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I. Bevezetés 

 
 

 

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. 

Ő azt hiszi: csak játék. De mi már tudjuk, mire megy a játék! Arra, hogy e világban 

otthonosan mozgó eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. „ 

 

(Varga Domonkos) 

 

 

 

 

 

 Intézményünk munkáját évtizedes hagyományaink alapján a magyar és nemzetiségi, 

valamint más idegen nyelven történő kommunikációt megalapozó nevelési, oktatási 

tevékenység határozza meg. 

Pedagógusként elsődleges feladatunk, hogy diákjainkban a boldogulásukhoz leginkább 

szükséges készségeket fejlesszük. 

Iskolánkra jellemző a szakmai igényesség, a múlt értékeinek, a hagyományoknak tiszteletben 

tartása, értékeink megőrzése.  

Ugyanakkor a folyamatos megújulást szem előtt tartva feladatunk, hogy diákjainkat olyan 

világra készítsük fel, amelyben a sikerességükhöz szükséges készségekkel rendelkeznek. 

Fontosnak tartjuk a tantestület módszertani megújulását szolgáló kooperatív tanulási 

technikák megismerését, és alkalmazását a mindennapok során. 

A jövő nemzedékét nevelve szem előtt tartjuk, hogy diákjaink képessé váljanak az együttes 

problémamegoldásra, ezáltal sokkal kooperatívabbak, segítőkészebbek, hajlamosabbak 

lesznek mások elismerésére. 

Célunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni 

tudó emberekké váljanak. 

A mi iskolánk elsősorban nem szavakban, hanem tettekben határozza meg önmagát! 

Mindezt egy jól képzett tantestület biztosítja, amely nyitott a továbbtanulásra, a 

továbbképzéseken való részvételre, versenyek rendezésére, iskolai hagyományok 

megteremtésére és megőrzésére. 

 

 

 

 

Kovács Géza István 

igazgató 
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II. Az iskola nevelési programja 
 

II.1. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

eszközei, eljárásai 
 

II.1.1. Pedagógiai alapelvek, értékek 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját az alapvető emberi értékek, a nemzeti értékek, a környezeti 

értékek, a másság, a más népek iránti nyitottság hatja át. 

Alapvető emberi, nemzeti és környezeti értéknek tekintjük: 

- a gyermeki egyéniség tiszteletét 

- a pozitív jellemvonásokat, alapvető erkölcsi normákat 

- az általános műveltség szilárd alapjait 

- toleranciát, megértést, nyitottságot a másság, más népek, más kultúrák iránt 

- esélyegyenlőséget, az emberi szabadságot 

- nemzeti hagyományainkat, nemzeti azonosságtudatunkat 

- a nemzetiségi kultúra megőrzését, továbbadását 

- az európai közösség kultúráját 

- a világnézeti és vallási sokszínűséget 

- fogékonyságot a környező természet értékei iránt 

- igényt a kulturált, esztétikus környezetért 

 

II.1.2. Az iskola legfontosabb céljai 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is 

szolgálja.  

 

Céljaink: 

- pedagógiai tevékenységünket a gyermek mindenek feletti érdeke vezérelje 

- őrizzük meg, és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a kíváncsiságot, 

játékosságot, érdeklődést, nyitottságot 

- továbbra is adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának 

- vezessük át a gyermekeket – az életkori sajátosságok figyelembevételével – az óvoda 

játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási tevékenységeibe 

- elfogadó, nyugodt légkör megteremtése bizalommal és pozitív megerősítéssel 

- a testi és lelki egészség megőrzése érdekében segítsük elő a pozitív szokások 

kialakulását 

- tegyük fogékonnyá a tanulókat saját környezetük, a természet és a társas kapcsolatok 

értékei iránt 

- a kommunikációs készségek alakításával sajátíttassuk el az alapvető viselkedési 

szokásokat, fogadtassuk el a magatartási és társadalmi normákat 

- fejlesszük a problémamegoldás, kreatív gondolkodás képességét 

- nyújtsunk alkalmazható tudást 

- jellemezze oktató-nevelőmunkánkat a tevékenység- és gyakorlatközpontúság, a 

fokozatosság és folyamatosság 
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- neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motiváltságú, szocializáltságú és kulturáltságú gyerekeket – a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás párhuzamos megvalósításával 

- törekedjünk differenciált fejlesztéssel, egyéni bánásmóddal az esélyegyenlőség 

biztosítására különösen a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esetében 

- ismertessük fel és fogadtassuk el a tanulókkal önmaga és társai másságát 

- alakítsuk ki igényüket az egészséges életmód, a tartalmas szabadidős tevékenységek 

iránt 

- fejlesszük az önálló tanulás és ismeretszerzés képességét egyénre szabott tanulási 

módszerek és technikák kialakításával, hosszabb időkeret biztosításával 

- tudatosan fejlesszük reális önértékelésüket, erősítsük kudarctűrésüket, önbecsülésüket 

- korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával alakítsuk a kulcskompetenciákat, 

képességeket, alapvető készségeket, szokásokat 

- az alapműveltség kialakításához fejlesszük digitális ismereteiket, és az idegen nyelvek 

ismeretét 

- készítsük fel a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek megfelelően a 

továbbtanulásra 

- fejlesszük a nevelőközösség módszertani kultúráját 

 

Céljainkat akkor tekinthetjük elértnek, ha: 

- az iskola elfogadó, nyugodt légköre lehetővé teszi a zökkenőmentes átmenetet az 

óvodából az iskolába 

- tanulóink pedagógiailag igényes, magas szintű oktató-nevelő munka során sajátítják el 

az elemi ismereteket  

- tanulóink kulcskompetenciáit, alapvető készségeit, képességeit, az életkori 

sajátosságaiknak megfelelően fejlesztjük 

- tanulóink elsajátítják az alapvető viselkedési szokásokat, elfogadják a társadalmi 

normákat, pozitív beállítódásokat, s ezek beépülése mindennapi kommunikációjukban, 

viselkedésükben tetten érhető 

- kialakul a tanulókban az egészséges életmód és a kulturált szabadidő eltöltésének 

igénye 

- az iskola biztosítja az optimális feltételeket a szellemi, fizikai fejlődéshez, önálló 

ismeretszerzéshez 

- a tehetséggondozás és felzárkóztatás során minél több tanulónk jut el saját képességei 

maximumára 

- tanulóink minden segítséget megkapnak hátrányaik leküzdéséhez 

- tanulóink minden segítséget megkapnak a továbbtanuláshoz 

- tanulóink rendelkeznek önmaguk és a társak másságának ismeretével, a megértéssel, a 

türelemmel, ha elkerülik és elítélik mások hátrányos helyzetével való visszaélést 

- a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése növeli önbizalmukat és kudarctűrő 

képességüket, a gyermekek sérülésétől függően felkészíti őket az önállóság általuk 

elérhető szintjére 

- oktató-nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kapnak az együttneveléshez szükséges 

módszerek 

- az iskola jó kapcsolatot alakít ki a szülőkkel 

- az intézményben létezik a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer 

- az országos kompetenciamérések eredményei – a pedagógiai hozzáadott érték 

figyelembe vételével – az országos átlagot elérik 
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- alkalmazásra kerül az intézmény egészét érintő mérési forma, valamint a szülői 

elégedettséget visszajelző eljárás  

 

II.1.3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 

 

- a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon 

- sajátíttassuk el az adottságokhoz és korlátokhoz rugalmasan alkalmazkodó 

mennyiségű és minőségű műveltségtartalmakat 

- alapozzuk meg a tanulási szokásokat 

- sajátítassuk el az önálló ismeretszerzés technikáit, a feladat- és problémamegoldás 

módszereit 

- segítsük a gyerekeket tanulási nehézségeik leküzdésében, hátrányaik csökkentésében 

- erősítsük a pozitív viselkedési szokásokat, biztosítsuk az elfogadó nyugodt légkört 

- elégítsük ki a gyermekek mozgásigényét a mozgáskultúra megalapozásával, 

fejlesztésével 

- fejlesszük alapkompetenciáikat, az olvasás, írás, számolás képességét, a biztonságos 

szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítását, ha szükséges, speciális módszerek és a 

digitális pedagógia alkalmazásával 

- erősítsük a pozitív jellemvonásokat: 

- az önismeretet 

- a segítőkészséget 

- a szolidaritás érzését 

- az empátiát 

- az együttműködési készséget 

- a megbízhatóságot, a becsületességet, a szavahihetőséget 

- gyakoroltassuk az elemi állampolgári ismereteket a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus ismeretek elsajátításával 

- tudatosítsuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, ezek fontosságát 

a kortárs kapcsolatokban 

- építsük tovább az alapműveltséget, a képességek célirányos fejlesztésével, a művészeti 

készségek fejlesztésével, a digitális írástudás elsajátíttatásával 

- biztosítsuk a tanulók felé a folyamatos visszajelzést teljesítményükről, magatartásuk 

és szorgalmuk minőségéről 

- a tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskolai rendezvényekkel segítsük a tartalmas és 

személyiségüket gazdagító szabadidő-eltöltést 

- törekedjük a tanítási órák hatékony és maximális kihasználására 

- nyílt napok, bemutató órák szervezésével nyújtsunk betekintést oktató-nevelő 

munkánkba 

- a továbbtanuló diákjainknak szervezzünk középiskolai előkészítő programot 

 

II.1.3.1. Speciális feladatok 

 

- sajátos nevelési igényű tanulóinknál sérülés-specifikus egyéni fejlesztési tervek 

alapján történő oktatás a fejlesztőórákon 

- a követelmények teljesítéséhez az egyéni haladási ütemet figyelembe vevő, rugalmas, 

időkeret biztosítása azon tanulók számára, akiknél az évfolyamra meghatározott 

követelmények teljesítése akadályozott 

- sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kötődő 

képesség- és készségfejlesztés 
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- a tanulási zavarok (olvasási, írási, számolási gyengeség) esetén speciális terápiás 

módszerek alkalmazása 

 

 

II.1.4. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai, eszközei 

 

(1–8. évfolyam) 

 

- fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe 

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait  

- hatékony és újszerű módszerek bevezetésével, tantárgyi bontás nélküli, integrált 

oktatással, interaktív tanulási technikák alkalmazásával igyekszünk a tanulókat olyan 

motivációs helyzetbe hozni, mellyel elősegítjük hatékony ismeretszerzésüket 

- növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). Az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a 

rendszerezett ismeretek iránti igényükre 

- a nem tanórai formában szervezett „tananyagátadás” (projekt nap, projekt hét, témahét, 

erdei iskola, iskolai táborok) során biztosítjuk a tehetséggondozás, a felzárkóztatás adta 

lehetőségek sokoldalú hasznosulását 

- törekszünk a csoportbontásokra 

- a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban 

és spontán élethelyzetekben is érvényesítik 

- az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően 

elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket 

- alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket 

 

II.1.4.1. A megvalósítás keretei 

 

- kölcsönös hospitálásokat, csoportmegfigyeléseket tartunk az óvónők és a tanítók 

körében 

- ősszel és tavasszal a leendő első osztályt tanító látogat az óvodába, illetve az óvónők 

látogatnak az iskolába 

- ősszel szülői értekezletet tartunk a nagycsoportban 

- nyílt napra hívjuk az óvónőket a bevezető szakaszon, illetve - az óvodás csoportok az 

iskolába látogatnak több alkalommal 

- „Beiskolázási programunkkal” ősztől tavaszig megismertetjük az óvodások és szüleik 

számára az iskolában folyó munkát 

- közös ünnepek, rendezvények, műsorok (zenés, vidám műsorok, bábelőadás, 

gyermekszínház, stb.) 

- az elsősöket ünnepélyes keretek között fogadjuk a tanévnyitón 

- szakkörök, sportkörök keretében biztosítjuk az érdeklődési körnek megfelelő délutáni 

elfoglaltságokat 
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- csoportbontásokkal, differenciált foglalkozásokkal segítjük elő a tanórai 

felzárkóztatást, tehetséggondozást 

- gyógytestnevelés, logopédiai foglalkozás során lehetőséget adunk a szakértői bizottság 

által javasolt fejlesztésekre  

- folyamatosan szűrjük a diszlexiásokat, súlyosabb esetekben a nevelési tanácsadó 

szakmai szolgáltatását kérjük. Javaslatukra esetlegesen a nyelvtanulás alóli, vagy 

értékelés alóli felmentést kaphatnak a tanulók 

- a magatartási devianciák – különösen, ha az pszichikai, idegrendszeri zavarokkal 

összefüggő eredetű – kezelésére pszichológiai vizsgálatot szorgalmazunk 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre fokozottan figyelünk, napi 

kapcsolatot tartva a helyi önkormányzat alkalmazásában álló családgondozó 

munkatárssal. 

- fenntartói támogatással biztosítjuk a 2. és 5. évfolyamon az úszásoktatást 

- választható szakkör és 5-8. évfolyamon választható tanóra formájában biztosítjuk az 

angol nyelv oktatását 

- ünnepkörökhöz kapcsolódva felelevenítjük és továbbadjuk hagyományainkat 

 

III. Kiemelt fejlesztési feladatok 

III.1. Nemzetiségi nevelés 
 

A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösségéhez való tartozásának 

erősítése.  

– melynek során fejlesztjük a tanuló nyelvi készségét, művelt köznyelvi szintű szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználatát. Bővítjük ismereteit a magyarországi – a pusztavámi németek 

(svábság) történelméről, szellemi és anyagi kultúrájáról, a szokásokról, a 

hagyományokról és a nemzetiségi értékekről 

– nevelésünk segíti a nemzetiséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze 

identitását, vállalja a másságát. A német nemzetiséghez nem tartozóknak pedig azt a 

kultúrát interkulturális ismeretben közvetítjük 

– célunk, hogy legyen ismerete a Magyarországon élő nemzetiségekről, jogaikról, tipikus 

jellemvonásukról (nyelv, viselet, szokások zene stb.) 

