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2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk.
Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet
egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”
(Eötvös József)

2.1. A helyi tanterv elkészítésének elvi alapjai
A Nat a kerettantervek – az iskolák helyi tantervének elkészítéséhez a szakmai tartalom kereteit
kijelölve, biztosítja –
 az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait,
 a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait,
 a nevelő-oktató munka nemzeti köznevelésről szóló törvény 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában
foglalt szakaszainak, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési feladatait határozza
meg, megteremtve ezáltal a köznevelés tartalmi egységét.
A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak
érvényesülését a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentő, a pedagógiai munka szakaszainak
sajátosságaihoz igazodóan készült kerettantervek biztosítják.
Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a Nat műveltségi területenként
határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát.
A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási- képzési szakaszokhoz
kapcsolódnak, melyek a következők:
 Az alsó tagozat (1–4. évfolyam) első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az
életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 3–4. évfolyamon
erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóan – az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a
tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. A Nat
az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak.
 A felső tagozat (5–8. évfolyam) funkciója első sorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 7–8. évfolyam alapvető feladata – a változó
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,
változékonyságuk növelése. A Nat a második négy évfolyamot tekinti a második önálló
képzési szakasznak.
Célunk:
 olyan pedagógiai munka megvalósítása, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, testilelki egészségének, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban;
 a nemzeti hagyományok továbbörökítésével a nemzeti identitás fejlesztését, beleértve a
nemzetiségekhez, a kisebbségekhez tartozók azonosságtudatát;
 a humanista értékrend áthagyományozását az utódokra, amely egyben erősíti Európához
tartozásunkat is;
Minden képzési szakaszban – az életkori sajátságoknak megfelelően – figyelembe kell venni többek
között a következőket:
Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási képességet és tájékozottságot
követel meg mindenkitől az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés, mint
eddig:
 a társadalmi jelenségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek megértése, befolyásolása és a
hozzájuk való alkalmazkodás területén;
 a természettel kialakítandó kapcsolatokban, a kölcsönhatás-rendszerek felismerésében, a
környezetvédelemben;
 a korszerű technikák megismerésében és alkalmazásában;
 az információk megszerzésében, kezelésében és felhasználásában;

Egyre nagyobb tudatosságra, felkészültségre és fejlettebb döntési képességre van szüksége
mindenkinek:
 az egyéni és közerkölcs lényegének megismerésében, társadalmi értékeinek megértésében,
elfogadásában, javításában és megkövetelésében;
 a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák
megszerzéséhez;
 az egyén és közösség számára egyaránt fontos személyiség- és közösségfejlesztés
fontosságának felismerésében, megértésében és megvalósításában;
 a demokrácia, az alapvető emberi jogok ismeretében, értékelésében, alkalmazásában és
megvédésében;
 a helyes én-, nemzet- valamint európai azonosságtudat kialakításában és helyes arányú
összehangolásában;
 a nemzeti értékek és hagyományok megbecsülésében;
 a különböző kultúrák és általában a „másság” iránti nyitottság elfogadásában;
 a termelés és fogyasztás kapcsolatának, növekedésük következményeinek, valamint
korlátainak, a Föld ezekkel kapcsolatos globális problémáinak felismerésében,
megoldásában;
 önmagunk és környezetünk egészségéért vállalt felelősségben, az egészséges életmód
kialakításában;
 a környezet- és a fogyasztóvédelemben fontosságának megértésében, lehetőségeinek
érvényesítésében;
 az alkalmazni képes tudás fontosságának felismerésében és a megszerzéséhez
nélkülözhetetlen munka felvállalásában;
 az élethosszig tartó önálló tanulás elfogadásában és módszereinek elsajátításában;
 a pályaválasztás megalapozásában, az ezzel kapcsolatos tennivalók teljesítésében;
 az egyre gyakoribb döntési helyzetek helyes (mások és a közösségek jogait, érdekeit nem
sértő) megoldásának keresésében; stb.
Mindez magasabb szintű erkölcsiséget, általános műveltséget, korszerűbb és erősebb elméleti
alapokra épülő szaktudást követel meg. Ugyanakkor az egyén minden ismerete, készsége,
képessége csak alkalmazásra kész szinten jelent igazi értéket. Ezek megszerzéséhez
nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.
A tanulók érdeklődésének felkeltése és fenntartása érdekében sikerélményekre, az iskolai
munkával járó erőfeszítések, eredmények elismerésére, megerősítésére van szükség. Ennek
előfeltétele az, hogy:
 segítsük a tanulók által különféle forrásokból (tapasztalatok, TV, rádió, Internet, folyóiratok,
barátok stb.) rendszerezetlenül megszerzett ismeretek szelektálását, áttekinthetőbbé,
rendszerbe foglalttá tételét, igazságtartalmának vizsgálatát és ezekhez kapcsoljuk az új
tudást;
 mutassuk meg, hogy az iskolában megalapozott általános műveltség értékesebbé teszi az
embert, és az ott szerzett tudás használható a gyakorlatban;
 erősítsük a tanulói önállóságot, biztosítsuk a nevelés-oktatás folyamatában az
ismeretszerzést elősegítő, irányító tevékenységünk elsődlegességét;
 kapcsoljuk össze az emberi tudást, valamint a társadalom, a gazdaság, az életminőség
fejlődését, mutassuk meg a sokféle emberi érték és az egyén boldogulásának (nem mindig
egyértelmű) kapcsolatát;
 gondoljuk át követelményeinket, értékelési rendszerünket, ismerjük el a sokféleképen
megnyilvánuló emberi értékeket.

Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányaira

Műveltségi területek

1-4.

5-6.

7-8-

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Ember és társadalom
Ember és természet
Földünk - környezetünk
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

27-40
2-6
13-20
4-8
4-8
0
14-20
2-5
4-8
20-25

15-22
10-18
13-18
6-10
6-10
2-4
10-16
4-8
4-10
20-25

10-15
10-15
10-15
10-15
15-20
4-8
8-15
4-8
4-10
15-20

A műveltségi területek közös kiemelt céljai:


tevékenytettetés – cselekvő részvétel (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása,



informatika alkalmazása,



szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése,



a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek,



az egészséges életmód kialakítása,



aktív részvétel, öntevékenység és kreativitás biztosítása,



a médiumok alkotó használata.

A műveltségi területek általános jellemzői:


kiemelten foglalkoznak az információk gyűjtésével és kritikai értelmezésével,



az egyes iskolai fokozatokon ismétlődő szempontok szerint, spirálisan bővülő ismereteket
tartalmaznak, nem lezárt rendszerként jelennek meg,



hangsúlyozzák a tudás örömének, a beleélések, a személyes véleményalkotások és a társas
tanulás különböző formáinak tanulásban betöltött fontos szerepét
A NAT műveltségterületeinek megjelenése az alsó tagozat tantárgyi
rendszerében
A Nat műveltségi területei

Tantárgyak

Magyar Nyelv és irodalom
Ember és társadalom
Művészetek (Dráma és tánc)
Informatika (könyvtári informatika)

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Matematika

Informatika

Informatika

Élő idegen nyelv

Idegen nyelv

Ember a természetben

Környezetismeret

Ember és társadalom
Művészetek

Rajz és vizuális kultúra
Ének-zene

Életvitel és gyakorlati ismeretek
Ember és társadalom

Technika és életvitel

Ember a természetben
Testnevelés és sport

Testnevelés és sport

A NAT műveltségterületeinek megjelenése az 5-8. évfolyam
tantárgyi rendszerében
Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom (dráma)

Élő idegen nyelv

Idegen nyelv

Matematika

Matematika

Ember és társadalom

Történelem és állampolgári ismeretek (honés népismeret)
Ember és társadalomismeret, etika
Természetismeret
Fizika

Ember a természetben

Biológia és egészségtan
Kémia
Egészségtan

Földünk - környezetünk

Földrajz
Magyar nyelv és irodalom (dráma)
Ének-zene (tánc)

Művészetek

Rajz és vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport (tánc)

Informatika

Informatika

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Technika és életvitel

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport (tánc)

2.2. A kerettanterv megnevezése
 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam: 1.sz.
melléklet tartalmazza.
 Alapfokú nevelés- oktatás szakasza, felső tagozat, 5-8. évfolyam: 2.sz
melléklet tartalmazza
Helyi óratervek (tantárgystruktúra, óraszámok, kötelező és választható tantárgyak
óraszámai)
Az alsó tagozat (1-4. évfolyam) óraterve 2013. szeptember 1- től felmenő rendszerben
185 tanítási nappal, illetve 37 tanítási héttel számolva

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7
Idegen nyelvek
Matematika
4
Erkölcstan
1
Környezetismeret
1
Ének-zene
2
Vizuális kultúra
2
Életvitel és gyakorlat
1
Testnevelés és sport
5
Szabadon tervezhető órakeret
2
Rendelkezésre álló órakeret
25
Tantárgyi
engedélyezett
2
többletórakeret
( osztálybontás, tanóra )
Maximális – túl nem léphető
27
– tanórai időkeret
Tervezhető további időkeret
25
( egyéb foglalkozás )
Az
osztályok
számára
52
engedélyezhető időkeret
Nkt. 27. § (5) bek. értelmében
1
kötelezően biztosított időkeret
tehetséggondozásra
és
felzárkóztatásra

2. évf.
7

3. évf.
6

4
1
1
2
2
1
5
2
25
2

4
1
1
2
2
1
5
3
25
2

4. évf.
6
2
4
1
1
2
2
1
5
3
27
2

27

27

29

25

25

26

52

52

55

1

1

1

A felső tagozat (5-8. évfolyam) óraterve 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
5. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
Idegen nyelvek
3
Matematika
4
Erkölcstan
1
Történelem, társadalmi és
2
állampolgári ismeretek
Természetismeret
2
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
1
Dráma és tánc/Hon- és
1
népismeret
Vizuális kultúra
1
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
1
Testnevelés és sport
5
Osztályfőnöki
1
Szabadon tervezhető órakeret
2
Rendelkezésre álló órakeret
28
Tantárgyi engedélyezett
3
többletórakeret
( osztálybontás, tanóra )
Maximális – túl nem léphető
31
– tanórai időkeret
Tervezhető további időkeret
20
( egyéb foglalkozás )
Az osztályok számára
51
engedélyezhető időkeret
Nkt. 27. § (5) bek. értelmében
1
kötelezően biztosított időkeret
tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra

6. évf.
4
3
3
1
2

7. évf.
3
3
3
1
2

8. évf.
4
3
3
1
2

2

1

2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1
1
1
5
1
3
28
3

1
1
1
5
1
3
31
4

1
1
5
1
3
31
4

31

35

35

20

21

21

51

56

56

1

1

1

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és éves óraszámai
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel

1. évf.
259
148
0
37
37
74
74
37

2. évf.
259
148
0
37
37
74
74
37

3. évf.
222
148
0
37
37
74
74
37

4. évf.
222
148
74
37
37
74
74
37

Testnevelés és sport

185

185

185

185

Kötelező óraszám a törvényben

851

851

814

888

1

Szabadon tervezhető órák
Dráma és tánc
Tánc és mozgás
Informatika
Csoportos fejlesztés
Szabadon tervezhető óra összesen
Kötelező + választható órák száma

1

1

1
1

1
74
925

1
74
925

1
111
925

1
1
111
999

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és éves óraszámai
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia, egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének

5.évf.
74
74
37

6.évf.
74
74
37

7.évf.
41
70
37

8.évf.
74
74
37

74

74

74

74

111
111
0
74
0
0
0
0
37

111
111
37
74
0
0
0
0
37

111
111
37
0
74
74
37
37
37

111
111
37
0
37
37
74
74
37

Rajz és vizuális kultúra

37

37

37

37

Osztályfőnöki
Technika, életvitel, gyakorlat

37
37

37
37

37
37

37
0

Testnevelés és sport

185

185

185

185

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

37
925

0
962

0
1036

0
1036

Kötelező óraszám a törvény alapján

Szabadon tervezhető órák

Dráma és tánc

1

1

Csoportos fejlesztés

1

1

1

1

1

1

1
1
111
1147

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika
Természettudományi gyakorlat
Összesen

74

111

1
111

Kötelező + választható órák száma

999

1073

1147

Mindennapos testnevelés 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben
2012/2013-tól

5. évfolyam
heti
éves
Testnevelés és
5
185
sport
Sportjátékok
0
0
és szabadidős
tevékenységek

T
A
N
É
V
20112012.
20122013.

20132014.
20142015.
20152016.
20162017.

1.

2.

BEVEZETŐ
SZAKASZ

H2004

3.

2013/2014-tól

2014/2015-tól

2015/2016-tól

6. évfolyam
heti
éves
5
185

7. évfolyam
heti
éves
3
111

8. évfolyam
heti
éves
3
111

0

0

ÉVFOLYAM
4.
5.

KEZDŐ SZAKASZ

2

74

6.

ALAPOZÓ SZAKASZ

7.

74

8.

FEJLESZTŐ
SZAKASZ

H2004

H2004

H2004

H2004

Köznev. H2004
törvény

H2004

H2004

Köznev. H2004
H2004
H2004
törvény
FELSŐ TAGOZAT

ALSÓ TAGOZAT
H2004
ÚJ NAT Köznev. H2004
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. H2004
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev.
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT

H2004

2

H2004

H2004

H2004
ÚJ NAT Köznev. H2004
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. H2004
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev.
törvény
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT

2.3. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások,
illetve a nem kötelező tanórai foglalkozások kerettantervben meghatározottakon felül
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó
vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma
2.3.1. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások:
Kötelezően választandó tanórai foglalkozások megnevezése:
- csoportos fejlesztés/egyéni fejlesztés.
2.3.2. A nem kötelező tanórai foglalkozások kerettantervben meghatározottakon felül
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó
vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma


Az elsősegélynyújtás témakörök feldolgozása ( adaptált program: AKG + Központi
Mentőszolgálat). Tananyaga a mellékletben.

Színtere: Tanórán kívüli foglalkozás: Tanfolyami formában, 7-8. évfolyamosok számára, 40 órában
, külsős szakember bevonásával, elméleti és gyakorlati vizsgával. A vizsga letételét bizonyító helyi
tanúsítványt állítunk ki .
Írásbeli vizsga ( teszt): 90 perc
Gyakorlati vizsga: 2 tétel kihúzásával
Minősítés: Kiválóan megfelelt; Megfelelt, Nem felelt meg.

2.4.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele
biztosításának kötelezettsége
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott
taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan is tankönyvvé
nyilvánítottak.
Kiválasztásuk szempontjaiként a következőket állapítottuk meg:
 legyen vonzó, esztétikus, szép kivitelű
 legyenek alkalmasak a munkáltatásra, a kulcskompetenciák és egyéb képességek
differenciált fejlesztésére, vagy legyen hozzá munkafüzet tartalmazzon utalást az elérhető
szakirodalomra, az interneten és egyéb digitális információhordozókon hozzáférhető tudásra
 az ára legyen arányos a használati értékével,
 legyen alkalmas a kreativitás és a kompetenciák fejlesztésére, és az önálló ismeretszerzésre
 testnevelésben, technikában használatos eszközök tartóssága a fontos szempont
 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 iskolai tankönyveket úgy kell megválasztani, hogy a törvény szerint ingyenes
tankönyvellátásra jogosultak számára a tankönyveket az állami normatívából ingyenesen,
illetve könyvtári kölcsönzéssel az iskola biztosítani tudja.

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának közös 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.
 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.