– gondot fordítunk arra is, hogy gyarapítsuk a tanuló ismeretét az anyaország és a német 

nyelvű országok történelméről, földrajzáról, kultúrájáról és sajátosságairól 

 

Feladataink:  

 

- a népismeret (Volkskunde) tanításával a tanuló életkorának megfelelő kisebbségi 

ismereteket közvetítünk 

- felkutatjuk a még létező tárgyi emlékeket, szokásokat, hagyományokat 

- lehetőségeinkhez képest nemzetiségi szakköröket működtetünk (néptánc, énekkar)  

- tehetséges tanulóinkat zeneiskolába, fúvószenekarba irányítjuk 

- tanulmányi kirándulások során németek lakta településeket, honismereti múzeumokat 

látogatunk meg 

- iskolai, községi, tagiskolai és megyei nemzetiségi rendezvényeken szerepeltetjük a 

csoportjainkat 

- szorgalmazzuk és segítjük a diáklevelezést az osztrák csere utakat testvériskolai kapcsolat 

kialakításában (Nickelsdorf) 

- kapcsolatot tartunk a helyi, a tagintézmények megyei és megyén kívüli nemzetiségi 

óvodákkal, általános és középiskolákkal 
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- lehetőségeinkhez mérten külföldi nyelvi tábort, ill. hagyományőrző tábort szervezünk 

 

Módszerek: 

 

- a tanulókkal kutató és gyűjtőmunkát végzünk a szülők és a nagyszülők segítségével 

- „Házi múzeumunk” anyagát gyarapítjuk 

- a szokásokat, hagyományokat megelevenítjük (Márton-nap, farsang, Mikulás- nap, 

Nemzetiségi hét) 

- a régi pusztavámi életre jellemző szőlőműveléssel, földműveléssel kapcsolatos 

munkálatokat projektek formájában ismertetjük meg 

- nyelvi versenyeket, honismereti vetélkedőket rendezünk, szervezünk 

- tanulmányi kirándulásokat szervezünk bel- és külföldre 

- a nyelv- és a népismeret tanításában hatékony, cselekvésorientált módszert alkalmazunk 

- testvérintézményi, iskolai kapcsolatot létesítünk és tartunk fenn 

 

Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra 

 

A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, 

alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és 

felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Megőrizve saját kultúrájukat 

váljanak európai polgárokká. Európai identitásuk segítheti őket abban, hogy nyitottak, 

érdeklődőek és elfogadóak legyenek a más népek kultúrája iránt. Legyenek információik az 

emberiség közös, globális problémáiról, nemzetközi együttműködésekről. Növekedjen 

érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek 

keresése, feltárása iránt. 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

Magyarország közoktatási rendszerének egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális 

és informális tanulási lehetőségek biztosítása, melyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá 

válását, azaz részvételüket a civil társadalomban, a lakóhelyi, szakmai, kulturális közösség 

életében és/vagy a politikai életben, megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak 

kölcsönös betartása, erőszakmentesség, emberi jogok és a demokrácia értékeinek tisztelete 

útján.  

Ehhez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság, motiváltság szükséges, melyekhez az 

iskolai élet teremthet lehetőségeket a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata által. 

 

Gazdasági nevelés 

 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket 

körülvevő világot; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető 

összefüggéseit értő, a javakkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető el 

sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. Az iskolai nevelésnek alapvető 

szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudjanak 

döntéseikkel járó kockázatokat, hasznot, költséget. Megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és 

hosszabb távú előnyök között. Képesek legyenek a pénzzel bánni. 
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A személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének 

kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, 

marketinghatások és viselkedésmódok között. 

 

Környezettudatosságra nevelés 

 

A környezettudatosságra nevelés célja, hogy a tanulók legyenek képesek, és aktívan vegyenek 

részt a környezet és az élő természet megóvásában. Ismerjék a környezet előnyeinek és 

hátrányainak társadalomra és gazdaságra gyakorolt pozitív és negatív hatásait, és értsék a 

fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe és 

gyarapításába. 

 

Életmódjukban jelenjen meg a természet tisztelete, a felelősség és a környezeti értékek 

megőrzése. 

A testi és lelki egészség 

 

Az egészséges életmódra való nevelés a betegségek megelőzésének módjára, az egészséges 

állapot megélésére, a harmonikus élet értékként való tiszteletére nevel.  

Az iskola feladata és felelőssége hogy személyi és tárgyi környezetével segítse a pozitív 

beállítódásoknak és szokásoknak a kialakulását. Fel kell készíteni a gyerekeket életmódjukkal 

kapcsolatos helyes és önálló döntéshozatalra, a helyes életvitel kialakítására, továbbá beteg, 

sérült és fogyatékos emberek iránti toleranciára. Fontos, hogy ismerjék a közlekedés 

szabályait és a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelését és tárolását, káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzését.  

Az iskola foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Fontos, hogy az iskolai környezet is 

biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést, az egészséges életvitelt megalapozó 

szokások kialakulását.  

 

III.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja az értelem kiművelése mellett a 

gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is.  

A pedagógiai program összeállításánál figyelembe vettük, hogy olyan követelményeket 

határozzunk meg, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. 

 

Pedagógiai programunk alapja olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és 

iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos más fóruma is. 

 

A fejlesztés alapelvei: 

 

- a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével hatékonyabbá válik a tanulói és a tanulás iránti 

motiváció 

- a tanulás iránti motiváció fejlesztésére a megismerési vágy fenntartására változatos és 

gazdag fejlesztő programot kínálunk. Olyan tanulásirányítási módokat garantálunk, 
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amelyekben minden gyerek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez a 

tantárgyakban rejlő lehetőségeket is 

- a kompetencia alapú programcsomagokhoz tartozó tevékenységrendszer bevezetésével a 

tanulók érdeklődésének pozitív élményekkel törtnő felkeltését kívánjuk elérni 

- törekszünk a tanulók képességfejlesztésében az ismeret, tudás, attitűd megfelelő arányának 

kialakítására, s ezen elvet támogató szemlélet hangsúlyozzuk 

- a játékszeretet fejlesztése érdekében újabb és újabb fejlesztő játékokat tanítunk 

- úgy alakítjuk a tanítás – tanulás, a nevelés folyamatát, hogy rendszeresebbé váljanak az 

alkotó jellegű, tanulói kreativitást igénylő feladatok 

- törekszünk a tanulói teljesítmények reális értékelésére, a tanulási folyamat értékelésére, az 

önértékelésre, a fejlesztő értékelésre helyezzük a hangsúlyt. A számonkérés nem 

ismeretközpontú, hanem a mindennapi élethelyzethez való alkalmazkodást és helytállást 

tekinti mérvadónak 

- ahhoz, hogy a gyerekek kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek beilleszkedni a 

különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket, 

szükséges fejleszteni képességeiket, szociális motívumaikat. (szociális kompetenciafejlesztés) 

- az intézményi tanterv előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, a differenciált 

terhelést, illetve a terhelés képességekhez való igazítását. Az egyéni fejlesztés 

megvalósításához továbbra is elengedhetetlennek tartjuk a diagnosztikai mérések 

alkalmazását 

 

Személyiségfejlesztő munkánk során: 

 

- hangsúlyt fektetünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és kommunikációs 

képességeinek fejlesztésére, mellyel azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink jól képzett, 

később a munkaerőpiacon is érvényesülni tudó felnőtté váljanak, ezáltal hozzájárulunk 

tanítványaink egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak 

kialakításához, felelősen gondolkodó, az élet valamennyi területén felelős döntésre képes 

fiatalokat kívánunk nevelni. Arra törekszünk, hogy helyes önismerettel, saját akarattal és 

egészséges önbizalommal rendelkező embereket neveljünk, akik ugyanakkor képesek az 

alkalmazkodásra, az együttműködésre is. Azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink alapvető 

erkölcsi értékekkel rendelkező, boldog emberekké váljanak.  

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikákra vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában,  az 

életkori sajátosságoknak megfelelően. 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

 

- műveltségét 

- világszemléletük formálását 

- társas kapcsolataik alakulását 

- eligazodásukat saját testükön, lelkivilágukban 

- tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben 

 

Helyi tanterveinkben is olyan követelmények megfogalmazására törekedtünk, amelyek 

ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.  
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III.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Célunk, hogy a közösség, segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontását, hogy azok 

egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el, figyelembe véve a közösségi érdekeket, 

közös célt, közös értékrendet. 

 

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

kialakítja, megteremti.  

Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

- tanórák :  - szaktárgyi órák 

   - osztályfőnöki órák 

   - rendhagyó órák 

   - projektek 

   - témahetek  

 

- a tanórán kívüli foglalkozások:  

   - napközi 

   - tanulószoba 

   - szakkörök 

   - séta, kirándulás 

   - diákönkormányzati munka 

   - szabadidős tevékenységek 

   - ünnepségek 

   - táborok 

   - közös programok, versenyek a tagiskolákkal 

 

Az egyes területek feladatai, hozzájárulnak:  

- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 

- a másság elfogadásához 

- az együttérző magatartás kialakulásához 

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez 

A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában 

foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen:  

 

az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt: 

- megjelenésével 

- viselkedésével 

- beszédstílusával 

- társas kapcsolatával 

 

Feladataink: 

 

A tanuló ismerje meg:  

 

- a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok 

kialakításához elengedhetetlenek 

- ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

értékeit 
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- sajátítsa el az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz 

vezetnek 

- legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság 

iránt, becsülje meg ezeket 

- váljon érzékennyé környezete állapota iránt 

- életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzősére törekvés 

váljon meghatározóvá 

- alakítson ki, és ápoljon valamilyen formájú társas kapcsolatot a tagiskolák diákjaival 

- legyen képes a modern internetes közösségi fórumok adta lehetőségeket tudatosan és azt 

szelektíven használni 

- tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, szabatosan kommunikálni 

- az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, 

egészséges életvitelt kialakítani 

- ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 

ezek elkerülésének módjait 

- kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzőséhez 

- tanuljon meg tanulni 

- tudja, hogy életpályája során akár többször is pályamódosításra kényszerülhet 

- legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére 

- tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a pedagógusok az alábbi módon segítik:  

 

- hon- és népismeret, a helyi lehetőségek kihasználásával (sváb település, borvidék, Vértes 

hegység, bányászat, földművelés, erdőművelés), 

- nyitottság, életmódok, kultúrák, vallások megismerésében tanórákon és iskolán kívüli közös 

programokban (múzeum, tanulmányi kirándulás, táborok), 

- testvérkapcsolatok ápolása (Nickelsdorf, Geretsried), 

- konfliktuskezelés képességének kialakítása, 

- önálló ismeretszerzés (könyvtár, informatika) lehetősége, 

- informatika (kapcsolatteremtés) internet-hozzáférés, 

- beteg, sérült gyermekek elfogadása 

 

A tananyag elsajátítása: 

- járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

- a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a 

természeti és társadalmi környezettel 

- biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának/fejlesztésének 

segítésére 

- mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet 

- ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

- során erősödjön a tanulóban a környezet iránti pozitív viszonyulás 

- alakuljanak ki az életvitelhez szükséges szokások 

- irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és – 

kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a 

képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában 
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- fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás képességét, 

ösztönözzön annak kritikus használatára 

- adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére 

- személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, egészségi 

állapotát javítják 

- fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 

felkészítésre 

- során kapjon átfogó képet a munka világáról 

- során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az 

egymásért való felelősség érzését 

 

A tanulói közösségek hagyományos rendezvényei 

- a tanévnyitón az első osztályosokat az 5. osztályos tanulók köszöntik, ajándékot adnak 

át nekik és felkötik az iskloai  nyakkendőt 

- Október 6-án a mindenkori 5. osztály ünnepi megemlékezést tart az iskolai rádióban 

- Október 23-án a Művelődési Házban a 7. osztályosok falu szintű ünnepi műsort adnak 

- november 11-én iskolánk érdeklődő tanulóinak lámpás készítéssel egybekötött 

felvonulást szervezünk az óvodával és a Művelődési Házzal közösen 

- december 6-án az alsó tagozatos gyerekekhez ellátogat a Mikulás. Ezen a napon felső 

tagozatban osztályon belül a gyerekek megajándékozzák egymást, klubdélutánokat 

tartanak. 

- Mikulás kupa 

- adventi és karácsonyi műsor a 4. osztályosok közreműködésével a Művelődési Házban 

- februárban a Nemzetiségi hét projekthét zárásaként iskolai farsangi ünnepséget tartunk 

- Március 15-én a 6. osztályosok falu szintű műsort adnak a Művelődési Házban 

- márciusban fogadjuk az iskolánk iránt érdeklődő óvodásokat és szüleiket, a 

„Beiskolázási programsorozat” keretében 

- Tavaszi kupa 

- Állatok Világnapja 

- Magyar kultúra napján tartott megemlékezés 

- Föld napja – megemlékezés 

- Madarak – fák napja hagyományos akadályversennyel egybekötött túrát szervezünk a 

Vértes hegységbe 

- Egészségnap 

- kerékpártúra 

- Gyereknap – DÖK nap 

- autómentes nap 

- Nemzeti Összetartozás Napja 

- tanév végén 7. osztályosok köszönnek el a végzős tanulóktól. A tanévzáró ünnepséget 

egybekötjük a ballagással, a 8. osztályosok búcsúztatásával. Igény esetén családi, 

rokoni, pedagógusi körben bankettel búcsúznak a 8. osztályosok 

 

Diákönkormányzat által szervezett programok:  

- akadályverseny 

- DÖK-nap 

- erdei kirándulások, gyereknap 

- mozi látogatás 

- házimozi 
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A Szülői Szervezet és az iskola közös szervezésű rendezvényei:  

- Gyermekfarsang 

- SZMK-bál (Erzsébet-Katalin bál) 

- Mikulás látogatása az iskolába 

- Akadályverseny, túra 
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III.4. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül a pedagógusok helyi, intézményi feladatait. 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 

 

A nevelőtestület minden tagjainak feladata 

- legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk diákjait 

- a NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladat 

rendszerének maradéktalan betartása és teljesítése 

- szakmailag, pedagógiailag tovább képeznie magát 

- a községi, iskolai érdekeket szem előtt tartva tevékenykedni 

 

III.4.1. A pedagógusok feladatai 

 

- a pedagógusok általános működési feladatait az iskola színvonalas működéséhez szükséges 

mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka elsődlegessége és 

eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális fejlődését és az 

iskola általános működési biztonságát is garantáljuk 

 

- minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős 

ezért, hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a 

pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az 

oktatási nevelési általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási 

létszámmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi 

megoldásának lehetőségét 

 

- minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, 

eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok 

teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, 

utasítások és az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja  

 

A pedagógus: 

- napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, szükség esetén egyeztet velük 

- tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására 

- tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi 

- a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással 

biztosítja továbbhaladásukat 

- gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi versenyekre 

való felkészítés formájában is megtehet 
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- a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről 

- rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváló hatású legyen 

- az értékelésben törekszik arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen 

- a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli 

- az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanóra, de legkésőbb tíz munkanapon belül 

köteles kijavítani 

- a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s ennek 

keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti 

családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el 

- fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét 

- biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek 

- feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése 

- tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően 

- különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során 

- a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására 

- a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait 

- a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja 

- a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli 

- megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításakor és osztályzásakor 

- az iskola vezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyermekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet, lehetőséget biztosítva a 

javításra 

- foglalkozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésre álló szemléltető eszközöket 

- állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

tájékozódik 

 

III.4.2. Osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő oktató munkát. 

Összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló 

iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok azonban bővülnek. Az iskola szellemiségén, a 
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vezetői elvárásokon túl az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben 

kialakuló, formálódó valóságkép kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét 

közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai 

programkínálatok. Igényessége, elvárásai, értékrendje a tanulók számos attitűdjének 

alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja. 

 

1. Neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

- a tanulók személyiségének alakítása 

- a közösségi élet kialakulásának elősegítése 

- a tanulók otthoni körülményeinek megismerése 

- a tanulók egyéni problémáinak megismerése 

- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

- kirándulások és szabadidős programok szervezése 

- figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét 

- tanulói szorgalom, magatartás értékelése 

- órát látogat az osztályába 

 

2. Adminisztratív feladatok 

 

- az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása 

- a mulasztások számontartása 

- fegyelmi büntetés kiosztása 

- az igazgató intézkedéseinek végrehajtása 

- a tanulók ülésrendjének kijelölése 

- a fegyelem biztosítása 

- statisztikai adatok szolgáltatása 

- továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése 

 

3. Tanulást segítő feladatok 

 

- a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése 

- a lemaradók felzárkóztatása 

- a tanulók tanulmányi előmenetelének segítése 

- óralátogatás az osztályában 

 

4. Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok 

 

- az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása 

- rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal 

- a tanulók érdekeinek képviselete az iskola előtt 

- a tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről 

- osztálya kötelező orvosi vizsgálatának segítése 

- folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzat alkalmazásában álló családgondozó 

munkatárssal. 

 

 

5. Tájékoztatási feladatok 

 

- a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai előremeneteléről 
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- a szülők tájékoztatása aktuális iskolai ügyekről 

- a tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről 

- a tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről 

- rendszeres kapcsolattartás szülőkkel 

- szülői értekezlet tartása 

- javaslatot tesz a tanulók jutalmára, büntetésére 

- javaslatot tesz a tanulók szükség szerinti segélyezésére 

 

Felkészítés a felnőtt lét szerepeire 

 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés fontos eleme a pályaorientáció. Ennek érdekében 

ismerniük kell az egyéni adottságukat, a pályákat, foglalkozási ágakat, és lehetőségeiket. A 

munka világáról-tanítványainknak átfogó képet kell nyújtanunk. Kiemelt figyelmet igényel a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és 

társadalmi szinten egyaránt. 

A zökkenőmentes társadalmi beilleszkedéshez és az együttéléshez szükséges a szociális és 

állampolgári kompetencia tudatos fejlesztése. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt 

feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódok kialakítása. 

 

 

III.5. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
Az egészségnevelés és környezetnevelés fő feladata egy általánosan érvényes 

egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az 

egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és 

szemléletváltoztatás elérése a diákok körében. 

Célunk: diákjaink fizikai és mentális egészségi állapotának megóvása, fejlesztése, javítása, és 

az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A gyerekek közvetlen környezetéhez való 

egészséges viszonyulásának kialakítása. 

Az egészségnevelést és környezetnevelést egy komplex programként értelmezzük, melynek 

megvalósításában a tantárgyak együttesen vesznek rész. Így a konkrét egészségnevelési és 

környezetnevelési feladatokat az egyes tantárgyak éves munkaterve is tartalmazza. 

A tanulók étkezését az óvoda épületében működő konyha biztosítja, mely kiterjed a 

napközisek tízóraijára, ebédjére és uzsonnájára és a menzások ebédjére. Iskolai büfé 

intézményünkben nem működik. 

Évente két alkalommal elvégezzük a diákok fizikai állapotának egységes felmérését. Ezen 

kívül gyerekeink kétévente egy alkalommal általános orvosi vizsgálaton vesznek részt, ami 

alapján a rászorulók lehetőséget kapnak, hogy heti három alkalommal gyógytestnevelési 

foglalkozásra járjanak. Ugyancsak évente megtörténik a fogászati szűrővizsgálat is, melynek 

eredményéről a szülők is tájékoztatást kapnak. Az iskola védőnője rendszeres 

szűrővizsgálatokat tart. 

A fizikális egészségnevelés keretében biztosítjuk a mindennapos testnevelést, amely heti 

három délelőtti testnevelési óra mellett a többi két napon délutáni sportfoglalkozásokkal, 

tömegsporttal és gyógytestnevelési órákkal biztosítjuk.  

2013. szeptemberétől az 1. és az 5. osztályban heti 5 testnevelés órát tartunk. Fenntartói 

támogatással a 2. és az 5. osztályban biztosítjuk az úszásoktatást évi 10 alkalommal. 

Minden évben Egészségnapot szervezünk, ahol az egészséges életmód fontosságára hívjuk fel 

a tanulók figyelmét. Az előadások, a csoportfoglalkozások, az interaktív foglalkozások célja, 

hogy a gyerekek megtapasztalják az egészséges életmód fontosságát. 
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Kihasználva a környezetünk adta lehetőségeket (Vértes-hegység közelsége) évente 

szervezünk akadályversenyt, túrát, kerékpártúrát a közeli erdőkbe a Madarak és Fák Napján, a 

Föld Napján, és esetenként Gyereknapon is. 

A mentális egészségnevelés főként az osztályfőnöki órák keretén belül történik, ahol a 

személyi higiéniáról, a környezet higiéniájáról kapnak információkat a tanulók. Önismereti 

órák keretében a helyes életvezetésről, a stressz kezeléséről tudhatnak meg többet. Ebben a 

munkában pedagógusaink segítségére vannak az ÁNTSZ munkatársai. Ezen kívül a rendőrség 

szolgálatában álló alkalmazottak a DADA program keretében előadásokat tartanak az adott 

témákban leginkább érintett évfolyamokon. 

Iskolánk tisztaságának ellenőrzésére és megőrzésére tisztasági versenyt rendezünk, amivel az 

osztálytermek és folyosók rendjére és higiéniájára ügyelünk. Hulladékgyűjtési akciót ősszel és 

tavasszal is szervezünk, mellyel nem csak a papírhulladék összegyűjtésére, újrahasznosítására 

hívjuk fel a figyelmet, hanem egyben a gyerekek megmozgatására is sor kerül. 

Programunk megvalósulásával remélhetőleg hozzájárulunk gyermekeink egészséges 

életmódjának kialakulásához, megőrzéséhez. 

A tanulók környezettudatos szemléletformálása keretében iskolánk évente több alkalommal 

szervez használt elektromos eszközök gyűjtését, elszállítását, műanyagflakonok, 

műanyagkupakok gyűjtését, illetve szelektíven gyűjtjük a használt elemeket is. Ezen akciókat 

meghirdetjük a falu lakói körében is. Törekedve ezáltal arra, hogy mind szélesebb körben 

tudatosítsuk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, egészségmegőrző szerepét. 
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III.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 
 

III.6.1. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

 

Tünetek, tünetcsoportok megállapítása 

 

- agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, nyugtalanság, hazudozás, 

bántalmazás, stb.) 

- a szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési problémái) 

- regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, érzékeny) 

- szorongások, félelmek, önértékelési zavarok 

- a kognitív, motoros figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás észlelési elégtelenség 

 

Cél: A beilleszkedési nehézségek oldásával megelőzni a magatartási zavar kialakulását 

 

Problémakezelés: 

 

- iskolakezdési nehézségek enyhítése, szoktatás, átállás 

- személyes törődés, tolerancia 

- családi hátterek feltárása a szülő, gyermek megnyerése 

- szociális kapcsolatok feltérképezése 

- irányított beszélgetések 

- mentálhigiénés foglalkozások 

- a tanulói értékrend megismerése 

 

Alkalmazott módszerek: 

 

- igyekszünk a szülővel szoros kapcsolatot tartani (személyes találkozások, telefonos 

megbeszélések, családlátogatás, fogadóórára meghívás, nyílt napok) 

- speciális szakemberekkel igyekszünk együttműködni (pszichológus, logopédus) 

- a tanulót oktató nevelők napi szinten működnek együtt 

- egyéni bánásmódot alkalmazunk, differenciált foglalkozásokat szervezünk 

- nevelési értekezleteken – szakember bevonásával – átadjuk egymásnak tapasztalatainkat,  

részletezzük az egyes tanulókkal kapcsolatos problémákat és az alkalmazott leghatásosabb  

pedagógiai eljárásokat 

- a gyereket tanító pedagógusok tapasztalatait összegyűjtjük 

- az osztályközösség pozitív magját erősítjük osztályfőnöki órákon és közösségi 

foglalkozásokon 

- az osztályfőnöki órákon a különböző magatartási formákat mintázó szituációs játékokat  

bemutatjuk és elemezzük 

- napi kapcsolatot tartunk az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével 

- megismertetjük a tanulókkal a lelki egészség megőrzésének módjait: a káros függőséghez  

vezető szokások (dohányzás, alkohol, drog, stb.) kialakulását igyekszünk megelőzni 

- a szülő együttműködését kérve (szükség esetén), pszichológushoz küldjük a gyereket 

- a szakvélemények javaslatait megismerjük és alkalmazzuk 

- indokolt esetben magántanulói státuszt létesítünk 
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Együttműködés más intézményekkel: 

 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 

Családvédelmi szolgálat 

Mőri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központ 

Polgármesteri Hivatal 

 

A pedagógusok felkészítése a feladatok végzésére: 

 

- szakirodalom keresése, olvasása, feldolgozása munkaközösségi szinteken 

- tanulási zavarokat érintő előadásokon, foglalkozásokon való részvétel (pedagógus 

továbbképzés) 

 

 

III.6.2. Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás  

 

A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott gyerekeket – SNI-s tanulókat – megilleti a különleges gondozáshoz való jog. Az 

SNI-s gyerekek két csoportba tartoznak, akiknél a megismerő funkciók 

a) organikus okokra visszavezethetők  

b) organikus okokra nem vezethetők vissza 

Ez utóbbiak fejlesztése a nevelési tanácsadó hatáskörébe tartozik, iskolában fejlesztő 

foglalkozáson vesznek részt. Az iskolában folyó fejlesztő tevékenységet a nevelési tanácsadó 

ellenőrzi.  

A sajátos nevelési igényű tanulókat (tanulási nehézséggel, magatartás, részképesség és 

személyiségzavarral küzdők) fogyatékosságuk típusához és fokához igazodó fejlesztő 

program keretében foglalkoztatjuk.  

 

Feladataik: 

 

- a sajátos nevelési igényű tanuló képességvizsgálatát kérjük 

- a részképesség zavarral, tanulási nehézségekkel, pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyerekekről készült szakvéleményt minden, a gyermekkel foglalkozó pedagógus ismerje meg. 

- a benne lévő javaslatok szerint kell eljárnunk, fejlesztenünk, értékelnünk 

 

- a szakvélemény alapján a differenciálás lehetőségét kihasználva az egyéni bánásmód 

elvének figyelembevételével fejlesztjük képességeit 

- a rászoruló tanulókkal iskolánk fejlesztő pedagógusai, gyógypedagógus, logopédus 

foglalkozik 

- a fejlesztésben résztvevőkkel egyénre szabott fejlesztési terv alapján foglalkoznak a 

pedagógusok 

- a tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői 

véleménye alapján (szülői kérésre) az igazgató mentesíti az egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek értékelése és minősítése alól 

- a tanuló teljesítményét folyamatosan mérjük, értékeljük, az értékelés leggyakrabban 

verbális 

- a tanuló magasabb évfolyamba történő továbbhaladásáról a nevelőtestület dönt 
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- figyelemmel kísérjük és ütemezzük kontroll vizsgálatukat 

- különös gonddal segítjük iskola és pályaválasztásukat 

- a tanórákon, a kiscsoportos foglalkozásokon, a korrepetálási órákon változatos 

munkaformákkal (csoport, páros, egyéni), a differenciálás lehetőségeivel élve az egyéni 

bánásmód elve alapján megalapozzuk és fejlesztjük a tanuló képességeit, figyelembe 

vesszük egyéni ütemű fejlődését 

- sikerélményhez juttatjuk a gyerekeket, a legkisebb fejlődést, előrelépést is értékeljük 

- jó kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a szülőkkel, rendszeresen és időben 

tájékoztatjuk őket gyermekük fejlődéséről, tanulmányi eredményeiről (fejlődés, javulás, 

sikertelenség) a fogadóórákon és a tájékoztató füzeten keresztül 

- integrált nevelő-oktatómunkánk célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 

adottságainak és korlátainak figyelembe vételével a legteljesebb habilitációt vagy 

rehabilitációt tegyük lehetővé, hogy a hiányzó vagy sérült funkciókat kompenzáljuk 

 

 

III.6.3. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 

Iskolánkban is évről évre növekszik azon tanulók száma, akik a tanulásban lemaradnak, 

teljesítményünk romlik, és a tantervi minimum követelményeket is csak igen nehezen, vagy 

egyáltalán nem képesek teljesíteni.  