2.5. A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai
2.5.1. A pedagógus feladatai:
 Tanításra való felkészülés, a tanítás megtervezése
 Oktatási folyamat, tanórák vezetése
 Tanítás módszereinek kiválasztása, alkalmazása
 Motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása
 Tanulásszervezés, tér- és idő hatékony menedzselése
 Iskolai környezet alakítása
 Pozitív osztálytermi légkör kialakítása
 Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása
 Tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozása
 A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembevétele
 Házi feladatok kijelölése
 Dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása
 Vizsgáztatás
 Tanártovábbképzésen, konferenciákon való részvétel
 Szülőkkel való kapcsolat ápolása: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra tartása stb., iskolai
rendezvények együttes szervezése
 Kollegiális kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka,
nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, projektekben,
teammunkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás
 Diákönkormányzat munkájának segítése
 Osztályfőnöki feladatok ellátása
 Iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában való részvétel
 Évnyitó, évzáró, ballagás szervezése
 Táboroztatás
 A tanulók egymás közötti kapcsolatainak formálása
 A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás
 Tanulmányi versenyekre való felkészítése, versenyek szervezése
 Extracurriculáris tevékenységek szervezése: szakkör vezetése, osztály- és tanulmányi
kirándulás, múzeum-, színház-, könyvtártámogatás szervezése
 Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség adása
 Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása
 Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése
 Internetes oktatást-nevelést segítő weblapok használata
 Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel
 Projektnap szervezése, tervezése
 Pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő szakirodalom folyamatos nyomon
követése
 Folyamatos képzés, önképzés
 Tanári munka értékelése, önreflexió
 Iskolai adminisztratív feladatok ellátása
 A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, minisztériumi rendeletek változásainak
figyelemmel kísérése
 Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás








Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek
felismerése, további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő megtalál
Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika
Egészségvédelem, egészségfejlesztés
Hazai, külföldi tanulmányutakon való részvétel
Nevelést segítő intézményekkel, köztük iskolapszichológiai szolgálattal való
együttműködés
Diákok erkölcsi-állampolgári nevelkedésének, személyiségfejlődésének segítése

2.5.2. A tanítási – tanulási idő rendje ( SZMSZ és Házirend részletesen szabályozza)
Az iskolákban a tanulók részletes munkarendjét az intézményi Házirend tartalmazza. A Házirend
betartása minden tanuló számára kötelező, amelyről az intézmény vezetőinek, a pedagógusoknak és
az ügyeletes tanulóknak kell gondoskodniuk.
A Házirendet az első osztályfőnöki órákon, illetve az év közben beiratkozók esetében az első
tanítási napon ismertetni kell, melynek megismerését, tudomásul vételét a tanulók (első
osztályosoknál a szülők) aláírásukkal igazolják.
Az iskolákban az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztásra épülő órarend alapján történik. Tanórán
kívüli foglalkozások csak a tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanórákon túli
foglalkozásoknak is megvan az órarendje, amelyet szigorúan be kell tartani (napközis, sportköri,
szakköri foglalkozások, korrepetálás, tehetséggondozás stb.).
Az iskolánkban a tanítási órák 45 percesek. Ha a pedagógiai módszer, óraszervezés indokolja a
pedagógus ettől eltérhet. Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat rendelhet el, illetve
engedélyezheti a tanítási órák számának adott napon történő csökkentését legfeljebb napi 3 órára.
A tanítási órák nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető, vagy az őt
helyettesítő vezető tehet.
A bemutató órák és foglalkozások, a nyílt napok megtartásának idejét és rendjét az intézmény éves
munkaterve és a kiadott tájékoztatók rögzítik.
Az órák tömbösítését – indokolt esetben – az intézményvezető engedélyezheti a pedagógus
kezdeményezésére.
2.5.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése
A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a munkaszerződésben, vagy a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban
foglaltak szerint történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal végezni, a titoktartás követelményeit megtartani. Ezen túlmenően
nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben
került tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos
következményekkel járhat.
A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezető
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem
adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, adatokban amelyek a szakmai etikai kódex szerint
titoktartási kötelezettségnek minősülnek. Ennek értelmében titkosan kezelendő minden személyes
adat, illetve az adat kezelésére vonatkozó, feljegyzéseket tartalmazó, névre szóló kartoték,
dokumentum. A titoktartási kötelezettség megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, míg annak
közlésére az intézményegység vezetője engedélyt nem ad.
2.5.4. Pedagógiai munkával összefüggő további szabályok
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje:
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének lényeges eleme a kitűzött célok és eredmények
összehasonlítása, melynek intézményi szintű megszervezéséért és hatékony működtetésért az
igazgató a felelős.
Az ellenőrzésre jogosult személyek:
 az igazgató,
 igazgató helyettes,
 a munkaközösség-vezető,
 az osztályfőnök,
 az igazgató vagy a fenntartó által felkért személy vagy szervezet.
Az intézményvezető az iskolában folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül
ellenőrzi az intézményvezető helyettes munkáját.
A munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatukat a munkaközösség tagjainál, a munkaközösség
szaktárgyaival összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról írásban tájékoztatják az
intézményegység-vezetőt, intézményegység-vezetőhelyetteseket.
Az ellenőrzés módszerei az általános iskolákban:
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,
 a tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata,
 írásos dokumentumok vizsgálata,
 összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, nevelési terület eredményességére vonatkozóan,
 értékelő lapok alkalmazása, teljesítmény-értékelés,
 beszámoltatás szóban és írásban.
Az ellenőrzés célja:
 az intézményben folyó pedagógiai munka jogszerűségének biztosítása,
 a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése,
 a tájékozódás, segítségnyújtás,
 adatszolgáltatás a külső és belső értékeléshez,
 a feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése,
 az eredményesség ellenőrzése, a problémák feltárása,
 a minőségi munkavégzés fejlesztése.
Az ellenőrzések eredményeit írásban rögzíteni kell, és a tapasztalatokat egyénileg, a
munkaközösségen belül, vagy nevelőtestületi értekezletén meg kell beszélni.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az ütemtervét az intézményvezető készíti el a szakmai
munkaközösségek javaslata alapján, a tanévnyitó értekezleten való egyeztetés után.

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség és a szülői szervezet.
Az ellenőrzés kiterjed a munkavégzés módjára, minőségére, ill. a munkafegyelemmel összefüggő
kötelezettségekre (pl. pontos munkakezdés, adminisztráció naprakész vezetése, stb.).
Az intézményegységekben gyakornoki idejét töltő pedagógus értékelésére vonatkozó szabályozást a
Gyakornoki szabályzat tartalmazz.

2.6. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja
Intézményünkben – a 2011. évi CXC. törvény „A nemzeti köznevelésről” 27.§ (11.); 97.§ (6.)
alapján – a mindennapos testnevelés tanórai tevékenysége, szabadon választott kerete a 2012-2013.
tanévtől kezdődően – 5. évfolyamtól felmenő rendszerben – kiegészül az iskola és a DSE által
szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, illetve - a 6.-7.-8. évfolyamokon – tanórán
kívüli foglalkozásokon való részvétellel teljesül
Az alsó tagozatban már működik a mindennapos testnevelés rendszere.
Célok és feladatok:
A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája egyre inkább indokolttá teszi
azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek alkalmasak a rekreációra,
kikapcsolódásra, a sport, a mozgás örömének élvezetére. Célunk, hogy a gyerekek minél szélesebb
körben ismerkedjenek meg – lehetőségeinknek megfelelően - a legkülönbözőbb szabadidősportok
alapjaival, hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő sportot, amelyeket később folytatva javulhat
életminőségük, testi-lelki egészségük, fenntartva természetesen a „klasszikus”, a tantervben is
szereplő mozgásformák elsődlegességét.
A játéknál jobb nevelő nem létezik, mert része a vereség és a győzelem, feltétele a szabályok
betartása, és ami a legfontosabb, része a siker is.
A tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, önfeledt játékpercek biztosítása is fontos
szempont. Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra. Töltsék
szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örömét, a közös felelősség
élményét.
Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok:
A mindennapos testnevelés programja része az iskola egészségnevelési programjának is.
A program pedagógiailag, módszertanilag szorosan kapcsolódik az intézmény nevelési
programjához, így a testnevelés és sport sajátos eszközeivel járul hozzá, hogy kialakuljon az
egymás iránti tisztelet, önfegyelem, tolerancia, szolidaritás, csapatszellem, kudarctűrés, valamint
fejlődjön a szabályok megértése és betartása.
Általános tanítás-tanulásszervezési eljárások:
Az adott foglalkozás jellegéből adódóan megjelenik az egyéni, a páros és a csapatmunka, és
ezekben a differenciálás az egyéni képességeknek megfelelően. Fontos a mozgásbeli hátrányok
kiegyenlítése, szükség szerint a felzárkóztatás és a tehetségek gondozása.
A mindennapos testnevelés programja:
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének
elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése a
testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz szoktatással. Adjon lehetőséget az egészség
hosszú távú megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőttkori életminőségre.
Az iskolai testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák
(kreativitás, önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal
történő együttműködés egyaránt fejleszthető.

A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontok:
 Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra;
 Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és
légző-rendszer megfelelő terhelése;
 A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló
gyakorlatanyag és légző-torna, a gerinc és izületvédelem szabályainak betartása;
 Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt;
 A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes
testmozgásprogramban;
 A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző
sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számukra megfelelőt, később
javulhat életminőségük, testi és lelki egészségük
 A mindennapos testnevelés fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés;
A tananyag elsajátításán túl a tanulóknak lehetőségük lesz a 2012/2013. tanévtől heti plusz 2 órában
megismerkedni és elsajátítani különböző sportágakat:
 Tollaslabda
 Téli sportok
 Hobbi sportok
 Népi játékok
Havi 8 órában tervezett tevékenységek:
4 óra: sportág specifikus mozgások gyakorlása, elsajátítása;
2 óra: versengések az elsajátított sportág szabályait követve, betartva;
1 óra: környezetükben lévő hobby sportok kipróbálása;
1 óra: népi játékok
Tevékenységformák, tartalmak:
LABDÁS SPORTJÁTÉKOK

Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés.
Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok,
sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése.
A tanult sportág technikai-taktikai elemeinek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása.
Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten).
Az iskola feltételei, a tanár irányultsága és a tanulók érdeklődése függvényében a felsorolt
sportjátékok játékelemeinek megismertetése.


KÉZILABDA

Képezzük és fejlesszük tanulóink:
– sokoldalú mozgásismereteit,
– koordinációs képességeit,
– labda és gondolkodási ügyességét!
A mozgásrendszerből adódó feladatokkal a munkabíró képességet, az erőt, a gyorsaságot és az
állóképességet fejlesztjük.
Cél a kreatív gondolkodás, önmegvalósítás segítése.


RÖPLABDA:

Képezzük és fejlesszük tanulóink:

– koordinációs képességét,
– gömbérzékét és térlátását!
A komplex mozgásformákat igénylő gyakorlatokkal a terhelést, munkabíró képességet, az erőt, a
gyorsaságot és az állóképesség fejlesztjük.


TOLLASLABDA:

Képezzük és fejlesszük tanulóink:
- tér-idő érzékelését;
- labdás és helyzet felismerési képességét!
A gyakorlatok jól fejlesztik a tanulók gyorsaságát, az eszközzel történő feladatmegoldó képességét.
Értékelés:
A labda nélküli mozgásokban (taktikai elemek, védő, támadó) valamint a labdával végzett
feladatoknál: eszközhasználat, a fogásbiztonság, labdaátvétel, dobásbiztonság, érintések
elsajátításában mutatott szorgalmat, teljesítményt értékeljük, osztályozzuk.
TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK:

Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek.
Szertorna, talajtorna összefüggő gyakorlatok.
Értékelés:
A tanulónak a tornagyakorlatokban nyújtott (testtartás, hajlékonyság, erő, bátorság, ügyesség)
teljesítménye, fejlődése alapján.
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK:

A tananyagot a téli sportok, (korcsolyázás, síelés, szánkózás, hócsaták), túrakerékpározás, BMX,
görkorcsolya, gördeszka, változatos akadálypályák képezik!
Elsődleges cél és feladat, hogy a gyerekek a szabad levegőn tartózkodva szokják azt, váljanak
ellenállóbbá az időjárással szemben, növekedjen edzettségi szintjük!
Az időjárás változásainak megfelelően, (a lazább keretek ellenére) aprólékosan szervezzük meg a
foglalkozásokat (sérülés, télen megfázás, fagyás elkerülése érdekében). A szabadban végzett
mozgásokra készítsük fel tanítványainkat (öltözet, felszerelés)!
A szánkóval, sível stb. történő foglalkozások lebonyolításához gondosan választjuk ki a terepet,
mely megfelel a tanulók tudásának, felkészültségének.
A szabadban eltöltött képességfejlesztő órákon (játékok, futások, versenyek) biztosítjuk a
fokozatosan növekvő terhelést.
Cél, hogy a tanulók:
 Megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek a szabadban végzett mozgásokra.
 Ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyeit.
 Vállalják a szabadtéri tevékenységet.
 Alkalmazkodjanak a növekvő terhelés elviseléséhez.
 A szabadban végzett futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Értékelés: A szabadtéri órákra való felkészülés, az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, intenzív
hozzáállás alapján értékeljük tanítványaink munkavégzését.
ÖNVÉDELMI SPORTOK, KÜZDŐJÁTÉKOK:

Esések, gurulások, vetődések minden formája sportág előkészítő egészségmegőrző jelleggel.

Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdőjellegű versengések), esztétikai sportok alapjai
(lányok).
Tudatosítjuk tanítványainkban: az önvédelmi sporttól túlzott elvárást ne tanúsítsanak (a sportág
ismerete nem teszi őket legyőzhetetlenné).
Cél: A speciális előkészítő gyakorlatok megismertetése, az esések, zuhanások, gurulások
leghétköznapibb, leginkább alkalmazható fajtáinak megtanítása,
 fogások, lefogások ismerete,
 a fej védelme,
 a kéz leérkezést tompító hatásainak kiiktatása,
 a helyes gördüléssel a gerincoszlop védelmének biztosítása,
 a tömeges izmokon való átgördülés (esés) elsajátítása,
 számtalan esésből eredő sérülés megelőzése a helyes eséstechnika elsajátítása révén.
Értékelés:
Munkamorál, munkafegyelem, aktivitás a játékok alatt.
NÉPI JÁTÉKOK:

Futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok (várméta stb.), az alsó tagozatban elsajátított
ismeretek bővítése.
Értékelés:
Munkamorál, munkafegyelem, aktivitás a játékok alatt.
KÜLSŐ KAPCSOLATOK:

A mindennapos testnevelési programhoz és az azt kiegészítő más mozgáslehetőségekhez
szükségünk van jó kapcsolatokra, a sportot szerető és művelő szülőkkel, a helyi
sportegyesületekkel, a környék sportegyesületeivel, ezek megfelelő végzettséggel rendelkező
sportoktatóival, edzőivel.
Várható eredmények:
A rendszeres mozgás hatására javul a tanulók egészségi állapota, fizikai állóképessége. Csökken a
gyerekek stressz-szintje, jobban bírják az idegi terhelést is. Javul játékkultúrájuk és a közösségért
érzett felelősségtudatuk.

2.7.A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül történő
választás szabályai
2.7.1. A szabadon választható tantárgyak választási szabályai:
 Az iskola a Pedagógiai programjában évfolyamonként meghatározott tantárgyakból a tanítási órák közé illesztve – választható tanórákat szervez.
 A tantárgy választási joggal kiskorú tanuló esetében a szülő rendelkezik, a 14. életévét
betöltött diák a szülővel közösen gyakorolhatja ezt a jogát.
 A választott tanítási órát – hiányzás, számonkérés, osztályozás stb. tekintetében - úgy kell
tekinteni, mint a kötelező órát.