Tanulási kudarcuk oka sokféle, és gyerekenként is eltérő. A leggyakrabbak a következők:  

 

- ingerszegény otthoni környezet 

- részképességzavar 

- magatartászavar 

- a képességfejlesztés, készségfejlesztés hiányossága 

- motiváció hiánya 

- érzelmi, akarati nevelés hiányosságai 

- a kommunikációs készség alacsonyabb szintje 

- személyiségzavar 

- önismeret, önbizalom hiánya 

- tanulási nehézség  

 

Célunk, hogy tanítványaink egyéni sajátosságaiknak megfelelő módon kibontakoztassák 

tehetségüket, fejleszthessék képességeiket, találják meg a megfelelő tanulási módszereket. 

Tudásuk, teljesítményük értékelése legyen folyamatos, reális, motiváló és egyénekre szabott.  

 

Fontosnak tarjuk, hogy eredményes legyen a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatása. Ennek érdekében a tanórák kompetenciafejlesztő 

szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált 

oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást.  

 

Feladataink: 

 

- feltárjuk, megvizsgáljuk a kudarc hátterét, okait 

- figyelembe vesszük a tanuló egyéni ütemű fejlődését 

- a differenciálás lehetőségével élve az egyéni bánásmód elve alapján fejlesztjük képességeit 

- biztosítjuk számára a felzárkóztató, ill. fejlesztő foglalkozásokon való részvételt 

- fejlesztő pedagógus és a családvédelmi felelős segítségét kérjük a nehézségek leküzdéséhez 
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- lehetővé tesszük a sikertelen teljesítmény javítását 

- a napközis és tanulószobai foglalkozásokon való részvételt ajánljuk 

- saját tempójában és képességének megfelelő sikeres tanulási módszereket alkalmazunk 

- sikerélményhez juttatjuk 

- egészséges önbizalom érzését alakítjuk ki benne 

- a helyi tanterveinkben kijelöljük azt a minimum követelményszintet, aminek teljesítését 

korrepetálással, felzárkóztatással biztosítjuk 

- szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat (képességvizsgálat) segítségét kérjük (Nevelési 

Tanácsadó) 

- napi kapcsolatot tartunk a szülőkkel 

- a családvédelmi felelőssel, a községi önkormányzattal igen szoros, napi kapcsolatot tartva, 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a családok, tanulók szociális helyzetét a legapróbb jelekre 

is odafigyelünk 

- a tanuló teljesítményét folyamatosan mérjük, értékeljük,  

- az értékelés módja leggyakrabban verbális, a legkisebb pozitív fejlődést is dicsérjük 

- a tanuló magasabb évfolyamba történő továbbhaladásáról a nevelőtestület dönt 

- a kudarcok elkerülése érdekében kiemelt figyelmet fordítanunk a tanár – diák kapcsolatra 

 

 

III.6.4. A tehetség, képesség kibontakozását szolgáló tevékenységek 

 

Pedagógiai programunkban kiemelten foglalkozzunk a tehetséges, alkotószellemű, innovatív 

szemléletű fiatalok oktatásával és nevelésével.  

 

Tehetséggondozó munkánk alapelve, hogy iskolánk minden tanulójának egyforma lehetőséget 

teremtsünk képességei maximális kibontakoztatásához. A megvalósítás során arra törekszünk, 

hogy a gyermekek tudás iránti vágyát felkeltsük és elmélyítsük, hogy megmutassuk nekik az 

alkotómunka szépségét és örömét.  

Szeretnénk elsajátíttatni tehetséges tanulóinkkal az önfejlesztés módszereit, és tudatosítani 

bennük, hogy a kreativitás, az intuitív gondolkodás és kitartás vezet a sikeres 

önmegvalósításhoz.  

 

A tehetséges tanulók foglalkoztatása az iskolán belül 

 

Tanítási órakeretben:  

- a motiválás, az aktivizálás és differenciálás lehetőségeinek maximális kihasználása  

- egyénre szabott foglalkoztatás és bánásmód 

 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.:  

- differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív technikák 

- projektmódszer 

- tevékenységközpontú pedagógiák  

- nem több ismeret elsajátítása, hanem önállóságot, kreativitást igénylő 

feladatok végzése 
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A tanítási órán kívül: 

- szakkörök létrehozása tanulói igény és érdeklődés szerint 

- iskolai tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása  

- hagyományápolás (népszokások, iskolai hagyományok) 

- egészséges életmód megismerését, környezetvédelmet szolgáló 

projektek, projektnapok előtérbe helyezése 

- iskolarádió, iskolaújság (a gyerekek szervezésében) 

- művészeti nevelés (ének, nemzetiségi tánc, rajz, kézművesség,  

- sporttehetségek felfedezése, fejlesztése 

- napközi keretében játszóházak szervezése a manuális képességek  

fejlesztése (szövés, agyagozás…) 

- zeneiskolás képzésben résztvevő tanulóknak szereplési lehetőség 

biztosítása 

- iskolai könyvtár lehetőségei 

 

Az iskola szervezeti szintjén: 

- képességek szerinti csoportbontások 

- tanulmányi kirándulások 

- a foglalkozásokhoz megfelelően felszerelt, helyiségek biztosítása 

 

Foglalkoztatás az iskolán kívül: 

- részvétel (felkészítés) a körzeti, megyei, országos szaktárgyi versenyekre, 

pályázatokra 

- színház- és mozi látogatások szervezése 

- külföldi tanulmányutak – diákcserék 

- diáklevelezés megszervezése 

- ösztönzés a sportegyesületekben való részvételre 

 

A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi 

tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, lankadatlan érdeklődés, helyes önértékelés, 

nehézségek vállalása s leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, illetve annak 

igényének kialakítása. 

 

 

Iskolánk által szervezett versenyek 

 

Verseny neve      Korcsoport   Típusa 

 

Szépkiejtési verseny      1-8. osztály  helyi,járási 

Német nyelvű vers-és prózamondó verseny                1-8. osztály  járási felkérésre 

Zrínyi matek verseny 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny  5-8. osztály  járási, megyei 

Mesemondó verseny/Mesevetélkedő    1-4. osztály  helyi, járási 

Német nyelvi verseny     5-6. osztály  megyei 

Víz Világnapi verseny    felső tagozat  tankerületi, helyi 

Játékos anyanyelvi vetélkedő    1-4. osztály  helyi 

Játékos logikai matematika vetélkedő  1-4. osztály  helyi 

Játékos angol vetélkedő    3-8. osztály  helyi 

Szavalóverseny     1-8. osztály  helyi 

Országos levelezős + Online 
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III.6.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok 

 

Évről évre tapasztaljuk, hogy iskolánkban nő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma. Az oktatási és a gyermekvédelmi törvény előírásait figyelembe véve nevelő 

munkánk szerves része a gyermekvédelem, a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű 

gyermekek segítése, sajátos problémáik humánus kezelése. Törődéssel, odafigyeléssel 

igyekszünk pótolni a hiányzó családi, szülői gondoskodást. Törekszünk arra, hogy garanciát 

nyújtsunk a gyermeki jogok érvényesítésének, a ránk bízott gyerekek speciális védelmének.  

 

Az intézményvezető feladatai: 

- megbízza a tapasztalt és megfelelő végzettséggel rendelkező gyermekvédelmi felelőst 

- segíti, ellenőrzi és értékeli a gyermekvédelmi munkát 

- humánus és toleráns szemléletet alakít ki a tantestületben, a gyerekek és a szülők körében 

- a veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekeit 

képviseli az intézményen belül és kívül 

- szülői és nevelőtestületi értekezleteken foglalkozik a gyermekvédelmi kérdésekkel és 

problémákkal 

- ellenőrzi a veszélyeztetett tanulókról vezetett nyilvántartást, egyéb dokumentumokat, 

segíti a gyermekvédelmi felelős munkáját 

- biztosítja számukra a felzárkóztató, egyéni fejlesztést segítő foglalkozásokat – a drog és 

bűnmegelőzési programokat (DADA) 

 

A családvédelmi felelős a gyermekvédelmi munka végzésével megbízott, szakirányú 

végzettséggel rendelkező pedagógus.  

 

Feladatai:  

- tanév elején felméri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókat, róluk nyilvántartást 

vezet 

- figyelemmel kíséri e tanulók fejlődését, haladását, tevékenysége során a problémák 

megelőzésére törekszik 

- kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, pszichológussal, a gyámhivatallal, a 

gyermekjóléti szolgálattal, az érdekelt szülőkkel 

- fogadóórát tart 

- gondoskodik a nem megfelelő családi környezetben élő tanulók felderítéséről, tájékoztatja a 

nevelőket a tapasztalatairól 

- meglátogatja az érdekelt családokat 

- a veszélyeztetett tanulókról tájékoztatót küld a gyermekjóléti szolgálatnak 

 

 

III.6.6. A szociális hátrányok enyhítését, a prevenciót szolgáló tevékenységek 

 

Az elmúlt években, nagymértékben megnövekedett az egyre nehezebb körülmények között 

élő tanulók, családok száma.  

 

Célunk: 
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- Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését, akik – szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek:  

 

- családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek 

- családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek 

- iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek 

- csonka családban felnövő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva gyerekek) 

- munkanélküli szülők gyermekei 

- etnikum, cigány származású tanulók 

- átmenetileg hátrányos helyzetűek 

- áttelepült, beköltözött (új) tanulók 

- tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek 

 

Feladataink a tanévben: 

- felvilágosítjuk, tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatásokról, pályázati lehetőségekről 

- rászorultság alapján lehetőségeinkhez mérten a tanulókat támogatjuk: 

– kirándulási és nyári táborozási költségeket a lehetőségekhez mérten 

csökkentjük vagy átvállaljuk, pályázati lehetőségeket kihasználjuk  

– rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek a családok 

– a községi karitász támogatását kérjük 

- egy tanulót se érjen hátrányos megkülönböztetés származása, szociális helyzete, családi 

háttere, egyéni képességei, stb. miatt. 

 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:  

 

- felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése 

- drog- és bűnmegelőzési programok 

- mentálhigiénés programok 

- pályaorientációs tevékenység 

- táborozások, kirándulások 

- bemutatók, iskolai műsorok  

-felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, 

családlátogatásokon, levél stb. útján  

- helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése  

- motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön 

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal 

- pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon  

- rendszeres családlátogatás  

 

 

III.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 
 

Az intézmény tanulói diákképviselettel diákönkormányzatot alakítanak. 

A diákönkormányzat az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseinek megvalósítását az életkori 

sajátosságok figyelembevételével, sajátos eszközökkel, a tanulói aktivitás és öntevékenység 

fejlesztésével segíti. 

A diákönkormányzat saját éves munkaterve alapján dolgozik. Tevékenysége során törekszik a 

tanulmányi munka fejlesztésére, közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet 
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megszervezésében és a tanulóközösség érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és 

saját jogosítványait. 

A diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt 

megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület 

felé. 

 

A diákönkormányzat tisztségviselői: 

gyermekvezetők: 

- osztályonként 2-3 képviselő 

- a diákönkormányzat gyermekvezetője, aki képviseli az intézmény diákközösségét 

 

felnőtt segítők, vezetők: 

- diákönkormányzat vezetője 

A gyermekvezetők véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnőtt vezető továbbítja a 

nevelőtestülethez. 

 

A diákönkormányzat működése 

- a diáktanács havonta tart megbeszélést a soros feladatokról 

 

Döntési joga van: 

- a diákság közösségi életének tervezésében, 

 - szervezésében 

 - ellenőrzésében és 

 - értékelésében 

 - 1 tanítás nélküli munkanapról 

 

Egyetértési joga van:  

 - az SZMSZ diákokat érintő kérdéseiben, 

 - a tanulók fegyelmi és jutalmazási szabályzatának kialakításában 

 

Véleményezési joga van: 

 - a házirend kialakításában, 

 - a tanulók helyzetét értékelő beszámolók elfogadásában 

 - a tanév rendjének meghatározásában 

 - könyvtár működési rendjében 

 - a szabadidős, tanórán kívül programok szervezésében, lebonyolításában 

 - iskolai sportkör működési rendjének megállapításában 

 - meghirdetett versenyek, pályázatok értékelésében 

 - választott tankönyveket illetően 

 - a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, büntetésében 

 - a választható tantárgyak körében 

 - a reggeli tanítási idő kezdetében 

 

Javaslattevő joga van: 

 - minden, a diákok jogait és kötelességeit érintő kérdésekben 

 

A diákönkormányzat feladata és jogköre néhány területen az ellenőrzés és értékelés is. 

Ezek a következők: 

 - tanulói ügyelet 

 - védnökségi munka 
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 - osztályönkormányzatok tevékenysége 

 

 

III.8. A szülő a tanuló a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 
 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttműködése.  

 

Az együttműködés célja a felmerülő problémák közös megoldása, a nevelésben jelentkező 

nehézségek leküzdése, a tanulók számára közös élményt nyújtó rendezvények szervezése.  

 

 

A szülőkkel való szervezett kapcsolattartás formái:  

- rendszeres tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról (e-napló, tájékoztató 

füzet, ellenőrző könyv) 

- nyílt napok szervezése 

- fogadóórák félévente 

- előre tervezett, ill. rendkívüli szülői értekezletek 

- pedagógiai témájú előadások szervezése – logopédus, pszichológus, egészségügyi 

szakember, nevelési tanácsadó, stb. – meghívásával 

- pályaválasztási tanácsadás 

- családlátogatások 

- közös kirándulások, túrázások 

- szülők – nevelők bálja (Erzsébet – Katalin bál) 

- közös rendezvények szülők, pedagógusok, tanulók részvételével (pl.: farsang, családi 

napok, Márton nap, DÖK nap) 

- lehetőség szerinti üzemlátogatás szülői munkahelyen 

- kulturális és sportrendezvények szervezése, színházlátogatás, évfordulók, farsang, ki 

mit tud, műsorok, stb. 

- iskolai ünnepélyek 

 

A tanuló és pedagógus kapcsolata 

 

A szülő és pedagógus aktív együttműködése a tanuló érdekeit szolgálja. A 

személyiségformálás folyamatában azonban legalább ennyire fontos a tanuló és pedagógus 

kapcsolata is. A személyiség sokoldalú megismerése az együttműködés alapja. 