Helyi tantervünk értelmében a követelmények csak a választott tanítási órákon való
részvétellel teljesíthetőek. A szülő a beiratkozás előtt írásban tájékoztatást kap a választható
tanítási órákról. Így a beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel
vállalását is jelenti.
Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
illetve, ha az a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles
azon részt venni, amennyiben erről a tényről - a szabadon választott tanítási órára történő
jelentkezés előtt az iskolai értesítőben, ha ilyen nincs, a helyben szokásos módon, írásban - a
tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatták. A szülőnek vagy, ha a tanuló a
tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

2.7.2. A napközis, illetve tanulószobai foglalkozások rendje:
 A foglalkozások a tanítást követően kezdődnek és 16.00óráig tartanak
 Ez idő alatt biztosítjuk a napközis tanulók étkezését, levegőzését, a tanítási órákra való
felkészülését, szervezett illetve kötetlen játékát, felügyeletét.
 A napközi ügyelet 16.00 - 17.00-ig tart.
 A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi
otthonba való felvétel. Felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője
munkába jár, továbbá azt, akinek szülője beteg, vagy hat éven aluli gyermek, illetve beteg
hozzátartozó ellátásáról gondoskodik. A fentiek szerint felügyeletre nem szoruló tanulók
napközi otthonba való felvételére a lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az iskola
törekszik arra, hogy minden szülői kérésnek eleget tegyen. Mivel az intézményben tanuló
felügyelet nélkül nem tartózkodhat, ezért azok a felső tagozatos diákok, akik délutáni
elfoglaltságaik miatt a tanítási idő után az iskolában maradnak a tanulószobai foglalkozást
igénybe véve tehetik azt.
 A felvételt nyert tanuló kötelessége a napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokon való
részvétel, a távolmaradást igazolni kell.
 A tanuló napközis, ill. tanulószobai foglalkozásokon való részvételi kötelezettsége a szülő
írásbeli kérelmére szűnhet meg.
A tanítást követően a tanulók – nem napközis és napközis egyaránt - tanórán kívüli
foglalkozásokon (szakkör, énekkar, sportkör, hittan, zeneóra, tanfolyam) vehetnek részt.
Fenti szabályokat ebben az esetben is alkalmazzuk.
2.7.3. A pedagógusok közül történő választás szabályai
 A jogszabályokban előírt képesítések megléte

2.8. A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének és értékelésének módja, (írásban,
szóban vagy gyakorlatban) formái ( diagnosztikus, szummatív, fejlesztő), a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének
szabályai
2.8.1. A tanuló teljesítményének értékelése
Az értékelési funkciók meghatározása
Diagnosztikus,
prognosztikai funkció, amely fontos információkat ad a pedagógusoknak a helyzetfelméréshez,
a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezéséhez. Belépő 1.osztályosok mérése ezzel a
módszerrel történik.
Formatív funkció,
amely a tanulás folyamatához, annak korrekciójához ad segítséget diáknak, szülőnek,
pedagógusnak. Ezt az időszakos, negyedéves értékelésnél, illetve folyamatosan alkalmazzuk.
Szummatív értékelés
A tanítási-tanulási periódusok végén (félév és év végén) regisztráljuk az eredményeket, a
pedagógusoknak, szülőknek, tanulónak megerősítést, visszacsatolást adva az eredményekről.
Helye a tanulás folyamatában:
 rendszeres szóbeli visszajelzés az órákon
 rendszeres szóbeli feleltetés az előző óra anyagából
 írásbeli munka értékelése ( minősítés, érdemjegy + hozzáfűzött megjegyzések, tanácsok )
 témazáró feladatlapok
 kompetenciamérések
 félévi és év végi értékelés ( bizonyítvány )
Elvek, követelmények
 Az értékelés folyamatos megfigyelésen alapul. Mindig a gyermek érdekében és pozitív
megerősítéssel.
 A tanulói teljesítmény értékelésekor visszajelzést adunk és kapunk a tanítás-tanulás
eredményéről.
 Az értékelés változatos formáit használjuk ( diagnosztikus, szummatív, formatív )
 Csak azt értékeljük, amit már korábban megtanítottunk.
 A gyermek számára fogalmazzuk meg egyértelműen a követelmények rendszerét, hogy
tudja és értse, milyen irányú fejlődést várunk el.
 A pedagógus feladata a szülőt is folyamatosan tájékoztatni gyermeke teljesítményéről.
 A tanulóknak átlagosan minden tantárgyból havi egy jeggyel kell rendelkezniük.
2.8.2. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
A tanulmányi munka ellenőrzése:
 témazáró dolgozat
 tanév végi dolgozat
 szóbeli felelet

A tanulmányi munka értékelése:
A tanulók tanulmányi értékelése a különböző évfolyamokon a következő:
 1-3. évfolyamon szöveges értékelést kapnak a gyerekek félévkor és év végén. 4. osztályban
már érdemjegyeket adunk, de az első félévben itt is szöveges értékelést alkalmazunk.
 minden osztály év végén és 5-8. évfolyamokban minden tantárgyból érdemjegyet kapnak.
 Érdemjegyek és osztályzatok: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
 Szöveges minősítés: az 1-3. évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a 4. évfolyamon
félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A szöveges minősítés lehet: kiválóan
megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul.
A tanulók értékelése félév végi és tanév végi osztályzatokkal:








Kitűnő a minősítés akkor, ha a tanuló a tantervi követelményeken felül teljesít, ismeretei,
tudása meghaladják azt, tanulmányi versenyeken, egyéb megmérettetéseken bizonyította
tudását, tanév közben jellemzően csak ötös érdemjegyekkel rendelkezik.
Jeles a minősítés akkor, ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz,
ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes, pontosan szabatosan fogalmaz,
ki tudja fejezni a lényeget, tud önállóan és összefüggően beszélni. A tanév közben kapott
érdemjegyeinek átlaga is ezt tükrözi.
Jó a minősítés akkor, ha a tantervi követelményeket megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget, a tanév közbeni teljesítményére kapott osztályzatok átlaga
nem éri el a 4,5-öt.
Közepes az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal tesz eleget,
ismeretei hiányosak, önálló munkára, önálló szóbeli kifejtésre csak nevelői segítséggel
képes.
Elégséges, ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik.
Válaszaiban dominál az egyszavasság, fogalmakat nem ért, nem dolgozik önállóan.
Elégtelen, ha a tantervi követelményeknek a nevelő segítségével sem tud eleget tenni, a
minimumot nem tudja.

Integrált oktatásban résztvevő tanulókra vonatkozó értékelés és minősítés
Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelését-oktatását. A szakértői
bizottság szakvéleményével rendelkező, a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók
mérése, értékelése, minősítése újszerű és nehéz feladatnak bizonyul.
Cél, hogy az értékelés, a minősítés alkalmazkodjon az érvényben lévő társadalmi, közoktatáspolitikai elvekhez, célkitűzésekhez, de egyben épüljön be a helyi oktatás - nevelés folyamatába,
segítse a tanuló személyiségfejlődését. Az értékelés ösztönző hatását, a tanulói teljesítmény
maximumának nyújtását, az önértékelés erősítését is biztosítsa.
Ennek érdekében az értékelés típusai közül mindhárom értékelési mód érvényesül a speciális
igényű tanulók értékelése során.
Diagnosztikus értékelés: (előzetes készségek és tudások felmérése, tanulási problémák esetén az
okok feltárása). Fontos szempont, hogy a diagnosztikus értékelés csak szülői beleegyezéssel
történhet, az eredményről komplex felvilágosítást nyújt.
Preventív jelleggel az első osztályos tanulók körében

Az iskolát kezdő, előzetes vizsgálati eredménnyel rendelkező tanulók, szakvéleményének
értelmezése, javaslatok alapján foglalkoztatjuk, soroljuk az osztályokba (Nevelési Tanácsadó,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményei, óvodai, logopédus kolléga jellemzése).
Időpontja: iskolai beíratás ideje előtt és legkésőbb augusztus vége.
Fejlesztő jelleggel minden évfolyamon
Átmeneti vagy tartós teljesítményromlás okainak feltárása, a teljesítmények diagnosztikus
értékelése, további vizsgálatkérések, melyek alapján a felzárkóztatást különböző jellegű pedagógiai
munkával biztosíthatjuk, a szülők, tanítók, tanárok, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
segítségével.
Időpontja: a tanév során folyamatosan, a probléma felmerülésekor.
Kontrollvizsgálatok, melyek megerősítik, módosítják, vagy elvetik az előzőleg kiadott szakértői
véleményeket.
2.8.3. A magatartás és szorgalom értékelése
A magatartás fogalma
A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normán és íratlan
viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az iskola
dolgozóihoz.
A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartás jegy kialakításában a tartás, a morális
tulajdonságok ( becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem ) játsszák a döntő szerepet.
A magatartás jegy kialakításának elvei:
A tanuló magatartás jegyében kifejezésre jut:
 az iskolába járási fegyelme
 társaihoz való viszonya
 tanáraival szemben tanúsított magatartás
 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában
 a tanuló korábbi magatartásához képest történt pozitív/negatív változás
 óra alatti magaviselet.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
 Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja,
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,
- kötelességtudó, feladatait teljesíti,
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti,
- tisztelettudó,
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik,
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,
 Jó (4) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja,
- a tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,





- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt,
- nincs írásbeli intője vagy megrovása,
Változó (3) az a tanuló, aki:
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,
- feladatait nem minden esetben teljesíti,
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva,
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,
- igazolatlanul mulasztott,
- osztályfőnöki intője van,
Rossz (2) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti,
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt,
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.

A szorgalom fogalma
A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés.
A szorgalomjegy kialakításának elvei:
A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:
- a tanuló tudás iránti igénye
- a tanuló képességéhez mért teljesítménye
- a tanuló feladattudata
- a tanuló részvétele a tanítási órákon
- a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó
igényessége.
Szorgalma lehet:
 Példás (5) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,
- munkavégzése pontos, megbízható,
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza;
 Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,
- a tanórákon többnyire aktív,
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti,
- taneszközei tiszták, rendezettek;
 Változó (3) az a tanuló, aki:

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti,
felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,
érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja,
önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik;
 Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg,
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,
- feladatait többnyire nem végzi el,
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül,
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
-

A szorgalom elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább
háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás
megszerzésére irányuló tevékenysége segítésének eszköze. Nem szabad a tanuló magatartását és
szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak figyelmen kívül hagyásával értékelni. Semmilyen
körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés ( csoport vagy osztály szintű
alulértékelés ). Az értékelés nem tükrözhet tanári szimpátiát vagy ellenszenvet. A minősítés nem
büntetés, nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés: célja minden esetben a nevelés, a jobbítás, a
segítségnyújtás.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
- vagy osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az
iskola jutalomban részesítheti.
Jutalmazási formák szóban és írásban: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret,
nevelőtestületi dicséret, díjak odaítélése.
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
Az elmarasztalás formái szóban és írásban: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés,
intés és megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés és megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés, intés,
és nevelőtestületi megrovás fegyelmi eljárás keretében.
A dicséretet és az elmarasztalást írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

2.9. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
2.9.1. Csoportbontások:
Intézményünkben a hagyományos csoportbontásra az osztályok alacsony létszáma miatt nincs
szükség.
2.9.2. Napközi otthonos ellátás
A szülők igénye, hogy az iskolában biztosítsák gyermekeik számára a délutáni napközi otthonos
foglalkozásokat alsós és felsős korcsoportban egyaránt. Így megvalósul a gyerekek színvonalas
ellátása, felkészülésük hatékonysága.
A különböző műveltségi területek tartalmának megvalósítását a napközi keretein belül, a tanórán
kívüli, illetve a szabadidős foglalkozások tartalmának egymásra épülését, ezek programjaival
igyekszünk elérni.
A napközi
 Szabadidős programok időbeosztása:
Szervezésüknél a következő szempontokat vesszük figyelembe:
 A tanulók iskolai közérzetét, a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja.
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő programok álljanak a gyerekek rendelkezésére.
 A programok legyenek egyszerre tantárgysegítők és szabadidős jellegűek.
Belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyerekek számára.
 A tanulók legyenek részesei a programok megszervezésének.
 A szabadidő tartalmas eltöltése váljon a tanulók igényére!
A szabadidős programokat közvetlenül az ebédelés illetve a tanulási idő után tartjuk.
A szabadidős programok formái:
Manuális foglalkozás
A tanulók kézügyességét, kreativitását, alkotó képességeit fejlesztő foglalkozási formák
(festés, papírmunkák, agyagozás, gyöngyfűzés, stb.).
Kulturális foglalkozás
A különböző tantárgyi területeken elsajátított ismereteket mélyíti el, bővíti azokat
(zene, ünnepek, mesék, filmek, stb.).
Fejleszti a gyermekek játékkultúráját. Sokféle játékkal, azok szabályaival ismerteti meg őket
(pl. népi, - társas, - táblás, - sport, - csapatjátékok).
Könyvtárlátogatás, mely az olvasást, a gyűjtőmunkát, az ismeretek bővítését szolgálja.
Séta, sportfoglalkozás
Szorosan összekapcsolható a játékokkal. Amennyiben az időjárási feltételek megengedik a
lehető legtöbb időt töltsünk a szabadban. Az egészséges testmozgást szolgálja az udvari és
tornatermi játékok sokasága. A foglalkozás a közösségfejlesztés, az ügyesség, figyelem,
kitartás, tolerancia, együttműködés készségfejlesztésének színtere.
A felkészülési idő, tanulás:
A szabadidős sávot követően valósul meg. A tanulók, ha jól érzik magukat a napköziben, szívesen
végzik el ezt a feladatukat is. Tanári segítség mellett oldják meg házi feladatukat, segítséget kapnak,
ha szükséges. Az önálló tanulás, tervezés, feladatvégzés, szabályok, kitartás, segítségnyújtás
eszközével kompetenciafejlesztés valósul meg a tanulási időben.
Nevelői beszélgetés és értékelés:
Jelentősebben a hét elején és végén jelentkezik.

A tanulók elmesélik élményeiket, számukra fontos személyeket.
A tanító ennek tükrében hatékonyabban tervezheti fejlesztő munkáját.
A programok, a heti munka közös értékkelése javítja a csoport munkájának hatékonyságát, a
tanulók közérzetét.
2.9.3. Gyógy-testnevelés
A mozgásszervi betegségek a ma élő emberek, a fiatalok nagy részének (sajnos évről évre egyre
többnek) keseríti meg az életét. A kezdeti „ez csak hanyag tartás” több tanulónál a mozgásszegény
életmód általánossá válása – és egyéb okok miatt idővel sajnos legtöbbször már iskolai
tanulmányaik idején súlyos, sokszor irreverzibilis gerinc-deformitásokká válhatnak.
A mozgásában gátolt, gyakran igen nagy fájdalmakkal is együtt járó deformitásban szenvedő
fiatalnál számos, kedvezőtlen személyiségjegy kialakulását is eredményezhetik.
Ezek miatt kell kiemelt feladatként kezelnie mindenkinek, szülőnek, tanárnak és a tanulóknak is,
hogy egyetlen gyerek se szenvedjen mozgásszervi betegségben.
A gyógy-testnevelés célja
Az iskolai gyógy-testnevelés célja, hogy sajátos eszközeivel elősegítse – a mozgásszervi és
belgyógyászati panaszokkal gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségszintjének emelését a testi
deformitások javításával, a szív és keringési szervek munkaképességének növelésével, alkalmassá
téve a tanulókat az iskolai munkában és az életben adódó feladatok teljesítésére.
A gyógy-testnevelés feladata
Az optimális élettani státus elérése érdekében az életkorhoz, az előző képzettségi szinthez igazodva
fejlessze készségeiket és speciális mozgásműveltségüket, az egészség-helyreállító munka
értelmének és várható eredményének tudatosításával.
Az alapkondíció fejlesztés és fenntartása, magasabb szintre emelése.
A további romlás megakadályozása, az „izomfűző” kialakítása.
A mozgásműveltség fejlesztése.
A rendszeres mozgásigény felkeltése, a korrigáló egyéni gyakorlatok készséggé válása.
Az önellenőrzéssel összekapcsolt önálló, tudatos munkára nevelés, felkészítés a későbbiek során
végezhető rendszeres testmozgásra, sportolásra.
Az önfegyelem, önbizalom, akaraterő és bátorság növelése, a pszichés gátlások feloldása, a
nehézségek leküzdése, a helyes testtartás kialakítása.
Sikerélmények biztosítása.
A testi munkához, terheléshez szoktatás.
Követelmények
A tanuló ismerje saját diagnózisát, a speciális gyakorlatok hatását, értelmét.
Ismerje a számára nem javasolt kontraindikált, káros mozgásanyagot.
Az elsajátított gyakorlatokat célszerűen alkalmazza.
Aktívan működjék együtt a gyógy-testnevelés tanárral.
Törekedjen a szép és helyes testtartás kialakítására.
Végezze önállóan, tudatosan, pontos kivitelben az egyéni korrigáló gyakorlatokat (tornateremben,
uszodában, otthon).
Legyen ereje a legmagasabb teljesítményt a legkevesebb erőfeszítéssel megoldani.
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel a terheléshez, a külvilág ingereihez, az iskolai munkához,
az edzettség megteremtéséhez.
Tudja, hogy milyen legyen életrendje és hogy gazdálkodjon erejével.
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Értékelés
A tanév elején végzett felmérés alapján meg kell győződni az ortopéd diagnózisú tanulóknál a főbb
izomcsoportok erejéről, a terhelést tűrő képességeikről. Az erre összeállított has-, hátizom erősségét
felmérő gyakorlatokon kívül, ellenőrizzük a gerinc hajlékonyságát, mobilitását is.
Az uszodai foglalkozások megtervezéséhez fel kell mérni a tanulók úszni tudását. (Megvalósítása
szülői támogatással, önköltséges alapon történik.)
A belgyógyászati diagnózisú tanulóknál a nyugalmi és a terhelés utáni pulzus-, illetve a
vérnyomásmérés adja a keringés edzettségének adatait.
Évközi felmérés alapján értékeljük a tanulókat szóban és érdemjeggyel.
A tanév folyamán (november közepéig) összeállított egyéni és házi feladat-gyakorlatok
ellenőrzésekor a pontosságot és a szép kivitelben történő végrehajtást osztályozzuk.
Ezen kívül a tanulók együttműködését (tanárral, társaival), hozzáállást, önállóan és csoportban
végzett munkáját, a foglalkozásokon (tornaterem, uszoda) való aktív részvételét értékeljük.
Az érdemjegyeket (havi – félévi – év végi) a tanulók gyógy-testnevelési tájékoztató füzetébe kell
rögzíteni. A félévi és év végi érdemjegyeket egy héttel az osztályozó konferencia előtt meg kell
küldeni az intézmény igazgatójának (szakszolgálat esetén), amely az iskolai testnevelés
érdemjegyét szolgálja.
A szakorvosok általi besorolások lehetőségei
II / a. A tanuló a kötelező gyógy-testnevelés mellett dolgozhat az iskolai testnevelési órákon is.
(Kivéve a káros mozgásanyagot).
II / b. A tanuló kizárólag a gyógy-testnevelés foglalkozásain vehet részt.
Mindkét esetben a gyógy-testnevelés tanár által megállapított érdemjegyek kerülnek bejegyzésre.

2.9.4. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek
A tehetség- és képességfejlesztés az iskolával szembeni elvárások következtében kiemelt feladat,
amelynek végrehajtására rendelkezésre áll a szakértelem, az elkötelezettség és a folytonos
visszajelzés. A különböző szakkörök lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tehetségek gondozása és
a képességfejlesztés megfelelő módon és színvonalon történjen ( pl. egyéni fejlesztések, sportkörfoci, pingpong, úszás, kreatív szakkör, színjátszó kör, számítástechnikai szakkör, korrepetálások ).
Külön oda kell figyelnünk azokra a gyerekekre, akiknek tanulmányi teljesítményük nem feltétlenül
kiválóak, de alkotó és kreatív gyerekek. Számukra főként biztosítanunk kell egyediségének
érzékelhető, megtapasztalható elfogadását.


Énekkar

"Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer..."(Kodály
Zoltán)
Az énekkar feladata: Nemzeti létünk, zenénk, anyanyelvünk, szokásaink, kultúránk ápolása és
továbbadása. A tanulók bevezetése a klasszikus zenei világba, a zenén, a társas éneklésen keresztül.

Fejlesztendő készség: ritmusérzék, hallás, éneklés.
Bizonyított a zenével való foglalkozásnak a többi képességre gyakorolt jótékony hatása.
Nevelő ereje, hatása:
A zene jellemformáló erejére már az ókorban is felfigyeltek. Szókratész szerint "...a jó dallam, a
rend és a jó ritmus együtt jár a valóban jól és szépen kialakult erkölcsi magatartással...a ritmus és
a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet
hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik."
A kórus a személyiség formálásának egyik legkiválóbb eszköze. A közösségben éneklés alapvető
emberi igényekre válaszol. Az ember közösségi lény (homo socialis) és kapcsolatokban növekszik.
A kóruséneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok között, akik ketten vagy hárman
összejönnek és "összedalolnak" (Kodály).
A törvény, mely szerint "amit alkotsz, az alakít téged!" a közösségi éneklésre is érvényes. Aki
értéket hoz létre, arra maga az érték fog hatni, és értékesebbé fogja alakítani. Mivel a valódi nevelés
értékekkel való belső találkoztatás, az éneklés (a zene és általában az igaz művészetek) az egyik
legkitűnőbb, legsokrétűbb nevelőeszköz. A karvezető közvetít az érték és a gyermekénekesek
között, rajta keresztül találkoznak a zenével.
A kóruséneklés a zenei tevékenység csúcsa. Ilyenkor a gyerekek valami olyat hoznak együtt létre,
amire egyedül nem képesek. A kórusban az énekesek egyenrangúak, örülnek egymásnak,
elfogadják és kiegészítik egymást, megélik az összetartozást, a felelősséget. A kórusban mindenki
annyit ér, amennyit a másiknak segíteni tud. A kórus egy szív-egy lélekké alakít. A jó kórusmunka
ugyanakkor fegyelmezettséget igényel, pontosságra szoktat, önfegyelemre, kitartásra nevel. A
pedagógia nem más, mint értékekkel való találkoztatás. Az igazi nevelés értékes célokat állít a
gyerekek elé, értelmes feladatokat ad nekik. A közös éneklés ilyen tevékenység, amely egyben
örömforrás is. A közös munka eredményeként átélt igazi élmények egy életen át elkísérnek
bennünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kórustagok mindig szórakoznak. Az éneklés munka
is! De egyetemes emberi tapasztalat, hogy az igazi öröm mindig fáradtságos munka - a magas
színvonalú művészi tevékenység - eredménye.
Szabadidős foglalkozások, szakkörök
„Minden, ami a nyilvánosság előtt játszódik, olyan mint a színház.
Éppen ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek,
úgy neveljék, hogy ott megfelelően állják meg a helyüket,
s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el."
[Comenius]
A szakkörök típusai



Hagyományos értelemben vett szakkörök – az érdeklődés nélküli, közömbös tanulók
érdeklődővé alakítása céljából szerveződnek
Orientációs szakkörök – célja: az érdeklődést és tehetséget mutató tanulók sajátos
képességeinek feltárása



Önképzőkörök – a tehetséges tanulókat fejlesztik

A szakköri tevékenységek jellemzői




Lehetőséget adnak a korszerű tanulás-szervezés elveinek és módszereinek alkotó szellemű
alkalmazására
Tág teret nyújtanak a tantárgyi integráció, a problémamegoldás, a kreatív viszonyulás, az
önálló tanulást kívánó tanítási módszerek és stratégiák megvalósításához
Kiemelt feladat az önállóságra nevelés.

Minden tevékenységben, tevékenykedtetésben érvényesülnie kell a kompenzáló jellegű nevelési
feladatoknak.
A tanulási folyamatokon keresztül (tágan értelmezett tanulási folyamatról van szó, nem csak a
tantárgyi ismeretek elsajátítására szorítkozva!) kialakítjuk a helyes énképet, fejlesztjük a
felelősségtudatot.
Fel kell oldanunk a környezeti zártságot többirányú kapcsolatok teremtésével:



„belső”: szakköri tevékenységeken, házi tanulmányi és sportversenyeken keresztül,
„külső”: kimenő rendszeren, városi, országos versenyeken, színház,
múzeumlátogatásokon, öregdiák-találkozókon keresztül.

mozi,

Olyan szabadidős tevékenységekről kell gondoskodni, amelyek értékadóak, befolyásolják a
személyiség irányultságát, az érdeklődést, segítik a tehetségek kibontakoztatását, az önkifejezést,
önmegvalósítást.
Sikerhez kell juttatni a gyermekeket valamilyen területen, mert ez segíti őket abban, hogy más
területen is oldódjon a szorongásuk.
Meg kell tanítani őket a kultúrált segítségkérés módjaira.
A család, az iskola és a diák együttműködését a lehetőség szerint erősíteni kell, mert a megritkult
otthonlét veszélyéből adódó problémák ily módon enyhíthetők.
Szakköreink:
 színjátszó
 kreatív
 újságírói
 számítástechnikai
Kiemelt tevékenységünk a színjátszó szakkör:
Az ember szerepjátszó tevékenysége kisgyermekkorban kezdődik, s az életkor előrehaladtával a
társadalmi szerepvállalások során fokozatosan fejlődik.
A drámajáték olyan játékos emberi megnyilvánulás, melyben a dramatikus folyamat jellegzetes
elemei lelhetők föl. A dramatikus folyamat kifejezési formája: a megjelenítés, az utánzás;
megjelenési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció;
tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés.
Drámajátékaink az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a
kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Így a dramatikus alkotójáték tulajdonképpen pontosan

megfogalmazható szocializáló tevékenység. Az a forma és folyamat pedig, amelyen keresztül
megvalósul, a dráma maga.
A játékok és készségfejlesztő eljárások cselekvést, aktív részvételt követelnek minden játékostól. A
drámajátékokban együttjátszásról van szó, az egész csoport játszik, mindenki azonos szituáció
részese.
A rögtönzött drámajátékot a játékos próbahelyzetként éli meg, mely szolidárissá teszi önmagával
szemben, s e próbahelyzetben szerepvállalásával egy időben önmagát kell képviselnie. S hogy
mindezt a ráirányuló figyelem közepette tudja megtenni, éppolyan készültségi állapotot követel,
mint a mindennapi élet szociális szerepvállalásai, kiélezett helyzetei - csupán a kockázat kisebb.
A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti







a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését,
ön- és emberismeretének gazdagodását,
alkotóképességének, önálló, rugalmas gondolkodásának fejlődését,
összpontosított, megtervezett munkára való szoktatását,
testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését,
mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát.

A drámajáték gazdagítja






az oktatómunkát, a szabadidő eltöltését,
színesebbé, intenzívebbé teszi a korrekciós foglalkozásokat,
viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén
könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között,
ellensúlyozza azt a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök elősegítenek.

A játékos foglalkozások javára válnak minden résztvevőnek, hiszen a játszók közösségben, a
közösséggel együtt tesznek szert olyan tapasztalatokra, melyek segítenek a közösségbe
beilleszkedni, önismeretre, emberismeretre, az emberi méltóság tiszteletére nevelnek, önálló
gondolkodásra s az alkotáshoz szükséges bátorságra biztatnak. A játékok új ismeretekre
serkentenek, összpontosított, megtervezett munkára szoktatnak. A résztvevők számára értékké válik
a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, a helyzet-felismerési és döntési készség, a könnyed
és kifejező mozgás s a tiszta beszéd. A játszókat hozzásegíti ahhoz, hogy minél gazdagabb
személyiséggé váljanak, reálisabb képük legyen önmagukról, s a világról.
Újságkészítés alkotókör
Heti 2 tanóra
Évfolyamok: 5-8.évfolyam
Általános leírás
Az alkotóköri foglalkozások a MI havilap heti szerkesztőségi ülései lesznek. A lapkészítés konkrét
feladatai mellett (cikkírás, szerkesztés, tördelés, webszerkesztés...) a tanulók elméleti órákon

megismerhetik az írott sajtóhoz kapcsolódó alapfogalmakat (szerkesztőség, lapkiadás, lapdesign és
a lap felépítése, sajtójog, sajtóetika, hírszerkesztés, publicisztika, interjúkészítés...)
Általános követelmények
Az alkotókörön részt vevő tanulónak az általa választott szerkesztőségi munkakört kell betöltenie.
A munkakörök a tanév folyamán változhatnak, sőt ajánlatos több munkakört is kipróbálni. Ezek a
munkakörök a következők: Munkatárs (cikkíró), szerkesztő, rovatvezető, tördelőszerkesztő tervező-szerkesztő, menedzser (marketing, hirdetésszervezés, előállítás, terjesztés), webszerkesztő,
fotós, grafikus.
Az értékelés rendje
A tanuló által év közben végzett munka és a szerkesztőségi üléseken (és előadásokon) való részvé

2.10. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének
népszerűsítése és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
A méréseket a tornateremben, illetve a sportudvaron végezzük el.
Alsó tagozaton az osztályfőnökök, felső tagozaton a testnevelő tanár végzik el a méréseket május és
október hónapban.
Módszerek jellemzői:
A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek:
- egyszerűek
- kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók
- megmutatják a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét
A teszteket évente májusban és októberben végezzük 1-8. évfolyamban.
Először az izomerő tesztet vagy izomerőt mérő teszteket és utoljára az állóképességi futást
végezzük.
A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni, a tesztek között.
A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük.
Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk hol áll a tanuló (személyre szólóan):
- tavalyi eredményhez képest
- vagy év elejéhez képest
- vagy az osztályátlaghoz képest
Igény esetén szülőnek tájékoztatás: hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket fizikai
fittségük fejlesztésére.
Ha kéri az iskolaorvos, illetve a Központi Adatfeldolgozó elküldjük az értékelést.
Iskolánkban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a HUNGAROFIT módszert alkalmazzuk.
Ez a tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés.
Alapmérések a HUNGAROFIT módszer minősítéséhez:
Dinamikus ugróerő



melyből távolugrás páros lábbal iskola udvar felásott ugrógödörbe bemelegítő ugrások után
3 kísérleti lehetőségből a legjobb teljesítmény egyenkénti mérése, vonal és az utolsó nyom
(sarok) közötti távolság 1 cm-es pontossággal
Dinamikus erő-állóképesség fejlesztése:
 hanyattfekvésből felülés térdérintéssel és visszaereszkedés
 hasonfekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan
 fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan
 mindkettő gyakorlatot kifáradásig (max. 4 perc) darabszámra mérjük.
 a vizsgált tanulók torna vagy egyéb de nem puha szőnyegen végzik a gyakorlatot
tornateremben, párokban a testnevelő irányításával. Stopper órával mérjük, sípszó jelzi a
kezdést és a max. időt (4 perc).
Alap-állóképesség mérése:
 Cooper-teszt
Kiegészítő mérések: testmagasság, testsúly
Szükséges orvosi személymérleg 0,5 kg-os pontossággal mérünk, illetve magasságmérő cm-es
beosztással.
A kiegészítő mérések, adatok felvétele nem tartozik a tanár feladatai közzé, de sok hasznos
információt ad (tanárnak, szülőnek) a tanuló egészséges életvitelének alakításához, formálásához.
A próbák elvégzését az elért teljesítmény értékelését, a pillanatnyi fizikai állapot minősítését, a
tanulók egyre aktívabb közreműködésével a mérési és értékelési útmutató alapján kell elvégezni.
A mért adatokat a megadott értékelési rendszer alapján pontozzuk, összesítjük és egyénre szólóan
értelmezzük az egyes minősítő kategóriákat
pl.
0 – 20,5 p
→ igen gyenge,
21 – 40,5 p
→ gyenge
41 – 60,5 p
→ kifogásolható
61 – 80,5 p
→ közepes
81 – 100,5 p
→ jó
101 – 120,5 p
→ kiváló
120,5 – 140,0 p
→ extra
A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés!
A teljes próbarendszert egy (max. két) héten belül el kell végezni.
 Fel kell készíteni a tanulókat, hogy ne szorongjanak, ne szenvedjenek futás közben.
 Meg kell értetni velük, hogy az emberek nem csak különféle - testi biológiai, fiziológiai –
adottságokkal születnek, hanem még az egészséges tanulók pillanatnyi fizikai állapota
között is igen lényeges az eltérés.
 El kell érni, hogy ne legyen szégyenérzete senkinek azért, mert jelenleg esetleg gyengébb
fizikai állapotban lévők csoportjába tartozik, de tanári segítség mellett igyekezettel,
akaraterővel felzárkózhat.
 Meg kell értetni velük, hogy egyéni képesség szerinti testneveléssel 2-3 év alatt fel tudja
számolni a hiányosságait.
 Minden mérést a testnevelő irányítja, ellenőrzi. Figyel a balesetveszélyre, a feladatot végzők
és a várakozó tanulók tartózkodási helyére.