A tanuló és pedagógus együttműködésének formái a tanórák és a tanórán kívüli 

foglalkozások. A fent leírt célok megvalósítása érdekében iskolánkban: 

- működtetjük a diákönkormányzatot. A tanulói jogok gyakorlásának rendjét intézményünk 

házirendje részletesen tartalmazza. A DÖK, mint a joggyakorlás fóruma rendszeresen 

megszervezi a Diákparlamentet, melynek keretében lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, 

hogy a tanórán kívüli elfoglaltságok, szabadidős programok terén igényeiket jelezzék, 

melyeknek megvalósítását a tantestület a humán erőforrás és az anyagi erőforrások tükrében 

mérlegeli 

- a tanulók érdeklődésének megfelelő szakköröket, klubokat és egyéb közösségi alkalmakat 

biztosítunk, ahol mindenki szabadon megnyilvánulhat 

- hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlődését segítő művészeti nevelésre (énekkar, 

tánc, rajz, kézműves…) 
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- a társasági életre való nevelés érdekében gyakorlati, konkrét élethelyzeteket is megismertető 

programokat szervezünk (pl.: színházlátogatás, kirándulás – közös étkezés, találkozó híres 

emberekkel stb.) 

- hagyományos rendezvényeink is biztosítják a kapcsolat elmélyülését (klubdélutánok, 

gyereknap, farsang, Mikulás, Márton-nap, sport programok, projektek, táborok, 

akadályversenyek, kirándulások, stb.) 

 

 Iskolánk kapcsolatai külső – közvetett – partnereinkkel 

 

Iskolánk szakmai céljainak megvalósítását, tényleges működését több külső un. közvetett 

partner is segíti. E kapcsolatrendszer kialakulása intézményünkben több éves múltra tekint 

vissza, gazdag hagyományokkal rendelkezik.  

Már meglévő, ill. most alakuló kapcsolataink hozzájárulnak oktató – nevelő munkánk 

színvonalának emeléséhez, színesebbé teszik iskolai programjainkat.  

- Szükségesnek és hasznosnak tartjuk ezeket a kapcsolatokat, mert úgy gondoljuk, a ma 

iskolája csak akkor képes a minőséget biztosítani, ha nyitott, ha keresi az együttműködést 

mindazon partnerekkel, akik segíteni tudják pedagógiai céljai megvalósításában 

- Partnereink közül elsőként Pusztavám Község Önkormányzatát illetve annak Képviselő-

testületét kell megemlítenünk. Kapcsolatunk az önkormányzattal korrekt, melyet közös 

konzultációk, termékeny viták, szakmai szempontok alapján történő döntések jellemeznek. Az 

együttműködés során a segítőkészséget, az intézményhez való pozitív hozzáállást 

tapasztaljuk. Továbbra is arra törekszünk, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott 

céljainkat, új törekvéseinket megismerjék és támogassák, s hogy együttműködésünk 

szakmaiságon alapuló, jó munkakapcsolatot eredményezzen 

 

- Iskolánk a több évtizedes múlttal rendelkező nemzetiségi oktatás révén kiváló szakmai és 

emberi kapcsolatokat épített ki számos olyan szervezettel, egyesülettel, magánszeméllyel, 

akiknek ugyanúgy fontos a nemzetiségi identitás megőrzése, a hagyományok ápolása, mint a 

mi intézményünknek. Hivatalos és személyes kapcsolatok sokasága segíti tanulóink 

színvonalas nemzetiségi oktatását, pedagógusaink továbbképzését. Lehetőségeinkhez mérten, 

szülői támogatással, e kapcsolatok révén igyekszünk a tanulóink külföldi tanulmányútjait 

megvalósítani.  

 

- Iskolánk hagyományosan jó munkakapcsolatot tart fenn a történelmi egyházak 

képviselőivel. 

A gyermekek hitoktatását zökkenőmentesen oldjuk meg évről-évre. Rendezvényeinken 

rendszeresen képviseltetik magukat az egyházak. 

 

 Munkánkat segítik:  

 

- Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, mellyel hagyományosan jó 

munkakapcsolatot tartunk fenn, anyagi és erkölcsi támogatásukra mindig számíthatunk 

 

- Pedagógiai programunk nevelési céljainkat megfogalmazó részében már szóltunk arról, 

hogy igen fontosnak tartjuk tanulóink érzelmi nevelését. Meggyőződésünk, hogy az érzelmi 

intelligencia kialakulásához a különböző művészeti programok, a társas, együttlétet 

feltételező rendezvények nagymértékben hozzájárulnak.  Ezért is törekedtünk és törekszünk 

hatékony együttműködésre mindazokkal az intézményekkel, csoportokkal, akik 

tanítványaink személyiségének gazdagításához hozzá tudnak járulni 
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Ezek a következők: 

– Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 

– Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

– Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 

– Községi Könyvtár és Művelődési Ház 

– helyi civil szervezetek: - Nyugdíjas Klub, Polgárőrség 

– Pusztavámi Óvoda 

– Pusztavámi Polgárőrség 

 

Iskolánk célja és feladata is, hogy tevékenységünkről, eredményeinkről, programjainkról 

minél szélesebb körű tájékoztatást adjunk, megkeressük azokat a nyilvánossági csatornákat, 

melyeken keresztül bemutathatjuk iskolánk életét, az itt folyó munkát.   

 

 

Ebben segít bennünket: 

– Neue Zeitung 

– Deutscher Kalender 

– az iskola Facebook oldala 

– Pusztavámi Krónika 

 

Nyelvoktatás fejlesztéséért Közalapítvány: 

 

- Iskolánk munkáját hosszú évek óta segíti. Tevékenysége az utóbbi években nemcsak 

tárgyi feltételeink javításához, eszközállományunk fejlesztéséhez járult hozzá, hanem 

nevelési céljaink megvalósításához is. Az alapítvány támogatása által tudnak iskolánk 

pedagógusai a Beiskolázási programnak megfelelően továbbtanulni, továbbképzéseken 

részt venni. Együttműködésünk eredményeként számos program, rendezvény részesei 

lehettek pedagógusok, szülők és diákok egyaránt, s ezzel közvetve a 

közösségfejlesztés, a személyiségfejlesztés programjában is részt vállalt az alapítvány 

Kuratóriuma. Anyagi és eszmei támogatásukat köszönjük, s reméljük, az 

együttműködés a jövőben is eredményes lesz.  

 

Iskolánk széleskörű szakmai kapcsolatot alakított ki és tart fenn a környező 

települések különböző oktatási intézményeivel. Közös versenyeken, rendezvényeken, 

szakmai fórumokon cseréljük ki tapasztalatainkat: 

– Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 

– Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola  

–  Gárdonyi Géza Általános Iskola 

– Táncsics Mihály Gimnázium 

– Perczel Mór Szakképző Iskola 

– Radnóti Miklós Általános Iskola és tagintézményei 

– Petőfi Sándor Általános Iskola 

 

 

Az Egészségnevelési Környezetnevelési programunk megvalósítását az alábbi partnereink 

segítik: 

– iskolaorvos, védőnő 

– iskola fogászat 

– ÁNTSZ móri szervezete 

– Mór Városi Vöröskereszt 
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– Városi Rendőrkapitányság(DADA) 

– Régiók Fejlesztéséért Egyesület 

– Vértesi Erdészet - Pusztavám 

 

 

III.9. A tanulmányok alatti vizsgák 
 

A tanulmányok alatti vizsgák a következők: 

- osztályozóvizsga 

- javítóvizsga,  

- különbözeti vizsga 

- alkalmassági vizsga 

- pótló vizsga 

 

Az osztályozó-, javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok hatálya 

kiterjed valamennyi tanulónkra, illetve azon tanulókra, akik átvételüket kérik. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend: 

 

- a vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki a tanév helyi rendjének megfelelően, melyet a 

helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz 

- a vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a 

vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) a vizsga kezdete előtt 

tértivevényes postai értesítést kap 

- az osztályozó vizsga letételét - írásos kérelemre - az igazgató engedélyezi. Az osztályozó 

vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon történik, az 

igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, 

valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozó vizsga napján a 

tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.  

- a vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 

vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap.  

- a vizsgakötelezettség az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra 

vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak 

alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

 

Osztályozó vizsga: 

 

Osztályozó vizsgát a tanév során bármikor lehet szervezni. A vizsgát megelőzően három 

hónappal ki kell jelölni az időpontot. A vizsgára jelentkezőt írásban kell tájékoztatni az 

időpontról. 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három 

vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény 

nem a Házirendben meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során 

olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  
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Vizsgaforma, vizsgarészek 

- szóbeli vizsga 

- írásbeli vizsga 

 

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai 

 

- az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc 

- egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni 

- a szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt 

kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót 

előzőleg tanította. 

- az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el 

- a vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen 

kell lennie, aki lehetőleg az osztályfőnök 

- a tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására 

legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve az első pontban tett kivételt 

- a szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat 

vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama 

- a vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani 

- a vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

- a szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg 

- a vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni 

- a jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel 

- a jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni 

- a jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei 

- az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola 

körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a 

vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet 

az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni 

- az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és azt 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálni kell. 

- a vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni 

- a vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie 

- a vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az 

irattárba helyezi és gondoskodik az irattári terv szerinti megőrzéséről 

- a vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg az elfogadott 

Pedagógia Program, Helyi Tanterv alapján 

- a javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyag lefedi az egész tanév tananyagát. 
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III.9.1. Iskolánkban alkalmazott vizsgaformák különbözeti és/vagy osztályozó vizsgák 

esetén 

 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  Írásbeli Szóbeli  

Magyar irodalom Írásbeli Szóbeli  

Idegen nyelv  Írásbeli Szóbeli  

Matematika Írásbeli Szóbeli  

Erkölcstan  Szóbeli  

Környezetismeret írásbeli Szóbeli  

Ének-zene  Szóbeli Gyakorlati 

Vizuális kultúra   Gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat   Gyakorlati 

Testnevelés és sport   Gyakorlati 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv Írásbeli Szóbeli  

Magyar irodalom Írásbeli Szóbeli  

Idegen nyelvek Írásbeli Szóbeli  

Matematika Írásbeli Szóbeli  

Erkölcstan Írásbeli Szóbeli  

Történelem  Szóbeli  

Természetismeret Írásbeli Szóbeli  

Fizika Írásbeli Szóbeli  

Kémia Írásbeli Szóbeli  

Biológia Írásbeli Szóbeli  

Földrajz Írásbeli Szóbeli  

Ének-zene Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Hon- és népismeret  Szóbeli  

Vizuális kultúra   Gyakorlati 

Informatika  Szóbeli Gyakorlati 

Technika életvitel és 

gyakorlat 

  Gyakorlati 

Testnevelés és sport   Gyakorlati 
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III.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

III.10.1. Az iskola induló évfolyamára való belépés 

 

- az iskola beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben iskolaérettségi vizsgálat után) 

- az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit a köznevelési törvény szabályozza 

- beiratkozáskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét német nemzetiségi osztályba 

kívánja íratni 

Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

- a gyermek lakcímkártyáját 

- a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt 

- szükség esetén a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

- a gyermek TAJ kártyáját 

 

A körzethatáron kívüli tanuló csak igazgatói engedéllyel írható be, a férőhely 

figyelembevételével. Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek 

különbözőségekből adódó tantárgyi lemaradást pótolni kell, felkészítéséről a szülőnek kell 

gondoskodni. 

 

III.10.2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

- a tanulók magasabb évfolyamba léphetnek, ha az előírt tanulmányi követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítik 

- a követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálják. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból 

legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz 

- ha a tanuló a tanév végén 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet 

- a rendkívüli (évugrató) továbbhaladás lehetőségét a szülőnek kell kérnie. A nevelőtestület 

támogató döntése esetén a tehetséges tanuló osztályozó vizsgán ad számot rendkívüli 

tudásáról 

- a magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglakozásokon való részvétel alól 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

- magántanuló volt 
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III.10.3. Az intézménybe lépés, átjárhatóság feltételei 

 

- Az iskolánkba átjelentkező tanulót a szülő kérésére – amennyiben lakóhelye szerint az iskola 

felvételi körzetébe tartozik – fel kell venni. Egyéb esetekben a felvételről a körülmények 

mérlegelése és a nevelőtestület véleményének meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. 

 

A 2-8. osztályba történő átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló lakcímkártyáját 

- a tanuló oktatási azonosítóját 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a bizottsági szakvéleményt 

 

Magatartási zavarok miatt más intézményből átvételt kérő tanuló felvételéről a nevelőtestület 

2/3-as többséggel dönt, kivéve, ha a gyermek lakhelye szerint a felvételi körzetünkbe tartozik. 

Abban az esetben, ha körzeten belüli jelentkezők igényét iskolánk teljesítette, az Alapító 

Okiratban meghatározott létszám határáig körzeten kívüli tanulók jelentkezését, átvételét is 

elfogadjuk. A felvételi-átvételi eljárásban előnyben részesítjük: 

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket 

- a nemzetiséghez tartozó jelentkezőket 

- azokat a jelentkezőket, akiknek szülei nyilatkoznak arról, hogy nemzetiségi oktatásban 

kívánják részesíteni gyermeküket 

- külföldi iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanulót, ha anyanyelve magyar, az iskola 

megfelelő évfolyamára vesszük fel. Amennyiben a külföldi iskola követelményrendszere 

jelentősen eltér intézményünkétől, a diákot különbözeti, osztályozó vizsga letételére 

kötelezzük. Azonban, ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, akkor az iskola 

igazgatója abba az évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa 

van. Az iskola igazgatója – a szülő egyetértésével – az évfolyam megismétlését 

engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon vesz részt. A 

foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek 

elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja meg. 

 

III.10.4. Magántanulói jogviszony 

 

A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási 

rendellenességgel vagy testi fogyatékossággal rendelkező tanuló szakértői és orvosi vélemény 

alapján, szülői kérésre tanulmányait magántanulóként folytathatja. 

- tanulását, fejlesztését, továbbhaladását heti 10 órában biztosítjuk 

- a kötelező tanórai foglalkozások alól felmentett, amennyiben megoldható, részt vehet a 

tanítási órákon a saját csoportjában. Ez esetben rá is vonatkoznak a Házirend szabályai. 