A mérések befejeztével az útmutatóban lévő évfolyamonkénti és egyéni, összesített minősítő
adatlapokat kitöltve írásbeli értékelést kapunk iskolánk tanulóinak fizikai állapotáról.
(Tájékoztathatjuk Igazgatónkat és kérésre a Fenntartónkat, Kormányhivatal. )

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
1. osztály (7 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás/db/
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
0,97
1,00
20
25
16
20
2
1,00
1,03
25
30
20
24
3
1,03
1,06
30
35
24
28
4
1,06
1,09
35
40
28
32
5
1,09
1,12
40
45
32
36
6
1,12
1,15
45
50
36
40
1,15
1,18
7
50
55
40
44
8
1,18
1,21
55
60
44
48
60
65
48
52
9
1,21
1,24
10
1,24
1,27
65
70
52
56
11
1,27
1,30
70
75
56
60
12
1,30
1,33
75
80
60
64
13
1,33
1,36
80
85
64
68
14
1,36
1,39
85
90
68
72
15
1,39
1,42
16
1,42
1,45
17
1,45
1,48
Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
2. osztály (8 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,08
1,10
23
28
19
22
2
1,11
1,13
28
33
23
26
3
1,14
1,16
33
38
27
30
4
1,17
1,19
38
43
31
34
5
1,20
1,22
43
48
35
38
6
1,23
1,25
48
53
39
42
1,26
1,28
7
53
58
43
46
8
1,29
1,31
58
63
47
50
63
68
51
54
9
1,32
1,34
10
1,35
1,37
68
73
55
58

11
12
13
14
15
16
17

1,38
1,41
1,44
1,47
1,50
1,53
1,56

1,40
1,43
1,46
1,49
1,52
1,55
1,58

73
78
83
88

78
83
88
93

59
63
67
71

62
66
70
74

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
3. osztály (9éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,17
1,23
26
31
21
24
2
1,20
1,26
31
36
25
28
3
1,23
1,29
36
41
29
32
4
1,26
1,32
41
46
33
36
5
1,29
1,35
46
51
37
40
6
1,32
1,38
51
56
41
44
1,35
1,41
7
56
61
45
48
8
1,38
1,44
61
66
49
52
66
71
53
56
9
1,41
1,47
10
1,44
1,50
71
76
57
60
11
1,47
1,53
76
81
61
64
12
1,50
1,56
81
86
65
68
13
1,53
1,59
86
91
69
72
14
1,56
1,62
91
96
73
76
15
1,59
1,65
16
1,62
1,68
17
1,65
1,71
Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
4. osztály (10 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,24
1,34
29
33
22
26
2
1,27
1,37
34
38
26
30
3
1,30
1,40
39
43
30
34
4
1,33
1,43
44
48
34
38
5
1,36
1,46
49
53
38
42
6
1,39
1,49
54
58
42
46
1,42
1,52
7
59
63
46
50
8
1,45
1,55
64
68
50
54
69
73
54
58
9
1,48
1,58

10
11
12
13
14
15
16
17

1,51
1,54
1,57
1,60
1,63
1,66
1,69
1,72

1,61
1,64
1,67
1,70
1,73
1,76
1,79
1,82

74
79
84
89
94

78
83
88
93
98

58
62
66
70
74

62
66
70
74
78

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
5. osztály (11 éves korúak)
Hason fekvésből
Cooper-teszt
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
(12 percig futás)
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,31
1,45
31
35
1300
1530
24
28
2
1,34
1,48
36
40
1320
1550
28
32
3
1,37
1,51
41
45
1340
1570
32
36
4
1,40
1,54
46
50
1360
1590
36
40
5
1,43
1,57
51
55
1390
1620
40
44
6
1,45
1,60
56
60
1410
1660
44
48
1,48
1,63
7
61
65
1430
1680
48
52
8
1,51
1,66
66
70
1450
1700
52
56
9
71
75
1470
1720
56
60
1,54
1,69
10
1,57
1,72
76
80
1490
1740
60
64
11
1,60
1,75
81
85
1510
1760
64
68
12
1,63
1,78
86
90
1540
1790
68
72
13
1,66
1,81
91
95
1560
1810
72
76
14
1,69
1,84
96
100
1580
1830
76
80
15
1,72
1,87
1600
1850
16
1,76
1,90
1620
17
1,80
1,93
Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
6. osztály (12 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,38
1,55
33
37
46
42
28
30
2
1,41
1,58
38
42
44
40
32
34
3
1,44
1,61
43
47
42
38
36
38
4
1,47
1,64
48
52
40
36
40
42
5
1,50
1,67
53
57
38
34
44
46
6
1,53
1,70
58
62
36
32
48
50
1,56
1,73
7
63
67
34
30
52
54
8
1,59
1,76
68
72
32
28
56
58
73
77
30
26
60
62
9
1,62
1,79

10
11
12
13
14
15
16
17

1,65
1,68
1,71
1,74
1,77
1,80
1,83
1,86

1,82
1,85
1,88
1,91
1,94
1,97
2,00
2,03

78
83
88
93
98

82
87
92
97
102

28

24

64
68
72
76
80

66
70
74
78
82

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
7. osztály (13 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,43
1,64
35
39
30
32
2
1,45
1,67
40
44
34
36
3
1,48
1,70
45
49
38
40
4
1,51
1,73
50
54
42
44
5
1,54
1,76
55
59
46
48
6
1,57
1,79
60
64
50
52
1,60
1,82
7
65
69
54
56
8
1,63
1,85
70
74
58
60
75
79
62
64
9
1,66
1,88
10
1,69
1,91
80
84
66
68
11
1,72
1,94
85
89
70
72
12
1,75
1,97
90
94
74
76
13
1,78
2,00
95
99
78
80
14
1,81
2,03
100
104
82
84
15
1,84
2,06
16
1,87
2,09
17
1,91
2,12
Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok
erejének, erő-állóképességének méréséhez.
8. osztály (14 éves korúak)
Hason fekvésből
Helyből távolugrás
Hanyatt-fekvésből
Karhajlítás és
törzsemelés és
Pontpáros lábbal (m)
felülés (db)
nyújtás
leengedés (db)
érték
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
1
1,47
1,72
37
41
32
34
2
1,50
1,75
42
46
36
38
3
1,53
1,78
47
51
40
42
4
1,56
1,81
52
56
44
46
5
1,59
1,84
57
61
48
50
6
1,62
1,87
62
66
50
54
1,65
1,90
7
67
71
54
58
8
1,68
1,93
72
76
58
62
77
81
64
66
9
1,71
1,96
10
1,74
1,99
82
86
68
70

11
12
13
14
15
16
17
18

1,77
1,80
1,83
1,86
1,89
1,92
1,95
2,11

2,02
2,05
2,08
2,11
2,14
2,17
2,20
2,36

87
92
97
102

91
96
101
106

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok:
1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS
(Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipő orrával a vonalat nem
érinti.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben.
2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN
(a hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: 4 perc
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét karja laza
tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az:
1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN
(A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét térdét 90 fokos szögben
behajlítja. Laza tarkóra tartás előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés
következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.
4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok: 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz ( tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes törzs, nyak a
gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes, egyenes tartását a
karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a
felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
Figyelem! A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség merőzéshez „szükséges”, illetve „kell” értéket
jelezni!
Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége, (az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető
kiegyensúlyozottnak/harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak legalább a felét
az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi meg.

Minőségbiztosítás
A tanulók képességeinek figyelembevételével differenciált terheléssel, szükség esetén felzárkóztató
program biztosításával hozzájuttatni a tanulókat az egészséghez szükséges szint eléréséhez.
Erőnlét fejlesztése
Állóképességi, erőfejlesztő, gyorsasági gyakorlatok, ügyesség feladatok a koordinációs képességek és
kondicionális képességek javítására (gazdaságos mozgás).
Megvalósítás helyszíne, módja
 Testnevelési órák - mindennapos testnevelés megszervezése. A mindennapos testmozgás
biztosítása.
 Tanórán kívüli testedzés, sportkör: kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, zsinórlabda,
atlétika, stb., tömegsport foglalkozások, szakkör.
 A sportágakból házi bajnokságok, kupák, városi, körzeti, diák-olimpia versenyek.
 Iskolán kívüli testedzés, sportegyesületi versenysport, fitness club, karate, stb.
 Gyógy-testnevelési csoportok szervezése a testi deformitások megelőzése, javítás érdekében.
Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének
tudatosítása. Sportági elméleti ismeretek nyújtása, hogy önállóan tudjon játszani készség szinten,
önállóan tudja edzeni testét.
Az egészségügy területén
Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a testnevelők
által mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális
állapotáról, az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek alapján, segítve ezzel
a gyógyítást és a betegségek megelőzését.
A prímér prevenció alapja: a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus-szülő
együttműködés.
(Készült a „ HUNGAROFIT teszt „ alapján.
Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére
Szerkesztette: Dr. Teleki Judit, MKM 1997.)

2.11. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveink
Az egészségnevelésben
 pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés, önelfogadás)
 egészséges életstílusok, modellek megismerése
 hatékony kommunikációra nevelés





a tolerancia, az empátia, a másság kezelése
erőszakmentes konfliktuskezelés
tanulás-módszertani ismeretek elsajátítása

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 ismeretek, a magatartásminták, az értékek és az életviteli szokások elsajátításához szükségesek a
következők:
 ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése,
 rendszerszemléletre nevelés,
 fenntarthatóságra nevelés,
 környezetetika hatékony fejlesztése,
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés,
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,
 tolerancia és segítő életmód
 környezettudatos magatartás és életvitel segítése,
 egészség és környezet összefüggései,
 fogyasztás helyébe életminőség,
 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák,
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség,
 általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi
megalapozása.
Pedagógiai eszközeinkkel, módszereinkkel olyan fiatalokat nevelünk, akik
 a környezetet teljes egészében szemlélik, beleértve a természetes, épített és társadalmi
környezetet
 tudatosul bennük, hogy ez egész életen át tartó folyamat, mely a családban, az óvodában
kezdődik, és minden szinten folytatódik,
 interdiszciplináris, kiegyensúlyozott látásmóddal rendelkeznek,





folyamatosan figyelemmel kísérik az időszerű és valóságos környezeti helyzetet,
a problémák megelőzésében hangsúlyt fektetnek az együttműködésre,
érdekeltté és érzékennyé válnak a környezeti problémák felfedezésében és ezek okainak
felderítésében,

Stratégia
 A tantestület megnyerése a környezettudatos magatartás kialakítását, a mentálhigiénés
szempontokat kiemelten kezelő programnak. Új szemléletmód: felelősek vagyunk önmagunk és
növendékeink harmonikus fejlődéséért. Ehhez a fenntartható fejlődésnek vagy a
fenntarthatóságnak, valamint az egészséges életmódnak megfelelő neveléshez teljesen új
szemléletmódra van szükség A fenntartható fejlődés három pillére a gazdasági, a szociális és a
környezeti rendszer. A fenntarthatóságnál kulcsszerepe van az oktatóknak, a képzéssel, a
szemléletformálással foglakozóknak. Az egészséget befolyásoló magatartás az egész életen át
tartó szocializáció eredménye és a személyiségfejlődés függvénye, mely folyamatokban a
legfontosabb szocializációs színterek: a család, a gyermekintézmények és a kortárscsoport. A
kívánt szokások kialakítása rendszeres gyakoroltatással, az akarat fejlesztésével, a pontos
ismeretek átadásával történhet mindegyik színtéren.
 A kapcsolódási pontok megkeresése minden tantárgy esetében a tanulók életkori
sajátosságainak megfelelően. Az iskola a tanulásszervezésben, szabadidőben, az iskolai
környezetben sok lehetőséggel rendelkezik a tanulók jövőben szükséges készségeinek,
képességeinek fejlesztésére.
 A mindennapos testmozgás és testkultúrával kapcsolatos tevékenység lehetőségeinek
felkutatása a tanórai kereteken kívül és belül.
 Az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételének kialakítása.
 A segítőszervezetek és szakemberek elfogadtatása a problémák, krízis helyzetek megoldásában
(Nevelési Tanácsadó, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Szakambulanciák).
 A Szülői Közösség megnyerése és bevonása a környezeti és egészségnevelési tevékenységbe.

2.12. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése
2.12.1. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében irányadó az Irányelvekben foglaltak.
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben vagy
egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, illetve az e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai
osztályban a sajátos nevelési igényű tanulók számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményekben) nevelésére, oktatására.
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás
és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv
annak biztosítását szolgálja, hogy:
 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél
teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, ha szükséges, a
fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,



a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai
programjainak tartalmi elemeivé,
 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének,
illetve új területek bevonásának lehetőségeit,
 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
 a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó
javaslatokat.
A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása
A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolák a
pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő
ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő
szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs,
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei
 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási
intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs
célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.
 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy
tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák
alkalmazását teheti szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
 A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.
 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása.

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
 A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar típusa,
súlyossága.
 A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.
 A sajátos nevelési igényű tanuló
- életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
- képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.
 A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása,
továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.
A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges
integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint
részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi
tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők
biztosítják:
 A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai
programokon akkreditált továbbképzéseken.
 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és
szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása.
A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „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;
- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor
együttműködésével, 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 – gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta
 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
 javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar 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, ismerteti a speciális eszközök használatát, 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 a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni
fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;
 segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért
fejlődésének megítélésében;
 segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények vegyék igénybe az
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat
működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott
feladatellátás szerint.
2.12.2. Kiemelt feladataink - Pszichés fejlődési – súlyos
magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése

tanulási,

figyelem-

vagy

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai
teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő
fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik
figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget
igényelnek.
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz
 diszlexia,
 diszortográfia,
 diszkalkúlia,



diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek
maradványtüneteinek fennállása,
 a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló
agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő
fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és
viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és
gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást.
Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség,
elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott
veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében
abban is megmutatkozik, hogy
 a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,
 az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget,
aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,
 gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra,
 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető
szabályokat, valamint
 a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését.
A fejlesztés alapelvei
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság
szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik
figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.
Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszicho-pedagógus,
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógypedagógus,
gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. szomatopedagógus,
gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makro tervezés)
tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a
gyermek osztályfőnökére.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis befejezését
követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési,
értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és értékelési
eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek bizonyuló
tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is.
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal
szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a többi
tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.
 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,
 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,
 a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas-kapcsolatok kialakítása,
 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén
A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési problémák
kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar valamint a
viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú
állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről.
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik ellenére
az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a számolással
(diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi
képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn.
Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai állnak, amelyek az
olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar
(együttjárás) formájában jelenhetnek meg.
Diszlexia – az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely
önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő.
Jellemzői:
 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége – hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a
beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szótagok sorrendjének, rímek felismerésének
nehézsége,
 értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége,
 gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása,
 rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál,
 írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre,
 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén.

A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának
megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
 a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,
 a rövid távú emlékezet,
 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,
 a testséma biztonságának kialakítása,
 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló
módszerrel,
 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi
írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával,
 speciális olvasástanítási program alkalmazása,
 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.
Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együtt
járástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak.
Jellemzői:
 a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara,
 beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzõk pl. (időtartam,
zöngésség mentén),
 helyesírási hibák halmozódása,
 a tollbamondás utáni írás hibái.
A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának
megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv
használatának korosztályi szintű alkalmazását.
A fejlesztés feladata:
 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség,
 a rövid távú emlékezet fejlesztése,
 a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása,
 a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése.

Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara.
Jellemzõi:
 csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép,
 szaggatott betű alakítás és betűkötések,
 rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség,
 egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák,
 kialakulatlan kézdominancia,
 lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé,
 továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).
A fejlesztés célja:
A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori
osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik
formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára.
A fejlesztés feladatai:
 a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra,
 a testséma biztonságának kialakítása,
 a vizuomotoros koordináció fejlesztése,
 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás,
önálló írás kivitelezés),
 a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése,
 sikertudat kialakítása.
Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara
A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések,
szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának,
a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége.
Jellemzői:
 a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei,
 a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,
 a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás zavara,
 a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,
 helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek
összehasonlításának nehézségei,
 szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya,
 számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei,
 mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége,
 számjegyekre vonatkozó lexikai hibák,
 komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái,
 gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsége,
 figyelemzavar.

A fejlesztés célja:
A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a
mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a
matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az
ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten
szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás
rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző
megjelenési formáival együtt járhatnak.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,
 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése,
 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,
 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,
 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése,
 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a
megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális
megerősítés,
 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő
technikák, eljárások alkalmazása,
 a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása,
 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása.
Hiperaktivitás és figyelemzavarok
A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik
nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.
A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye,
szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai
vizsgálatok elvégzését követően.
Jellemzői:
 szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani,
 komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni,
 az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként
haragreakciók,
 motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.),
 megkezdett tevékenység befejezetlensége,
 ingersorozatok hibás kivitelezése,
 tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)

düh,



én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek.

A fejlesztés célja: a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése.
A fejlesztés feladatai:
 team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés,
 speciális figyelem-tréning,
 a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, fokozott egyéni bánásmód,
 az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése,
 feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése,
 motiválás, sikerélmény biztosítása.
A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak
következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- vagy
mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő
fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben hasonlóság figyelhető meg,
szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún.
végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg.
A fejlesztés célja: a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a
szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése.
A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik.
Eszközei lehetnek:
 kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása,
 pszichoterápia,
 a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése,
 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek
rendszeres alkalmazása,
 önértékelési képesség fejlesztése,
 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,
 együttműködés a családdal és más szakemberekkel,
 a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. A helyi
tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben az esetben
az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő
motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzálóterápiás módszerek alkalmazásával.

A NAT alkalmazása
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak
megvalósítása általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes
műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai,
módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat.
A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez
rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk
időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó
kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a tanításitanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított.
A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció
fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek. Célzottan szerepet
kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között.
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az
olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai között kap
kiemelt szerepet.
Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt.
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.
A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros
integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógy-úszás, valamint logopédiai ritmika
alkalmazása is javasolt.
A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az
eredményes fejlesztést.
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt a
korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél.
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek
kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát,
kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség
esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével
szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.

A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök,
módszerek
2.14.3. Kiemelt feladataink - Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének
elvei
Általános jellemzők
Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett
ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának
következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy tovább – kezeletlenül maradt fejlődési zavar és
szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével egyre
nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl
késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a
kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes
viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a
kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség
sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas
viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.
Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos
(vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar
átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést,
megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülésspecifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek joga és szüksége van. Autizmusban a
beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma
azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös
kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától
függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis
hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni
lehet.
Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képesség
hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás
segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta elsődleges és másodlagos
viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotokban csaknem tünet mentessé
fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek.
Új helyzetben, váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek
változatossága mellett a tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése
Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus spektrumon
elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba sorolhatóak.
Izolált típus
Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, elutasítja, nem
érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb
prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport.

Passzív típus
Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A legjobban
tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is. Passzivitása,
együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van,
illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”.
Aktív, bizarr típus
Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat
kezdeményező.
Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, saját
érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik.
Merev, formális típus
Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat ki a
jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll.
A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és
tervezés módosítása szempontjából– kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai:
 A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az
információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya.
Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél
fontosabbakat megkülönböztesse.
 Aszociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi,
direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége – gyakran teljes –
hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt.
 A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet
nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás.
 A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának
sérülése.
 Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a
mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség.
 Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a
szubjektív jelentőséggel kapcsolatban.
 A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás.
Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet
 A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető.
 Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás.
 Jó mechanikus memória.
 Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció,
kitartás.




Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges
számtan, földrajz, zene.
viszonylag jó képességek.

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során
 Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló
viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.).
 Figyelemzavar gyakorisága.
 Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai.
 Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák.
 Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya.
 Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája.
 Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája.
 A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje.
 Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése.
 Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél).
 Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új
körülmények közötti alkalmazás során.
 A feladat céljának nem értése, reális jövõre irányultság hiánya.
 A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága.
 A valóság téves értelmezése, felfogása.
 Realitás és fantázia összetévesztése.
 A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes
utasítások esetén.
Szó szerinti értelmezés.
 Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége.
 Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a helyzetnek
nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz.
 Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése.
 Félelmek, fóbiák, szorongás.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, céljai, feladatai és
módszerei
A fejlesztések általános céljai, feladatai
 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális,
kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő
kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
 A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési
elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos
készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való
beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.



Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek
segítségével történő elsajátítása.
 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön
kiemelt fejlesztés feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az
ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, problémamegoldási módszerek tanítása.
 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át
megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges
információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított
nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek számára
nehéz tananyagot jelent.
A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell
az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni.
A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy mennyire
szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az egyéni
fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó
készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi
fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a
veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával
a célok hierarchikus rendjében így alakul:
 az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése,
 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése,
 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása,
 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.

Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében
 A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért
intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen
képességprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre
alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével.
 Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri
tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő
eszközrendszer kialakítása).
 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
 Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek között:
beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
 A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ
átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése
fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás).
 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitívviselkedésterápia módszereinek alkalmazása.

A speciális fejlesztés szervezési feltételei
A fejlesztés formái
 Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában.
 Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak alkalmazásával.
Speciális csoportsajátosságok
 A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló
szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától,
gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés csak megfelelő létszámú és képzettségű
szakember jelenlétében biztosítható. A szakszerű integráció, illetve a súlyosan érintett tanulók
minőségi ellátása csak a szükséges szakemberlétszám biztosításával valósítható meg.
 Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi,
önállósági, beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további
csoportbontást tehetnek szükségessé.
Az autizmus spektrum zavarral küzdõ tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a rugalmasabb
viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a korai fejlesztésben és
óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség lehet az iskoláskor előtti
képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában
módosításokkal egyeznek meg a Nat-ban és a kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és
tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a
gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1–4. évfolyam)
elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség.
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes
műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a kerettantervekben
meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a
szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamos fejlesztése szükséges.
Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális fejlesztésének
általános vázlata.
Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni.
A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő szakaszok
időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési lehetősége függ a
fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű képzés intenzitásától.
Első szakasz
Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de gyakran
belenyúlik az alsó tagozat időszakába.
Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének) tapasztalataira alapozva,
egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül.
Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. Ennek
érdekében:
 a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése,



az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges
célirányos kompenzálása,
 az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése,
illetve rendezése,
 fogyatékosság-specifikus
vizuális
információhordozókkal
segített
ún.
protetikus,
segédeszközökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának elsajátítása,
adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása.
Fejlesztési területek:
Kommunikáció/szociális viselkedés
 Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása.
 Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel).
 Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív eszközzel történő
kommunikáció használatának tanítása.
 Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása.
 Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet)
használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén.
Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás
 Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés).
Kognitív fejlesztés
 Elemi ismeretek, fogalmak.
 Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása.
 Szociális kognitív készségek fejlesztése.
 Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és
taneszközök célszerű használata).
 Általánosítás képességének fejlesztése.
 Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása.
 Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata.
 Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb.
Viselkedésproblémák kezelése
 Viselkedésproblémák megelőzése.
 Alternatív viselkedések kialakítása.
 Meglévő viselkedésproblémák kezelése.
Második szakasz
Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú nevelés-oktatás
szakaszába.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb részvétel
iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
 képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével,
 a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció
kiterjesztése ,







kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra,
ismeretek bővítése
önellátás körének bővítése,
házimunka,
munkára nevelés megalapozása.

Harmadik szakasz
Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás szakaszával.
Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munkavégző
képesség elérésének megalapozása.
Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
 képességek szinten tartása,
 tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, az
egyén képességeinek megfelelően
 önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció
 munkára nevelés, pályaorientáció.
A Nat és a kerettantervek alkalmazása
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés
azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok.
Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához
hosszabb időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek
fejlődését pedig kognitív stratégiákkal kell támogatni.
A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérülés
típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség esetén hosszabb
időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek
meg. A többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, a spontán, funkcionális
kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális rehabilitációs tantárgyként javasolt
tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a
nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell venni. Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi
képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet
egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból
módosítani és redukálni kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre
vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A
tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges.
A Nat fejlesztési területei-nevelési célok
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való
harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen
élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti
kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy olyan
gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé teszik az egyén
részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és mértéke nagy egyéni
eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban, hogy jogait gyakorolja,
társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan
szabályaihoz.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját
viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív
megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek
érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális
önértékelés és pozitív énkép kialakításában.
Testi és lelki egészségre nevelés
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a
fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása.
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása szintén
prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok
számára hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet
speciálisan nehézzé teszi. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testilelki egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést.
A családi életre nevelés
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő jelentőségű. Az
iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és
megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik be
az érintett gyermekek esetében.
A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és terjeszthetők ki az
egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a szociális-kommunikációs
készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és gondolkodás fejlesztésére.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás egyéni
mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az önkéntes tevékenység
során megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó
képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos
azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok
egyénre szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba.

Fenntarthatóság, környezettudatosság
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül
elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon
alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása.
Pályaorientáció
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az autizmus
spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a fejlesztés kezdetétől jelen
van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a rugalmasság, az együttműködés és a
bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni
eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs
fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció
során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erőségeire.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos alapvető
ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi élethelyzetekben,
cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági összefüggések megértése, illetve azok
kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében nagy egyéni eltéréseket mutat.
Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók
nevelésében. Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által
közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek kialakulásának
veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális
közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok
kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális interakciókat, nagyban
hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez.
A tanulás tanítása
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A
tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális
információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való ragaszkodás
oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása kulcsfontosságú a tanulás
szempontjából.
A kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az
információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a
kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének sérülése. Minden autisztikus
gyermeknél – függetlenül verbális képességeik színvonalától – elsődleges cél az egyén
képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges
lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek fejlődése és
nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a
szókincs, jelentés, nyelvtan és
nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a
képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi
úton történő ismeretszerzést.
Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs
képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum
jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció esetében
tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó
használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése,
annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy
hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell,
hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e?
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szövegalkotási
ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek lehetnek
elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén mutatkozhatnak.
Matematikai kompetencia
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az ismeretek
önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása. Különös
hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy egyéni különbségekre
számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai tehetségtől a súlyos megértési
nehézségekig terjedően. Cél a matematikai műveltség és kompetencia egyén által elérhető legmagasabb
szintjének biztosítása.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók
erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek gyakorlati alkalmazása terén. Az
érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem
számíthatunk a gyermekek spontán érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is
nagy hangsúlyt kap a közvetlen tapasztalás.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az autizmus
spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális érdeklődési körükbe
tartozó tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, mindennapi életben alkalmazható
ismeretek kerülnek előt

Digitális kompetencia
Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésére, a
kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás
szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést e terület
iránt.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a
kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében egyaránt,
sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett tanulók esetében
azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek azzal
kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet használat során. Szociáliskommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az IKT interaktív
használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a rendelkezésre álló információk
közötti kritikus válogatás.
Szociális és állampolgári kompetencia:
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés
szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint az elvont, szociális
jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök teljes körű
elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrum zavarok lényegi
jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek,
együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, naiv
tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, készség célzott, egyénre
szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szükséges képességek többsége (pl. tervezés, szervezés,
irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók esetében
sérült, illetve hiányozhat.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A képességek
terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek mutatkoznak az autizmus
spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő
foglalkozások körének meghatározása prioritást kap.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás lehetőséget jelent. A
művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A művészetek
sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus spektrum zavarral küzdő
tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek

A hatékony, önálló tanulás
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk a
hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni fejlesztési
célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában számolni kell a
gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret hiányával, töredékességével. A tanulás tanítása
során alapvető fontosságú arra alapozni, hogy a tanuló mely
ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő képességekre
építhetünk. Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális
közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az
informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést.
 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A
munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett tanulók iskolai neveléseoktatása során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az autizmus mellett értelmi
fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál jóval később sajátítják el az írást,
olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát. Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül
hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás egyes feltételei: a tartós,
irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének megértése. Hiányozhatnak a
csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek
egyéni helyzetben való tanítására.
A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, egyébként
számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra.
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció
Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban
egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg.
Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és
viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy-testnevelés alkalmazása szükséges.
Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos
viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú
kezelését soroljuk ide, a következő területeken:
 elemi szociális-kommunikációs készségek,
 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.),
 figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb.,
 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása,
 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók,
 önkiszolgálás, önellátás,
 saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerû használata,
 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása,
 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása,
 iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés
szabályainak elsajátítása,
 a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja
A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt, ha
egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális,
fordított) alkalmazható egyénre szabottan. Az integráció szükségességének és lehetőségének
megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek együttesen és
perspektivikusan legyenek adottak.
Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a tanuló részéről
átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális
viselkedésproblémák.
A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a
gyermek intenzív támogatására.
Az iskola részéről
 a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens,
 jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv,
 speciális eszközök, módszerek és környezet,
 együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal,
 a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása,
 szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás.
Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó
szakma tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében.
Az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát.
A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kommunikációs
és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a tananyag
szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a fogyatékosságot
kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás
helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló

2.13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
A pedagógiai értékek nevelési célokban fogalmazhatók meg. A célrendszer felállításakor azonban
gyakran elfelejtődik, hogy kiknek a számára fogalmazzuk meg a nevelési cél- és feladatrendszert.
Ezek alapján főbb pontokban megfogalmazhatjuk, mire is van szüksége a gyermeknek:
 Rejtettségre, fészek melegre, biztonságérzésre.
 Fenntartás nélküli szeretetre, érzelmi védettségre.
 Példaadó magatartásra, szülei, környezete részéről.
 Világosan megfogalmazódó normákra, értékekre.
 Nevelői tekintélyre, iránymutatásra.
 Kérdéseikre megfelelő válaszokra.
 Odafordulásra, empátiára, vele töltött időre, amely nemcsak mellette telik el.
 Csöndre, nyugalomra, hogy belülről növekedhessék.
 Dicséretre, biztatásra, elismerésre, nyesegetésre.
 Kamaszkorban fokozott megértésre, az én-identitás stabilizálására.