 

A szülő – megfelelő indokkal: pl. külföldi munkavállalás, versenysport, stb. – kérheti 

gyermeke felmentését a mindennapos iskolába járás alól, melyről az iskola igazgatója dönt. 

A felmentett tanuló tudásáról osztályozóvizsgán köteles számot adni.  

Szülői kérés alapján magántanulói jogviszonyban lévő tanuló felkészüléséről a szülő köteles 

gondoskodni. 
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III.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeret elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 
 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül az elsősegély-nyújtási alapismertek elsajátításával kapcsolatos iskolai terveket. Az 

elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére, vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi 

tudásanyagának. Az ismeretek megjelennek a tanórák tananyagában, ahogyan ez az 

eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, egészségtan, biológia 

tematikához is köthető, így onnan is átemelhetőek a konkrétumok.  

Az elsősegély-nyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.  

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken és sok nehéz helyzeten átsegít. Az esetleges 

iskolai utcai balesetek szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb 

hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan -, osztályfőnöki-, biológia-

, testnevelés órákon, szakkörön az ismeretek elsajátítására.  

Jó alkalmat teremt továbbá a hagyományos iskolai Egészségnap  is, nagyszámú tanulócsoport 

előtti szemléltető elsősegély-nyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegély-nyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nem csak a mindennapok, de a kirándulások és egyéb rendezvények 

alkalmával is tudnak használni. 

- Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításnak célja, hogy a tanulók  

- ismerjék saját tevékenységük életmentő értékét 

- ismerjék meg az elsősegély-nyújtás fogalmát 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmakat 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

 

- Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

- az iskola eddig is jó kapcsolatot tartott fenn és továbbra is igyekszik ezt fenntartani a 

Mentőszolgálattal, a Móri Vöröskereszttel 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe 

- támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

- A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

- biológia: - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 
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- komplex újraélesztés 

 

- kémia: - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

 

- fizika: - égési sérülések 

  - forrázás 

 

- testnevelés: magasból esés, törések, rándulások 

- Az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: 

Teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése 

és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat 

(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az 5-8. évfolyamon 1-1 osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- szakkörök 

- minden évben elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak a Móri 

Mentőszolgálat és a Vöröskereszt bevonásával 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó témahetet (Egészséghét) szervezünk az alsó és felső tagozatos tanulók 

számára, ahol biztosítjuk a lehetőséget a helyi iskolai védőnő, a körzeti orvos 

segítségével az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítására: 

- sebkötözés, sebellátás 

- eszméletét vesztett ember ellátása 

- a hétköznapi életben előforduló kisebb balesetek ellátása 

- mentőhívás pontos menete 

- a Móri Mentőállomás lehetőségükhöz mérten szimulációs gyakorlat során 

mutatja be diákjainknak a teendőket baleset esetén 

 

- A Móri Vöröskereszt közreműködésével biztosítjuk az érdeklődő tanulók számára tanfolyam 

(12 órás) keretén belül az alapismeretek elsajátítását, bővítését. A tanfolyamot a tanév során a 

Vöröskereszttel előre egyeztetett időpontban szervezzük meg. 
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IV. HELYI TANTERV 
 

Képzési rend 

 

Iskolánk típusa szerint hagyományos szerkezetű, nyolc évfolyamos általános iskola. 

Alaptevékenységünk körébe tartozik a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó 

iskolai oktatás, a nemzeti etnikai kisebbségi nevelés-oktatás, a napközi otthoni és a 

tanulószobai ellátás, a diáksport, az iskolai egészségügyi ellátás, a tanulók felügyelete, az 

intézményi étkeztetés. 

 

Fő profilunk 

 

Fő profilunk a német nemzetiségi nevelés – oktatás. A NAT és a Nemzeti, etnikai kisebbségi 

oktatást szabályozó irányelv rendelet előírásai, a szülői igény és intézményünk személyi 

feltételeinek figyelembevételével a NAT bevezetésekor a nemzetiségi oktatás hagyományos 

típusát vállaltuk fel.  Ebben a nyelvoktató formában osztályonként heti 5 németórában tanítjuk 

a német nyelvet és heti 1 órában népismeretet. 

 

 

IV.1. Nemzetiségi programunk 
 

A Pusztavámi Iskola nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. Ebből következően külön és 

kiemelten foglalkozunk az iskolában folyó nemzetiségi munkával. 

Nyelvi munkaközösségünk igyekszik a nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozó 

jogszabályokban elfogadott óraszámokat a nevelők egyéni felkészültsége, rátermettsége 

alapján minden tanév végén megtervezni a következő tanévre (tantárgyfelosztás). A 

pedagógusok folyamatos képzése és továbbképzése állandó feladat. 

Szakos ellátottságunk: a német nemzetiségi nyelv terén 100%-os. A nemzetiségi nyelv 

eredményesebb oktatása érdekében létrehozott kisebb létszámú tanulócsoportban az egyéni 

foglalkoztatás sikeresebben megoldott. 

A 4. és 7. évfolyamon bevezettük a helyi vizsgát német nemzetiségi nyelv és irodalom 

tantárgyból, ahol a tanulók számot adnak megszerzett tudásukról szóban és írásban egyaránt. 

 Hetedik-nyolcadik évfolyamos tanulóink számára nyelvvizsgára előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk (nyelvvizsga-előkészítő órák). Iskolánkban nagy múltra tekint 

vissza a hagyományápolás. 

Aktívan részt veszünk a községi nemzetiségi rendezvényeken. 

 Iskolánkban sajátos hagyománnyá vált az évenként megrendezett Nemzetiségi hét, 

amely kitűnő színtere a pusztavámi nemzetiségi kultúra megismertetésének. 

 

Nyelvoktatásunk  

 

Az iskolai nevelés és oktatás általános céljainak és feladatainak megvalósítása mellett 

biztosítjuk a nemzetiség nyelvén való tanulást, történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának 

megismerését, a hagyományőrzést, és – teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi 

jogok megismerését és gyakorlását.  

Célunk, hogy tanítványaink a pusztavámi németség kultúráját, szokásait ismerjék, ápolják 

továbbörökítsék, megtalálják, megőrizzék identitásukat, elfogadják és megmutassák a 

nemzetiségi értékeket, erősítsék a közösséghez való kötődésüket. 
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Mivel a családok nagy része ma már nem beszéli a sváb nyelvet, nem rendelkezik élő 

hagyományokkal, ezért az iskola feladata a beszédtanításon túl, a hagyományok gyűjtése, 

átörökítése, a nemzetiségi kultúra ápolása. 

Helyi tanterveinkben különösen a német népismeret tantárgyban és továbbra is a 

környezetismeret, ének, rajz, történelem, földrajz tantárgyakban kap hangsúlyos szerepet a 

nemzetiségi identitás alakítása a hagyomány ápolása. 

Nyelvtanításunk során törekszünk a nyelvi készségek kialakítására. Tanulóink a német nyelv 

mellett választhatják az angol nyelvet is szakköri formában, illetve angol nyelvet 7-8. 

osztályban heti1-1 órában. 

 

Művészeti nevelésünk 

 

Művészeti csoportjaink többéves minőségi munkájára, tanulóink jelentős részének humán 

érdeklődésére, pedagógusaink szaktudására és képzettségére alapozva kiemelten foglalkozunk 

a humán műveltség fejlesztésével. Komplex művészeti nevelést kívánunk megvalósítani, 

melynek során az értékközvetítésen túl az alkotás örömeivel is szeretnénk megismertetni 

tanulóinkat.  

Hagyományosnak mondható irodalmi és zenei nevelésünket drámapedagógiával, hon- és 

népismerettel egészítjük ki.  Hosszú múltra tekint vissza a vizuális kultúra fejlesztése is 

kézműves, ill. rajzszakkör formájában. 

Alsó és felső tagozatban tanórákon kívüli foglakozásokon lehetőséget biztosítunk 

tanulóinknak, hogy részt vehessenek énekkari foglalkozáson, ahol megismerkedhetnek a 

magyar és német népdalokkal. Ezek a foglalkozások hozzájárulnak kreatív és 

kapcsolatteremtő képességeik kibontakoztatásához, sokoldalú, harmonikus személyiséggé 

válásukhoz, nemzeti kultúránk, lakóhelyünk és környékünk nagy múltú értékeinek 

megismeréséhez.  

 

Informatikaoktatás 

 

A NAT előírása, a gyerekek érdeklődése és igénye szerint valósítjuk meg 5-8. osztályban az 

informatikaoktatást lehetőségeinkhez mérten csoportbontásban. Számítástechnikai 

szaktantermünk jól felszerelt, ahol szakképzett pedagógus irányításával sajátítják el tanulóik 

heti 1-1 órában a tantárgy alapismereteit.  

 

Tanítási órákon kívüli foglalkozások: 

 

Napközis csoportokat 1 – 4. osztályig szervezünk. 

5-8. osztály részére tanulószobai foglalkozást biztosítunk, főleg a hátrányos és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók számára.  

A tanórán kívüli nevelés fontos színtere a napközi otthon. Elmélyíti, kiegészíti a tanórai 

oktatást, új tartalmakat emel a nevelésbe, ami a gyermeki személyiség minél sokoldalúbb, 

teljesebb fejlődést szolgálja.   

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a napköziben: 

- megteremtjük a megfelelő feltételeket a nyugodt, elmélyült tanuláshoz 

- különböző tanulási technikák megtanításával és gyakoroltatásával segítjük az önálló 

ismeretszerzést, a tanulási anyag többféle módú gyakorlását 

- ügyeljünk arra, hogy a tanulási idő alatt képesek legyenek tanulóink a lényeg kiemelésére, 

alapos megértésére, a másnapi órákra való felkészülésre 
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- az írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizzük, kézjegyünkkel látjuk el, a hibákat 

aláhúzással jelöljük, felhívjuk rá a figyelmét, javíttatunk, a segítségre szoruló tanuló esetében 

egyéni segítséget biztosítunk 

- ügyeljünk arra, hogy hibás vagy hiányos házi feladattal senki se távozzon a napköziből, de a 

szülői ház ellenőrző szerepét nagyon fontosnak tartjuk 

- felhívjuk a napközis tanulók szüleinek figyelmét arra, hogy otthon is nézzék át gyermekeik 

feladatait, győződjenek meg felkészülésükről. Annál is inkább fontos ez, mert alsó tagozatos 

koruktól sok egyéb délutáni elfoglaltságuk van a gyerekeknek (különórák, zeneiskola, 

szakkörök), és otthon kell pótolni a leckeírást, a felkészülés hiányosságait 

- igyekszünk a tanulási időn túl változatos tevékenységi formákat biztosítani a különböző 

csoportokban más- más tartalommal (kézművesség, tánc, irodalmi foglalkozások, zenés torna, 

játékok, vetélkedők stb.)  

- tanítás nélküli munkanapokon, tanítási szünetekben, akkor biztosítjuk a napköziben és a 

tanulószobán a gyerekek foglalkoztatását, ha azt legalább 5 szülő kéri 

 

A napközis nevelők mai életkörülményekhez igazodó feladata 

 

A napközis nevelőkre az ebédeltetés, önálló tanulás, valamint a szabad idő kulturált, hasznos, 

élvezetes eltöltése mellett más feladatok is hárulnak megváltozott világunkban.  

 Egyre több tanuló vesz részt délutáni szervezett, iskolán kívüli, és iskolán belüli 

foglalkozáson. Ezek időpontját a napközis és tanulószobai nevelő jegyzi, és elirányítja a 

gyerekeket, illetve megérkezésüket ellenőrzi. 

 A napközis nevelő rendszeres kapcsolatban áll a szülőkkel. Biztosítja az információ-

áramlást az iskola működése, a gyerekek mindennapi tevékenysége, magatartása, szorgalma 

felől. Szoros kapcsolatot tart fenn az osztálytanítóval. Az iskolát, osztályt érintő, nem tanórai 

feladatokat együtt látja el tanító (tanár) társaival. 

 Munkája szociális tevékenységekkel is kiegészül.  

Nevelési feladatai nehezednek a társadalom életének nehézségeivel párhuzamosan. Egyéni 

bánásmódokat alkalmaz a beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő gyerekek 

számára. Magatartásuk javítására motiváló hatású rendszert állít fel, mert a büntetés a 

napköziben nem lehet gyakorlat. Inkább a dicsérettel élünk a jobb magaviselet és tanulás 

elérése érdekében. 

 Naponta biztosítjuk azon gyermekek számára, akik nem részesültek délelőtt 

testnevelésben, a 30 perc játékos foglalkozást.  

 Igyekszünk hatékonyan működtetni az összevont tanulócsoportokat, kihasználjuk 

ebben a csoportformában rejlő pedagógiai lehetőségeket. A foglalkozásokat úgy szervezzük, 

hogy igénybe vesszük a nagyobbak segítségét. Így elősegítjük a személyiségfejlődésüket. 

A kisebbek példát látnak a nagyobb társaikban, látják, hova kell fejlődniük az iskolai évek 

során.    

 

Sport – testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés törvényben előírt követelményeit részben tanórai, részben 

délutáni sportköri keretben valósítjuk meg. Tornatermünk és sportudvarunk biztosítja a 

sportolási lehetőségeket. Igyekszünk évente a 2. és 5. osztálynak úszás oktatását szervezni a 

fenntartó támogatásával. A rendszeres testedzés eredményeként tanulóink körzeti, megyei és 

országos versenyeken, különböző sportágakban vesznek részt.  

 

 

A mindennapos testmozgást a helyi tantervben meghatározott módon folytatjuk.  
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Szakköreink 

 

 A tanítási anyaghoz kapcsolódó, a tanórák anyagát kiegészítő, képességeket és készségeket 

fejlesztő szakköröket működtetünk. Szervezésükben a tanulók igényeit, kéréseit 

messzemenőkig figyelembe vesszük. A gyerekek a szakköri foglalkozásokat térítésmentesen 

vehetik igénybe.  