Önálló hitre, perspektívára.
Az új tapasztalatok, a tudás, a képességek és készségek megszerzésének élményére.
Önmaga és mások iránti felelőssége érzésével áthatott szabadságra.
A belső állapotok spontán kifejezését lehetővé tevő játékra.

Iskolánk a fent megnevezet elvek és értékek, valamint a NAT szellemiségének megfelelően kívánja
folytatni oktató-nevelő tevékenységét.

2.14. Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók
tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya
2.14.1. Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
Az előírt követelmények teljesítéséhez a következő formákat alkalmazzuk:
 szóbeli felelet ( kikérdezés, csoportos és egyéni beszélgetések, összefüggő felelet, kiselőadás )
 írásbeli munka ( felmérők, szummatív értékelések, témazárók, feladatlapok, tesztek,
röpdolgozat )
 gyakorlati tevékenységek ( rajz, tárgykészítés, mozgás ).
A beszámoltatás célja és követelményei
Oktatási rendszerünkben a minőség és hatékonyság, valamint a képességfejlesztés válik egyre
hangsúlyosabb elemmé, ezért tantestületünk értékelési rendszerével is igyekszik ezt maximálisan
megcélozni és ösztönözni. A nevelési programunkban megfogalmazott céljaink elérése érdekében
egységes értékelési szempontsort állítottunk össze.
A beszámoltatás, értékelés feladata:






A tanuló tisztában legyen az ismeretek elsajátításában és alkalmazásában elért eredményeivel
A pedagógus meggyőződjön munkája hatékonyságáról és a tanuló szorgalmáról
A teljesítmény, tudásszint és a követelmény viszonyának megállapítása
Jelezze a tanuló fejlődését és fejleszthetőségét
Tájékoztatás a szülők számára gyermekük teljesítményéről

Legfontosabb jellemzői:








Tárgyilagos, objektív legyen!
Igazságos legyen, mentes legyen az elfogultságtól, egyoldalúságtól.
Ösztönző hatású legyen.
Céljai és követelményei előre ismertek legyenek a tanulók és szüleik számára.
Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő legyen.
Következetes és szakszerű legyen.
A megfelelő előkészítés nem maradhat el!












Igazodjon a helyi tantervnek az adott tantárgyon belül részletesen kidolgozott
követelményrendszeréhez.
Tartalmilag és formailag alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz.
Önálló gondolkodásra serkentő legyen.
Támaszkodjon az önálló munkára, ösztönözze gyűjtőmunkára, könyvtári búvárkodásra, egyéni
kutatásra a tanulót.
Használjuk ki a tanulók egyéni érdeklődését, késztessük vélemények és ellenvélemények
felsorakoztatására.
A számonkérés mindig legyen szerves része a pedagógiai folyamatnak, ami ösztönzi a tanulót
óráról órára való rendszeres felkészülésre, fejleszti önkifejező készségét, önismeretét és
önkontrollját.
A kommunikációs készség fejlesztését nagyon fontosnak tartjuk, ezért ügyelni kell a szóbeli
számonkérés megfelelő arányú alkalmazására (50-50 %).
Ne legyen kampányszerű, büntető vagy megtorló jellegű!
A beszámoltatást mindig kövesse értékelés. Írásbeli beszámoltatás esetén egy héten belül
történjen meg

A szóbeli és írásbeli beszámoltatás formái
Az alábbiak megismertetését a tanulókkal, szülőkkel minden tanév kezdetén kiemelten kell kezelni.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a
tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.
Szóbeli számonkérés: elsősorban alkalmazott módszerünk, mivel kiemelt célkitűzésünk a tanulók
szóbeli kifejező készségének fejlesztése.
A tantárgy sajátosságaihoz igazodóan többféle lehet:






egy téma, tananyagrész kifejtése,
válaszadás kérdésekre,
kiselőadás,
páros, ill. csoportos véleményütköztetés,
óraközi aktív szereplés.

Írásbeli számonkérés:







helyzetfeltáró – diagnosztizáló, melyet a nevelési-oktatási folyamat kezdetén alkalmazunk
fejlesztést segítő – melyet a folyamat közben, korrekciós céllal alkalmazunk
írásbeli felelet (röpdolgozat)
témazáró dolgozat – egy tanegység lezárásakor
év végi tudásszint felmérő dolgozat
házi dolgozat

Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai, szerepe
A
tanmenetben
meghatározottak
szerint
témazáró
dolgozatot
írnak
a
tanulók.
A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel előbb be kell jelenteni. A témazárót minden tanulónak
kötelessége megírni, de figyelembe kell venni a diszlexiával, diszgraphiával, diszcalculiával küzdő
tanulók nehézségeit, s nekik olyan segítséget kell adni, ami ezeket e gátakat oldja: pl. feladat
felolvasása, szóbeli válasz rögzítése stb. Ha a tanuló hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő
egy héten belül pótló dolgozatot köteles írni. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró íratható.Az
írásbeli felelet osztályzata egyenértékű a szóbeli felelet értékével. A témazáró/ félévi, év végi
felmérések érdemjegyei a félévi/év végi osztályzatok alakításánál hangsúlyosabban számítanak, ezért
piros színnel kerülnek bejegyzésre. (Két érdemjegyként kell számításba venni.) A házi dolgozat
értékelése a szaktanár kompetenciája. Értékelési módját a tanulóval ismertetni kell. A tanulók írásbeli
munkáiba fogadó óra keretében, illetve a szaktanárral egyeztetett időpontban nyerhetnek betekintést a
szülők.
Alsó tagozat (normál tantervű és a sajátos nevelési igényű tanulók 1-8. évfolyam)


Évente három felmérő megíratására kerül sor tantárgyanként
 év elején tájékozódó jellegű,
 félév és év végén felmérő jellegű.

Felső tagozat (normál tantervű és a sajátos nevelési igényű tanulók 1-8. évfolyam)






Év elején, ismétlés után, az előző év anyagából felmérőt írnak a tanulók magyar nyelv és
irodalomból, matematikából, valamint idegen nyelvből. Eredménye teljes értékű osztályzatnak
számít.
A 6. évfolyam végén matematika tantárgyból, valamint szövegértés alapján az alkalmazó tudás
mérésére kerül sor. (A feladat irodalom, természetismeret és történelem tantárgyhoz
kapcsolódik.). Magyar irodalom tantárgyból szóbeli vizsga. Diagnosztizáló mérés, eredménye
az év végi osztályzatba nem kerül be.
8. évfolyam második félévében (március, április, május hónapokra elosztva) magyar nyelv vagy
irodalom, matematika, történelem, és választás alapján természettudományos tantárgyakból
belső vizsgát tesznek a tanulók. A vizsga eredményére osztályzatot kapnak.

Vizsgát tesznek a tanulók matematika tantárgyból 7. évfolyamon.. A vizsga két részből áll:
feladatmegoldás, szóbeli felelet.
Az írásbeli beszámoltatás szerepe:


A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése



A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése



Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban

Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének
(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor
figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját.
Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket a
diákokkal ismertetnie kell.
Formái:

Tartalma:

Év eleji felmérés

Aktuális tudásszint felmérése, a
továbbhaladáshoz szükséges
tudásszint ellenőrzése
Rövid
írásbeli Egy adott témában való
számonkérés
tájékozottságot, az órára való
felkészülést ellenőrzi
Témazáró dolgozat
A tananyag egy nagyobb
témakörének alkalmazás képes
tudását méri

Év végi felmérés

A tanév tananyagának
alapkövetelményeit méri

Megíratás módja, rendje, korlátai,
súlya:
Ha nem előzi meg ismétlés, akkor
csak a tájékozódást szolgálja.
Ilyenkor nem osztályozunk.
15-25 perces, bármikor megíratható,
súlya a szóbeli felelettel
egyenértékű.
Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45
perc. Egy napon legfeljebb két
témazáró dolgozat íratható. A
témazáró dolgozatot
összefoglalásnak kell megelőzni és a
megíratás időpontját, témaköreit a
diákokkal előre tudatni kell.
A félévi és év végi osztályzatoknál
meghatározó súllyal szerepel, de ki
kell egészítse szóbeli felelet.
Több órás ismétlésnek kell
megelőznie, előre be kell jelenteni.
Súlya a témazáró dolgozattal
egyenértékű.

Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot írathatunk!

2.15. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok
meghatározásának elvei
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, és a szabadon választott órák.
Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének lehetősége nem korlátozódhat
csupán a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet
elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a
rendszeres házi feladat, mely lehet szóbeli, írásbeli vagy mindkettő.

A házi feladatok célja:
 elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat
 megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket
 segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.
A házi feladat ellenőrzése:
 a szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik
 az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.
A házi feladatok lehetnek:
 feladatmegoldások
 tankönyvi kérdésekre adott válaszok
 vázlatkészítés
 leíró vagy elemző munkák
 rajzkészítés
 házi dolgozat
 gyűjtő- vagy kutatómunka
 számítógépes feladat.











A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról,
az iskolában folyó munkáról.
A tanulók hétvégére és tanítási szünetek idejére nem kaphatnak a szokásosnál több (egyik
óráról a másikra esedékes) szóbeli és írásbeli házi feladatot.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok, mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni az
életkori sajátosságokat. A fokozatosság elvét kell alkalmazni.
A tanulók a napközis foglalkozás és az otthoni felkészülés ideje alatt teljesíthető, kellőképpen
előkészített feladatot kapjanak.
Lehetőség szerint a délelőtti tanítás és a délutáni foglalkozás váltásakor a tanító illetve a
szaktanár szóbeli kiegészítéssel segítse a házi feladat elkészítését.
A szóbeli és írásbeli házi feladatokat a tanulók képességeinek megfelelően differenciáltan kell
feladni.
A tanulók kommunikációs, narratív és problémamegoldó képességének fejlesztése érdekében a
szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya a szóbeliség dominanciáját erősítse. Az órarend
elkészítése ill. változása után munkaközösségi foglalkozáson át kell tekinteni a tanulók napi
terhelését, és ezt figyelembe véve meg kell állapodni az írásbeli és szóbeli házi feladatok
mennyiségében.
Nem adható olyan házi feladat, melynek előkészítése a tanítási órán nem történt meg.





Nem adható házi feladatként a tanítási órán fel nem dolgozott anyagrész otthoni, önálló
feldolgozásra.
A házi feladat ellenőrzése történjen meg. Szorgalmi feladat bármely tantárgyból adható.
Értékelése csak pozitív jellegű lehet.
Házi feladatot nem osztályozhatunk. (A pedagógus ösztönző értékelést végezhet, az értékelések
összegzéseként zöld érdemjegy beírására kerülhet sor.)

Az otthoni felkészülés korlátai







Hosszabb, könyv nélkül megtanulandó verset, memoritert nem adunk fel egyik tanóráról a
másikra, legalább egy hetet biztosítunk a tanulóknak.
A feladott kötelező szóbeli és írásbeli házi feladatok együttes mennyisége annyi legyen, hogy az
1-4. évfolyamon a következő tanítási napra az egyes tantárgyakból szóban és írásban
elvégzendő feladatok együttes mennyisége ne haladja meg tantárgyanként a 15-20 percet, 5-8.
évfolyamon a 30 percet.
A házi dolgozat mennyisége nem haladhatja meg a tanórán feladott írásbeli házi feladat
mennyiségének kétszeresét. Egy félévben, egy tantárgyból egy ilyen feladat adható.
Elkészítésére legalább egy hetet kell biztosítani.
Hétvégén és szünetek idejére sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.

2.16. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Diákjaink esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések közül elsődlegesnek tartjuk, hogy minél szélesebb
körű támogató/segítő partnerkapcsolatot építsünk ki. Célja: nyitott és együttműködő, illetve, sikeres a
partnerség-építése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatása érdekében.
Szervezetek,
intézmények

Rendszeres kapcsolat
(gyakoriság)
X
X
X

Szakszolgálatok
Szakértői bizottságok
Családsegítő
Gyermekjóléti szolgálat
Nevelési Tanácsadó
X
Gyámhatóság
Védőnők
X
Rendőrség
X
Művelődési intézmények
(KMO, Gyermekház,
egyéb)
X
Civil szervezetek (alapítványok felsorolása)
Alapítványi és
Magániskolák Egyesülete

Együttműködés jellege
Alkalmi találkozók
(jelölje X-szel)

X
X

X

Nincs kapcsolat
(jelölje X-szel)

Független Pedagógiai
Intézet
Vadaskert Kórház és
Szakambulancia

X

X

Általános célok a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az
esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a kerületben élő hátrányos helyzetű
gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében:











a beiratkozásnál, felvételinél
tanításban, ismeretközvetítésben
a gyerekek egyéni fejlesztésében
az értékelés gyakorlatában
tanulói előmenetelben
a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében
a továbbtanulásban, pályaorientációban
a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi
környezettel.

Célunk az, hogy érvényesüljön a:






diszkriminációmentesség
szegregációmentesség,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása,
minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása és az
integráció biztosítása.