 

Évek óta kedvelt és legnépszerűbb szakköreink: 

 

- angol (1-4.osztály) 

- énekkar 

- kézműves  

- rajz 

- német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkör 

- német nemzetiségi tánc 

- katasztrófavédelmi szakkör 

- modern tánc 

 

A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Egy-egy szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

Differenciált képességfejlesztés  

 

- ugyancsak tanórákon kívüli foglalkozások a felvételire, továbbtanulásra és nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyamok a 8. osztályban magyar, matematika és német tantárgyakból 

- a lassabban haladóknak, a fejlesztésre szoruló, a tanulási kudarcnak kitett tanulóknak 

korrepetálási, differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat szervezünk és tartunk 

- a tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre felkészítjük tanulóinkat. Ösztönözzük őket 

kutatómunkára, szépirodalmi és természettudományos művek olvasására. 

 

 

 

IV.2. Az intézmény helyi tanterve 
 

A 2013/2014. tanévtől a Kormány 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete alapján a módosított 

NAT szerint végezzük nevelő – oktató munkánkat.  

 

IV.3. Választott kerettanterv megnevezése 
 

Helyi tanterveinket az új köznevelési törtvény szellemében a NAT-ban foglaltakban 

megfelelően terveztük. A NAT-on túlmutató plusz tartalom:  

- a német nemzetiségi nyelvoktatás 

 

Tanterveinket a: 

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény  

- Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) 

kormányrendelet 

- 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján dolgoztuk át 
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Továbbá figyelembe vettük a tankönyvkiadók kerettantervi ajánlásait. 

 

Tantárgy 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály 

Magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma 5-8. osztály 

Matematika 1-8. osztály 

Erkölcstan 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Népismeret 

Környezetismeret 1-4. osztály 

Ének-zene 1-8. osztály 

Életvitel és gyakorlat 1-6. osztály 

Vizuális kultúra 1-8. osztály 

Testnevelés és sport 1-8. osztály 

Informatika 5-8. osztály 

Fizika 7-8. osztály 

Kémia 7-8. osztály 

Biológia-egészségtan 7-8. osztály 

Földrajz 7-8. osztály 

Természetismeret 5-6. osztály 

Történelem 5-8. osztály 
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IV.4. Óraterv a német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban a 2013/2014-es 

tanévtől felmenő rendszerben 
 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom-olvasás 4 4 5 4 

Magyar nyelv és irodalom-nyelvtan  3 2 3 

Magyar nyelv és irodalom-írás 3    

Matematika 4 4 4,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének 1 1 1 1,5 

Rajz 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki - - - - 

Összesen: 27 27 28 28,5 
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Óraterv a német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban 

a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 5
1 

5
1 

5
1 

5
1 

Magyar nyelv és irodalom-

irodalom 

3*
1 

2**
1 

3
1 

2
1 

Magyar nyelv és irodalom-

nyelvtan 

2
1
 2

1
 2

1
 2

1
 

Matematika 4
1 

4
1 

4
1 

4
1 

Angol (választható tantárgy) 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 - - 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Biológia - - 1,5*** 1,5*** 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika 1 1 - - 

Informatika 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1*** 1*** 1*** 1*** 

Média és mozgókép - - - - 

     

     

Összesen: 31 30 34 33 

 

* a magyar nép- és honismeret beépül a magyar nyelv és irodalom tantárgyba (1 tanóra) 

** a tánc és dráma beépül a magyar nyelv és irodalom tantárgyba 

*** az egészségtan, elsősegély-nyújtási ismeretek beépül a biológia, illetve osztályfőnöki óra 

tantárgyba 

1: A német nemzetiségi nyelv és irodalom, a magyar nyelv és irodalom, valamint a 

matematika tantárgyak oktatása csoportbontásban történik 
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Óraterv a német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban 
 Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

A Magyar nyelv és ir. 7 7 7 7 

Német nemz. nyelv 

és irodalom 

5 5 5 5 

Matematika 4 4 4,5 4 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1,5 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rajz és vizuális 

kultúra 

1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

B Szabadon tervezhető 

órák 

    

Angol - - - - 
     

     

     

C Tanórai 

rendelkezésre álló 

időkeret 

27 27 28 28,5 

D Nemzetiségi 

oktatásból adódó 

többletóra 

2 2 2 2 

         

         

     

E Összes óraszám 29 29 30 30,5 

F Német csoportbontás 5 5 5 5 

G Egyéb foglalkozás  18 18 17 19,5 

H Osztályok számára 

engedélyezett időkeret 
52 52 52 55 

I NKT. 27.§ (5) alapján 

kötelezően bizt. időkeret 

(egyéni fejl. 1-3 fős csop.) 

1 1 1 1 

J Összesen felhaszn. 

időkeret 

53 53 53 56 
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Óraterv a német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban 
 Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

A Német nemzetiségi nyelv 

és irodalom * 

5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 

– irodalom ** 

3 2 3 2 

Magyar nyelv és irodalom 

– nyelvtan * 

2 2 2 2 

Matematika * 4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 2 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 - - 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Biológia *** - - 1,5 1,5 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki *** 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

B Angol (választható 

tantárgy) 

1 1 1 1 

C Tanórai rendelkezésre 

álló időkeret 

31 30 34 33 

D Nemzetiségi oktatásból 

adódó többletóra 

2 2 2 2 

E Összes óraszám 33 32 36 35 

F Német csoportbontás 5 5 5 5 

G Egyéb foglalkozás 13 14 15 16 

H Osztályok számára 

engedélyezett időkeret 
51 51 56 56 

I NKT. 27.§ (5) alapján 

kötelezően bizt. időkeret (egyéni 

fejl. 1-3 fős csop.) 

1 1 1 1 

J Összesen felhaszn. 

időkeret 

52 52 57 57 

 

 

*A német nemzetiségi nyelv és irodalom, a magyar nyelv és irodalom valamint a matematikai 

tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. 

** A magyar nép és honismeret, valamint a tánc és dráma beépül a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyba (1-1 tanóra) 

 

***Az egészségtan, elsősegélynyújtási ismeretek, biológia, illetve az osztályfőnöki óra 

tantárgyba
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IV.5. A tankönyvek, segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 
 

A helyi tantervben megfogalmazott tananyag feldolgozása során a munkaközösségek, nevelők 

módszertani szabadsága érvényesül a tankönyvek, taneszközök megválasztásában. Csak a 

kerettantervhez kompatibilis, minősített, a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket, 

munkafüzeteket, atlaszokat, taneszközöket használunk a tanítási órákon. 

 

IV.5.1. A tankönyv és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Tartalmilag a tankönyv legyen: 

- kompetencia alapú tanítást tanulást segítő, motiváló 

- képességfejlesztő (problémamegoldás, kommunikáció) 

- kreativitást igénylő 

- a tudomány (ág) korszerű ismereteit tartalmazza 

- egymásra épülő tankönyvcsalád tagja 

- a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó 

- differenciálásra alkalmas, feladatokat, tevékenységet hordozó 

- tanulásra késztető, tanulásmetodikai elemet tartalmazó 

- személyiségfejlesztő, együttműködésre ösztönző 

- érthető, tömör 

- az intézmény által készített vagy adaptált tantervhez illeszkedő gyermek – tanuló centrikus 

 

Szerkezetében legyen:  

- áttekinthető, tagolt 

- jó, ha fogalommagyarázatot, összegzést, ajánlott irodalmat tartalmazó 

- a differenciálást külön jelölő 

 

Külalakban legyen: 

- színes, esztétikus 

- képeket, illusztrációkat tartalmazó 

 

 

IV.6. Pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása: 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

 

- fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe 

 

3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán előtérbe kerülnek az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási feladatok. 

- fokozatosan a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat 
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- mintákat adunk az ismeretszerzéshez a feladat és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

- a mozgásigény kielégítésével a mozgáskultúra a mozgás koordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával a kreativitás 

fejlesztése kerül előtérbe 

- az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára való törekvés.  

- a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő 

értékelésük 

- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre épülő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 

5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés, oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani 

- az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembe 

vétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása 

- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával 

- a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 

7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés, oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint a 

pályaválasztásra, pályaorientációra való felkészülés hangsúlyos kezelése. 

 

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

- a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallásfejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemző figyelembe 

vétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása 
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- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív – interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat 

- a felvételi tantárgyakból 7-8. osztályban heti két órában előkészítő órákat tartunk 

- az önismeret alakításával a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével az 

együtt működés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban 

 

 

 

IV.7. A választható tantárgyak foglalkozások, illetve a pedagógusválasztás 

módjai 
 

Az 51/2012. (XII.21.) kerettantervi ajánlás és a Német nemzetiségi nevelés-oktatás 

kerettantervi ajánlás alapján iskolánk helyi tantervében szabadon választható tantárgyak 

választási lehetőségét – figyelembe véve tanulóink leterheltségét – 5-8. évfolyamon ajánljuk fel 

a tanulók (szülők) számára. 

Választható tantárgyak:  

    - 5. osztály heti 1 óra angol 

    - 6. osztály heti 1 óra angol 

    - 7. osztály heti 1 óra angol 

    - 8. osztály heti 1 óra angol 

A tanulóknak lehetőségük nyílik a szakkörökön, egyéb szabadidős tevékenységeken, valamint 

napközi- és tanulószobai foglalkozásokon való részvételre. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a 

foglalkozásokat egész tanév során látogatni kötelesek, így azokat a választást követően 

mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A 

kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógusválasztásra nincs lehetőség. 

 

IV.8. A tanulmányi munka ellenőrzési, értékelési módjai, mérések 
 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése 

 
Az ellenőrzés, mérés, értékelés és minőségbiztosítás fogalma, e fogalmak tartalma és funkciói a 

mindennapok pedagógiai gyakorlatában szorosan összekapcsolódnak.  

Az ellenőrzés (mérés) során a normáknak, törvényeknek való megfelelést vizsgáljuk, azaz 

információkat gyűjtünk. Értékeléskor pedig az összegyűjtött anyagot, azaz eredményeinket 

vetjük össze a kitűzött célokkal. Ha intézményünk eredményei megfelelnek az iskolai 

partnereink elvárásainak (fenntartó, szülő, diák, pedagógus), akkor minőséget hoztunk létre, s 

továbbra is arra törekszünk, hogy ezt megtartsuk, azaz folyamatosan biztosítjuk a minőséget. 

Ha az értékelés eredménye nem felel meg az elvárásoknak, akkor el kell kezdenünk a 

minőségfejlesztés folyamatát.  

 

IV.8.1. A nevelő - oktató munka ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények birtokában az esetleges hiányosságok, hibák, 

problémák kijavítására intézkedéseket lehessen hozni. 

- el kell érnünk, hogy a tanulókban tudatosuljon, hogy az ellenőrzés segíti őt az eredményes 

tanulásban, testi, lelki, pszichés és mentális fejlődésben 
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- el kell érnünk, hogy a külső kontroll hatására a tanulóban kialakuljon, és egyre 

eredményesebben működjön a belső kontroll 

 

Nevelő-oktató munkánk során rendszeresen ellenőrizzük a tanulók: 

– magatartását, viselkedését 

– szorgalmát 

– a közösségben kifejtett tevékenységét 

– a tanulásban, a tanagyag elsajátításában megnyilvánuló teljesítését 

– a tanuláshoz, társaihoz, felnőttekhez való viszonyát  

– kötelességének teljesítését 

– tanórán kívüli tevékenységet 

– közvetlen környezetének megóvását, rendjét, tisztaságát 

 

A tanulói tevékenységek, viselkedési megnyilvánulások ellenőrzését az igazgató, 

igazgatóhelyettes és a nevelőtestület tagjai végzik. 

 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 

- legyen: rendszeres és folyamatos 

következetes 

tényszerű, objektív 

ösztönző hatású (megerősít, lehetőségeket, irányokat mutat) 

dinamikus (okokat is kereső) 

dokumentált 

tanulócentrikus 

 

 

Az ellenőrzés történik 

- a tanórákon: felszerelés megléte, írásbeli házi feladatok elkészítése, tanórai  

aktivitás, magatartás, a tananyag elsajátítása, szorgalom,  

fegyelem, együttműködő képesség, tisztaság, rend, hetesi - 

felelősi teendők, stb.. 

- tanórán kívül: fegyelem, ügyeleti munka, kulturált étkezés, tisztaság, közlekedés, szakköri 

tevékenység, önként vállalt feladatok, közösségi munka, egészség-, baleset-, környezet -és 

vagyonvédelem, biztonság, stb.  

 

Az ellenőrzés során alkalmazható módszerek: 

- megfigyelés 

- beszámoltatás 

- írásos kikérdezés (kérdőív) 

- interjú 

- tanulói produktumok vizsgálata 

- tanulói teljesítmények felmérése 

- óralátogatás 

- helyszíni ellenőrzés 
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IV.8.2. Értékelés 

 

 

Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épül, vele szoros egységet alkot. Olyan 

szembesítést jelent, melynek során az elért eredményeket vetjük össze a kitűzött célokkal.  

 

Szerepe kettős:  

- minősíti az elért eredményeket, értékeket, ezáltal megerősíti az addigi tevékenység 

helyességét 

- feltárja a hibákat, hiányosságokat, s megfogalmazza a korrekció, a fejlesztés 

szükségességét 

 

Az iskolánkban folyó valamennyi értékelésnél szem előtt tartjuk, hogy az legyen: 

- nyilvános (szempontok és eredmény hozzáférhető) 

- személyre szóló (konkrét, az egyén jellemzőit figyelembe vevő) 

- szakszerű (eszközeiben és módszereiben) 

- ösztönző hatású 

- folyamatos és kiszámítható 

- objektív és reális 

- őszinte és toleráns 

 

Az értékelés formái közül a pedagógiai programban a belső értékeléssel kívánunk részletesen 

foglalkozni. 

 

A tanulói teljesítmények értékelése 

 

Az értékelésnek három funkciója lehet:  

- diagnosztizáló (tájékozódás az előzetes ismeretekről) 

- formatív (a folyamat közbeni, segítő) 

- szummativ (összegző – lezáró minősítés a folyamat végén) 

 

Iskolánkban diagnosztikus értékelést alkalmaznak: 

- tanév elején 

- egy – egy új témakör indításakor, azzal a céllal, hogy tájékozódjunk tanulóink előzetes 

ismereteiről, s hogy lássuk a várható problémákat. 