Szakmai célok







A tehetséggondozás érdekében az országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő
tanulók elismerési módjának kidolgozása
Az óvoda – iskola együttműködés elmélyítése
Az integráció feltételrendszerének bővítése, integrációs támogatás igénybe vétele, az IPR
bevezetése
Pályaorientációs tevékenység fejlesztése
A táborok , erdei iskolai programokon való részvétel
Szakkörök, művészeti körök működ

Személyi fejlesztési célok






Speciális szakemberek biztosítása (iskolapszichológus, logopédus, stb.)
A továbbképzési rendszerünk az iskola arculatának megfelelő tervezése
A kerületi tehetséggondozáshoz szakemberek biztosítása
Közös továbbképzések szervezése más iskolai és óvodai pedagógusok számára ( bemutatók,
„jó gyakorlat”)
Speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (nyelv, informatika, tehetséggondozó,
logopédus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő)

Tárgyi feltételek



Iskola udvarának folyamatos fölújítása, karbantartása,
A taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása az ütemezésnek
megfelelően, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje

Az inkluzív nevelés feltételeinek biztosítása
Az SNI és hátrányos (és HHH) helyzetű gyermekek létszámának emelkedése a tantestületünk
szemléletváltását tette szükségessé. A legfontosabb, hogy minden területen segítsük ezeket a
gyerekeket képességeiknek megfelelő fejlesztésben, felzárkóztatásban, tanórán kívüli
tevékenységekben. Vegyenek részt ilyen jellegű táborokban. A gyógy-testnevelésben részesülő
gyermekek úszásoktatásra, gyógy úszásra nagyobb figyelmet kell fordítani.
A művészeti nevelés programkínálata is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű és
különleges gondozást igénylő gyermekek számára is helyben elérhető, sikerélményt nyújtó, pozitív
megerősítésben , képességfejlesztésben részesülő felkészítést biztosítsunk.
Tartalmi fejlesztések
A szakmai munka megújításának szükséges iránya
 Megelőzés, tudatos óvodai kompetenciaalapú nevelés erősítése,
 Integráció: tárgyi, személyi feltételek biztosítása, programok adaptálása,
 Képességmértéknek megfelelő fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás,
 Tudatos tehetséggondozás.
Az intézmények programjára vonatkozó tervek
 A tartalmi megújulás megjelenítése a stratégiai és operatív tervezésben,
( szegregáció mentesség biztosítása)
 Az országos kompetenciamérés eredményeinek folyamatos beépítése a napi gyakorlatba,
 Az intézményi folyamatok önértékelésének és a partneri visszajelzések beépítése a tervezésbe, a
visszacsatolások dokumentálása,
 A pedagógusok helyi ösztönző rendszerének megtartása.

A javasolt fejlesztés várható hatásai
Az intézményekben tervezett kompetencia alapú tevékenységek és az inkluzív nevelés megerősítik:










A szövegértés-szövegalkotás, kommunikáció kompetencia fejlődését (óvoda, általános iskola).
A problémaérzékenység, problémamegoldó képességek fejlődését (óvoda, általános iskola).
A tanulási motiváció növelését.
A tanítási motiváltság erősítését.
Önálló ismeretszerzés képességének kialakítását.
Az egészséges életmód, életvitel tudatosítását.
A másság elfogadását, befogadását.
Az együttműködési képességek kialakítását.
Összességében a személyiségjegyek pozitív megerősítését, a tanulási kedv erősítését, az
élethosszig tartó tanulás erősítését.

A hátrányos helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét,
képességeik kibontakozását, differenciált fejlesztését, tehetséggondozását biztosítják a korszerű
eszközök és a változatos módszerek, munkaformák, ezek által növekedik a gyermekek/tanulók
tanulási motivációja.
Az intézményben tervezett tevékenységek kedvezőek az SNI tanulók számára is, mert az egyéni
adottságaikhoz, szükségleteikhez igazodó módszerek eredményesebb tanulást biztosítanak, ezáltal több
sikerélményhez jutnak, pozitív megerősítést kaphatnak, érvényesülési lehetőségeik javulnak.
A tervek a magasabb szintű szakmai eredmények eléréséhez hogyan járulnak hozzá?





A gyermekek, tanulók egyenlő esélyekkel kezdhetik meg tanulmányaikat.
Motivált és kiválóan felkészült szakemberhálózat működik korszerű körülmények között.
Minden gyermek megkapja a segítséget képességeik kibontakoztatásához.
A célkitűzések, tervek, feladatok megvalósítása példázza, hogy dunakeszi intézményei
dinamikusan képesek alkalmazkodni a változó társadalmi és helyi igényekhez.
 A modernizációval gyermekeink a lexikális ismeretek mellett a kreatív gondolkodást, az önálló
problémamegoldás képességét is elsajátítják.
 Fontos a tanulási alapok megerősítése. Fontos, hogy motiváltan tudjanak és képesek legyenek
tanulni életük végéig. Továbbtanulási lehetőségeik kiszélesednek.

2.17. Továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagógusokat a konkrét
program alkalmazására
Az iskola oktató-nevelő munkájának folyamatos megújulásához, korszerű elvekkel való bővítéséhez
szükséges az új szakmai eredmények megismerése és átvétele. Ennek - az önfejlesztésen túl - a
legismertebb formája a továbbképzéseken való részvétel.
Az elkövetkező időszakban a programunkban megfogalmazott feladatok közül az alábbiakat szeretnénk
erősíteni:

2.17.1. A kompetencia alapú oktatás teljes implementációja
A korszerű oktatásban az oktatási-nevelési folyamat nem korlátozódik az ismeretanyag átadására,
feldolgozására, rendszerezésére, azaz nemcsak a tanítás és tanulás folyamatát foglalja magában, hanem
a tanulók személyiségének formálását is. A végső célja a tanulók kognitív önszabályozásának, az
önálló tanulásra való képességnek, a tanulás belső motivációinak, az együttműködési készségnek, az
aktív társadalmi szerepvállalás igényének a kialakítása.
Az oktató-nevelő munka során szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy az emberi tudás sem mennyiségi,
sem minőségi értelemben nem állandó, a tanulás folyamata mindenkinél más-más eredményre vezet,
vagyis tanulófüggő. Ezért a jelenlegi, csaknem kizárólagos tömegoktatásról át kell térni az egyéni
sajátosságokat szem előtt tartó, személyre szabott, differenciált tanítására. Ennek fontos feltétele a
hierarchikus tanár-diák kapcsolat elvetése, hiszen a tanár a tanulási folyamatban nem irányító, sokkal
inkább segítő szerepet tölt be.
A differenciált oktatás, a tanulói kompetenciák hatékony fejlesztése nem valósítható meg a
hagyományos frontális tanulásszervezés keretei között. Gyakorlattá kell válnia a párban vagy
csoportban végzett munkának, illetve az egyénre szabott önálló tanulásnak.
A vitakészség, a problémamegoldás, a kommunikáció, az együttműködés fejlesztését az interakcióra
épülő tanulásszervezési módok szolgálják, melynek intézményi szintű megvalósulását alapvető
feladatnak tartom. A hagyományos frontális tanulásszervezés közömbössé teszi a tanulók többségét,
nem kényszeríti őket gondolkodásra, és az esetek nagy részében nem növeli, hanem csökkenti a
tanulási motivációt. Holott a végső célnak, az élethosszig tartó tanulás igényének legfontosabb eleme a
tanulási kedv.
A kompetencia alapú oktatás napi gyakorlattá válásához a következők megvalósítását tartjuk fontosnak
az intézményben:
 a belső és külső továbbképzések gyakorlatának folytatása,
 a projektoktatás elméletének és konkrét gyakorlati technikáinak elsajátítása,
 belső bemutató órák szervezése a kollégák számára, azaz pedagógiai gyakorlatok elemzése,
 konferenciákon való részvétel.
2.17.2. Környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés hangsúlyosabbá tételének
érdekében
A XXI. században bolygónk helyzete, globális környezeti gondjaink és az egyes emberek életét érintő
értékrend-változások egyértelműen indokolják, hogy a környezeti neveléssel és az egészséges
életmódra neveléssel minden pedagógusnak kiemelten foglalkoznia kell.
Iskolánk Pedagógiai Programját átszövi ez a tendencia.
A környezeti nevelés célja, mint a nevelésnek általában, a tudatformálás ( tanórákon: humán,
természettudományos tárgyak, készségtárgyak, angol; tanórán kívüli tevékenységek: séta, kirándulás,
kiállítások, múzeumok megtekintése, kézműves foglalkozások akciók, témanap, témahét, szakkörök,
projektek,) E nevelési terület legfőbb különlegessége a globalitás, hiszen benne van minden nevelő
erőben, szép környezetben, emberi kapcsolatokban, esztétikus faliújságban, munkánk majd minden
elemében. Elsődlegesen fontos a a személyes példamutatás.

Az iskola alapvető feladata, hogy tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését.
Tudásuk, ismereteik gyarapításán keresztül próbáljuk motiválni őket az
egészséges, önmagával és a környezetével harmóniában élő emberi életvitel kialakítására.
Ennek megfelelően az egészséges életmód igen összetett, tárgyi tudás és életvitel harmonikus ötvözete.
A 6-14 éves korosztályhoz tartozó gyermekek körében végzett egészségügyi felmérések adatai
szemléletesen bizonyítják azokat az általunk is tapasztalt tendenciákat, miszerint napjainkban a
gyermekek egyre kevesebbet mozognak, viszont egyre többet ülnek a számítógép és a tv előtt, illetve
egyre kevesebb egészséges táplálékot fogyasztanak. Tovább súlyosbítja a helyzetet a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében az ilyen társadalmi közegben felnövő gyermekek
egyoldalú táplálkozásából eredő súlyproblémák megjelenése, illetve az ehhez kapcsolódó egészségügyi
kockázatok is. Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyosabbá tételével egyrészt a mozgás örömének
megtapasztaltatását, másrészt az egészséges táplálkozás összetevőinek megismertetését, illetve az
ezekhez kapcsolódó lelki egészség fontosságára próbálnék nagyobb hangsúlyt fektetni.
Az iskolai szintű fejlesztés, több azonos célorientáltságú tevékenység együttes eredőjeként valósulna
meg. A különböző jellegű programok keretében fejleszteni szükséges a tanulók mozgáskoordinációját,
az egészséges életmódhoz szükséges életvitel megválasztásának képességét, az egészségre ártalmas
szerekkel szembeni elutasítás attitűdjének kialakítását, az élelmiszerek minőségi különbségeinek
felismerési képességét, valamint a harmonikus életvitel folytatásához szükséges személyiségfejlesztés
igényének kialakítását.
Az iskola eddigi tevékenysége szilárd alapja a fejlesztéseknek.
2.17.3.A tanórán kívüli foglalkozások kínálatának növelése érdekében
A társas viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség. Az igazi közösség inspirációt nyújt,
és biztosítja az egyéni fejlődés keretét, miközben tagjai fejlődésével maga is fejlődik. Ezért
kiemelkedően fontos az iskola szempontjából a közösségi tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások
szervezése és innovációja.
Az Iskolánkban jelenleg is sokféle szakkör, szabadidős elfoglaltság várja az érdeklődő diákokat,
azonban nincs az a kínálat, amit alkotó szellemiséggel ne lehetne tovább gazdagítani! A következőkben
azokat a köröket kívánjuk felsorolni, amelyek segítségével a tanórán kívüli foglalkozások kínálatának
bővítését megvalósíthatónak látjuk és a megvalósítás érdekében kívánjuk a továbbképzéseinket
megtervezni:
 művészeti tevékenységek bővítése heti gyakorisággal
 napköziseknek szóló kreatív, játszóházas, mozgásos játékok, sportversenyek szervezése
havonta, melyen a szülők is bevonhatók
 művészeti fesztivál rendezése társadalmi összefogással
 művészeti táborok szervezése, meghirdetése
 önkéntesek, végzős főiskolások, illetve egyetemisták bevonása a kínálat megerősítésébe,
 a kínálatbővítéssel összefüggő pályázati tevékenység megerősítése.
2.17.4. A tehetséggondozó tevékenység megerősítése
A tehetséggondozás az utóbbi időben pusztán iskolában zajló, jellemzően oktatási tevékenységből
társadalmi méretű programmá nőtte ki magát. A kiművelt emberfők iránt megmutatkozó világverseny
ma már a témához kapcsolódó összes alrendszert, kiemelten az oktatást, a tudomány világát és a civil

szférát is együttműködésre, együttes cselekvésre készteti. Hazánkban is az elmúlt néhány évben
jelentős lépések történtek ezen a területen: létrejött a Magyar Tehetséggondozó Társaság, és elkészült a
tehetséggondozással kapcsolatos nemzeti stratégia is.
Ugyanakkor ennek a gyorsan felfutó ágazatnak egy jelentős problémával kell szembenéznie,
nevezetesen azzal, hogy bár a tehetség felfedezését és a tehetséggondozást primer szinten leginkább az
iskolától várják, viszont az elmúlt évtizedekben inkább az a pedagógiai gyakorlat vált hangsúlyosabbá,
hogy az iskolában a valamilyen hiányból fakadó gyenge teljesítmény javítását kell elsősorban
megvalósítani, így a tehetségígéretekkel való törődés háttérbe szorult.
A tehetséggondozás alapvető feladata, hogy időben megtalálja azokat a gyerekeket, akik kiemelkedők
valamilyen képességet illetően. Ezt követi a megszokott értelemben vett tehetséggondozás, amikor is
ezekkel a gyerekekkel külön elkezdenek foglalkozni annak érdekében, hogy a kiemelkedő
képességeikben rejlő lehetőségek ne vesszenek el.
Ez a tevékenység a legtöbb általános iskolában vagy a tanórán, vagy a tehetséggondozó szakkörök
keretében valósul meg. Ugyanakkor a tapasztalatok mégis azt bizonyítják, hogy a tehetséggondozás
iskolai színtere elsősorban a kiscsoportos szakköri foglalkozás, illetve a csoportos vagy egyéni
felkészítés. Ezen formák megerősítésére, és ezzel együtt a tehetséggondozó munka megtámogatására az
alábbiakat szeretném megvalósítani, illetve ezekhez szeretnénk a továbbképzéseinket igazítani:
 kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások szervezése vegyes életkori csoportok számára,
 önkéntesek, végzős főiskolások, egyetemisták bevonása a tevékenység megerősítésébe,
 a tehetséggondozó versenyeken való részvétel növelése, valamint
 csatlakozás az országos tehetséggondozó hálózat működéséhez.
Kötelező, szervezett továbbképzések:
Az intézményünk pedagógusai a középtávú programjaik (Továbbtanulási Program), illetve az éves
szintre lebontott Beiskolázási Tervek alapján végzik a kötelező (7 évenkénti) szakmai, módszertani
képzéseiket.
A képzések irányát a központi elvárások és az iskolánk pedagógiai programja határozzák meg.
Pedagógusainkra mindig is jellemző volt az aktivitás, az új igényeknek megfelelő megújulás.
Nehézséget az egyre kevesebb - a kötelező továbbképzésre fordítható - normatív támogatás, ill. annak
megszüntetése okozott.
A jelenleg a kötelező pedagógus továbbképzés harmadik ciklusának (2008 – 13.) teljesítése folyik
az intézményekben.

2.18. A Pedagógiai program érvényességével, módosításával ,
nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje
A véleményezésre jogosultak számára, a program elfogadása előtt, az igazgató
biztosítja a programtervezet 1-1 példányának átadásával a megismertetést 30
napos véleményezési határidővel.
b./

A hozzáférhető elhelyezés biztosítása
A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában,
irattárában, nevelői szobájában, ill. könyvtárában kerül elhelyezésre

c./

A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje
Az iskolahasználók az iskola igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba
történő betekintést. Az érdeklődők az iskolai könyvtárban olvashatják el a
dokumentumot, ill. az intézmény honlapjáról is lehetőség van azt letölteni.

d./

A pedagógiai program módosítása
Az iskola Pedagógiai Programjának módosítását - indoklás mellett kezdeményezheti az igazgató, az iskolavezetőség, az egyes tantárgyi
munkacsoportok/munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes
indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni.
A nevelőtestület többségi határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a
javaslatról.
Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett dönt, az igazgató a döntés
után 10 napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak felterjeszteni.