 

Az un. szintfelmérések szeptemberben történnek évfolyamonként és kiemelten az alábbi 

tantárgyakra, részterületekre vonatkoztatva:   

- hangos olvasás 

- néma értő olvasás 

- helyesírás (írás) 

- német nyelv és irodalom 

- matematika 

 

A felmérést a tanítók ill a szaktanárok végzik, ők is értékelik. A tapasztalatokat, a 

továbbhaladáshoz szükséges korrekciót munkaközösségi foglalkozásokon beszélik meg. 

 

A tanítási folyamat során leggyakrabban formatív értékelést alkalmazzuk.  A folyamatos 

visszacsatolás fontos a pedagógusnak és tanulónak egyaránt, hiszen azt jelzi, mennyire sikerült 

a kitűzött célokat elérni.  
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A tantárgyi értékelés során a következő szempontok, követelmények betartását egységesen, 

valamennyi tantárgyra vonatkozóan fontosnak tartjuk: 

- változatos módszereket alkalmazzunk! (számonkérés szóban és írásban, feladatlap, teszt, 

kiselőadás, gyűjtőmunka, házi feladat, órai munka) 

- kapjon megfelelő hangsúlyt a szóbeli értékelés minden tartárgyból! 

- a szaktárgyi versenyekre való készülést, részvételt és eredményességet ismerjük el az adott 

tantárgy értékelésekor 

- éljünk bátrabban az órai aktivitás, a kisebb tananyagegységek értékelésének lehetőségével, a 

dicséret és jutalmazás motiváló hatását optimálisan használjuk ki 

- értékelésünk ne váljon a fegyelmezés eszközévé 

- ugyanazért a tudásért/nem tudásért egyszer adjunk érdemjegyet. Helytelen megoldásért csak 

egyszer vonunk le pontot. (A mínusz pontozást kerüljük!) 

- adjuk meg a javítás lehetőségét 

- formatív értékelést végezzen a tanuló is (önértékelés), mert ezzel is fejleszthetjük 

felelősségérzetét, tudatosságát 

 

A szummatív értékelést egy- egy nagyobb tanulási egység lezárásakor, ill. a tanév végén 

alkalmazzuk.  

 

Az összegző értékelésekhez mérőlapokat használunk. A mérés lehet kritériumra irányuló, 

ebben az esetben a tanulók eredményeit a tantervi követelményekhez hasonlítjuk (témazárók).  

 

Az értékelés rögzítésére az ellenőrző könyvet, osztálynaplót, a bizonyítványt, tanulói 

törzslapokat használjuk. 

A felmérők, tudáspróbák értékelésekor az alábbiak szerint adunk érdemjegyeket:  

0-33%= 1 (elégtelen) 

34%-55% = 2 (elégséges) 

56%-74% = 3 (közepes) 

75%-90% = 4 (jó) 

91%-100% = 5 (jeles) 

 

 

A tanulói teljesítmények szöveges értékelése 

 

A közoktatásról szóló törvény 2010. évi módosulása értelmében nevelőtestületünk úgy döntött, 

hogy a tanulók teljesítményének és előmenetelének értékelése a 2010/2011-es tanévtől 

kezdődően a hagyományos 5 fokú osztályzással történik. 

Az első évfolyamon és a második évfolyam első félévkor továbbra is szövegesen értékelünk. 

Ezeken az évfolyamokon szövegesen értékeljük, hogy a tanuló: 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített vagy 

- felzárkóztatásra szorul 
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IV.8.3. Mérés 

 

A mérés az ellenőrzésnek az a módszere, amely legtöbbször a tanulók teljesítményének 

kimutatására szolgál.  

Lehet:  - tantárgyi (a tantervi követelményeknek való megfelelést vizsgáló tudás 

szintmérés) 

- neveltségi szint mérése 

 

A mérés tervezésekor figyelnünk kell arra:  

- Ki? 

- Melyik évfolyamon? 

- Melyik tantárgyból? 

- Milyen követelmények teljesítését? 

- Milyen időközönként? 

- Milyen módszerrel, mérőeszközzel méri? 

 

A tervezéskor számba kell vennünk azt is, hogy a mérés eredményét a diagnosztizáló 

értékeléshez (tájékozódás az előzetes ismeretekről) vagy a normatív értékeléshez (lezáró, elért 

eredmények értékelése) kívánjuk felhasználni.   

Fontos annak tisztázása is, hogy tudást vagy készségeket, képességeket vizsgálunk.  

Méréseinkhez – a jelenleg adott lehetőségeket kihasználva – igyekszünk minél objektívebb 

mérőlapokat használni, de nem mindig rendelkezünk un. bemért feladatlapokkal, s ez nehezíti 

munkánkat. 

 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mérések értékelésekor azt sem, hogy bár az eredmények 

irányt mutatnak a lehetséges továbbhaladást vagy további gyakorlást illetően, de nem 

nyújthatnak elégséges alapot sem a tanulók személyiségének, sem a pedagógus munkájának 

értékeléséhez. 
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IV.8.3.1. Helyi mérések 

 

A fent leírtak figyelembevételével iskolánkban az alábbi méréseket tervezzük: 

 

 

MIT? 

 

 

HOL? 

 

KI? 

 

MIKOR? 

magyar nyelv és irodalom 

hangos olvasás 

 

 

 

 

helyesírási készség 

helyesírási készség 

 

helyesírási készség  

 

néma értő olvasás 

 

 

magyar nyelvtan írásbeli 

 

1. évf. 

2-4. évf. 

 

 

2-4. évf. 

1. évf. 

 

5-8. évf. 

 

5-8. évf. 

 

 

7.évf. 

 

szaktanító 

szaktanító  

 

 

szaktanító 

szaktanító 

 

szaktanár 

 

szaktanár 

 

 

szaktanár 

 

tanév vége 

tanév eleje, félév, 

tanév vége 

 

tanév eleje, tanév 

vége 

tanév vége 

tanév eleje, félév, 

tanév vége 

tanév eleje, félév, 

tanév vége 

 

tanév vége 

matematika 

számolási készség 

számolási készség 

szóbeli és írásbeli vizsga 

  

 

1. évf.  

2-4.évf. 

8. évf.  

 

 

szaktanító  

szaktanító 

szaktanár 

  

 

tanév vége 

tanév, vége 

tanév vége 

  

német nyelv 

szövegértés, írásbeli 

kifejezőkészség 

nyelvtani ismeretek, 

szóbeli kifejező készség 

  

 

4. évf. és 

7. évf. 

 

 

 

szaktanár 

 

 

év végén helyi 

vizsga 

történelem  

 

6. évf. szaktanár év vége 

testnevelés 

motoros próbák 

(fizikai állapot felmérés) 

 

NETFIT 

 

minden 

évf. 

 

felső 

tagozat 

 

szaktanár 

 

 

szaktanár 

ősszel és 

tavasszal  

 

 

a tanév rendjében 

meghatározottak 

szerint 

 

 

Iskolánkban az alábbi méréseket végezzük a tagintézményekkel egységesen: 

 

magyar nyelv és 

irodalom 
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néma értő olvasás 

néma értő olvasás 

diagnosztizáló mérés  

 

néma értő olvasás 

helyesírási készség 

1. osztály 

2-4. osztály 

2-4. osztály 

 

5-8. osztály 

5-8. osztály 

szaktanító 

szaktanító 

szaktanító 

 

szaktanár 

szaktanár 

tanév vége 

tanév eleje, vége 

szeptember eleje 

 

tanév eleje, vége 

tanév eleje, vége 

matematika  

szintfelmérő 

év eleji mérés 

diagnosztizáló mérés 

szintfelmérő 

1. osztály 

 

2-4. osztály 

 

5-8. osztály 

szaktanító 

 

szaktanító 

 

szaktanár 

tanév végén 

 

tanév eleje, vége 

szeptember eleje 

 

tanév eleje, vége 

 

 

IV.8.3.2 Külső mérések 

 

DIFER mérést végzünk a beíratott első osztályosok körében a szülők hozzájárulásával a 

nagycsoport végén júniusban, melynek eredménye, így már szeptember elején már a tanító 

rendelkezésére áll. 

Az OM (Kompetenciamérés és Idegen nyelvi kompetenciamérés) és a fenntartó önkormányzat 

által elrendelt méréseket az éves munkatervünkben ütemezzük.  

OKÉV méréseket minden tanév évfolyamán végezzük 4., 6., 8., 

 

IV.8.3.3. A tanulók fizikai állapotának mérése  

 

A próbakövetelményeket a következő szabályok és feltételek szerint kell végrehajtani: 

 

1. Helyből távolugrás 

 A teszt leírása: álló helyzetből távolugrás. 

A tanuló álljon kényelmes terpeszben, hajlított térdekkel a lábujjai éppen a vonal mögött 

legyenek. Erőteljes karlendítés után ugorjon a lehető legtávolabbra. Igyekezzen mindkét lábbal 

egyszerre talajt fogni és egyenesen megállni. A távolságot az elugró vonaltól a leérkező sarok 

pontjáig mért legrövidebb távolság adja. 

Kísérletek száma: kettő, s a jobbik eredményt értékeljük (újabb kísérlet engedélyezhető, ha a 

tanuló hátraesik) 

 

2. Cooper futás 

A tanulóknak 12 perc áll a rendelkezésükre. Ezalatt az idő alatt megtett távolságot mérjük. 

 

3.Hanyattfekvésből felülés (hasizom) mérése 

A felülések folyamatos végrehajtásából áll a próba. A tanulók hanyattfekvésben helyezkednek 

el, lábuk térdben hajlítva, talp a talajon. A felülések során a kezek tarkóra tartásban 

helyezkednek el. Felüléskor a könyök érinti a térdet. 4 perc alatt folyamatosan végzett 

gyakorlatok számát értékeljük. Egy felmérés során a próbát mindenki egyszer hajtja végre. 

 

4. Hason fekvésből törzsemelés (törzserő) mérése 

A törzsemelések folyamatos végrehajtásából áll a próba. A tanulók hason fekvésben 

helyezkednek el a talajon sarkuk rögzítve. Törzsemeléskor a mellkas előtt a könyököket össze 
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kell érinteni. 4 perc alatt folyamatosan végzett gyakorlatok számát értékeljük. Egy felmérés 

során a próbát mindenki egyszer hajtja végre. 

 

5. Fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás 

Két perc alatt folyamatosan végrehajtott karhajlítások számát mérjük. 

Fizikai állapot felmérése 5-8. osztályban: 

A próbakövetelményeket ugyanazok, mint az előző évfolyamokban, csak a szintidő, illetve az 

ismétlések számának értékelése változik, korosztálytól függően. 

 

Tanulóink egészséges fejlődése, fejlesztése érdekében ismernünk kell általános teherbíró 

képességüket. Fizikai állapotuk méréséhez 5-8. osztályig a motoros próbákat alkalmazzuk.  

Iskolánkban NETFIT felmérés alapján mérjük tanulóinkat : 

- évente egyszer 

- a próbák képet nyújtanak a tanulók általános fizikai képességéről, az esetleges 

hiányosságokról 

- a kapott eredményeket a tanév végén dolgozzuk fel  

 

 

IV.8.4. Mérés, értékelés a nevelő munkában 

 

A nevelés nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tudás. Nehéz meghatározni, hogy mi 

tekinthető a nevelés eredményének, s mi abban a szerepe a szülőnek, a környezetnek, az 

iskolának.  

A nevelési eredményvizsgálat alatt mindazokat az eljárásokat, módszereket és technikákat 

értjük, amelyek a tanuló vagy tanulócsoport megismerését célozzák.  

A nevelési vizsgálat diagnosztikus és formatív lehet.  

 

Irányulhat:  

Egyes tanuló esetében Tanulócsoportok esetében 

 

- családi helyzetre - a tanulócsoport össze 

- egészségi állapotra - tételére, rétegződésére 

- értékekre, morális gondolkodásra - informális kapcsolat- 

- szociális képességekre - rendszerre 

- attitűdökre  - konfliktushelyzetekre 

- motiváltságra - tevékenységrendszerre 

- értékorientációra 

- külső és belső tulajdonságokra 

- konfliktus – viszonyokra  

 

Az iskolán belüli nevelési vizsgálatok módszerei:  

- megfigyelés 

- dokumentumelemzés 

- egyéni és csoportos interjú 

- célzott megfigyelés 

- eseménynapló 

- fogalmazás – vizsgálat 

- asszociációs vizsgálat 

- etikai rangsorok 
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- szociometria  

- kérdőív 

 

Iskolánkban a társas kapcsolatok rendszerének minősítésére, a csoportok sajátosságainak 

vizsgálatára alkalmazzuk a szociometria szociálpszichológiai módszerét. (5. évfolyam, ill. 

szükség szerint). 

Alkalmankénti kérdőíves vizsgálataink elsősorban a tanulók neveltségi szintjének, 

értékorientációjának feltérképezésére irányultak, s céljuk minden esetben tájékozódás volt 

nevelőmunkánk hatékonyságának növelése érdekében.  

Fontosnak tartjuk és tervezzük a neveltségi szint vizsgálatát – tájékozódási céllal – a belépő 

1. évfolyamon és a továbbiakban is kétévente.  

A neveltségi szint értékelésének tudatos és tervszerű kidolgozása, a mérések és értékelés 

konkretizálása az adott tanévek munkatervében jelenik meg.  
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Iskolánkban a tanulók neveltségi szintjének megállapításában az alábbi méréseket tervezzük: 

 

 

MIT? 

 

 

HOL? 

 

KI? 

 

MIKOR? 

Kongnitiv 

képességegek -  

DIFER mérés  

1. osztály tanítók tanévkezdést 

megelőző június 

Neveltéségi szint 

mérése  

5. osztály osztályfőnök év eleje 

Szociometriai 

mérés 

4. évfolyam 

5. évfolyam 

8. évfolyam 

osztályfőnök 

osztályfőnök  

osztályfőnök  

2. félév  

2. félév 

Tanév vége 

 

 

IV.9. Az írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje, az értékelés rendje 
 

Az iskolai tanítási - tanulási folyamat eredményességének egyik lényeges mérőeszköze a 

tanulók beszámoltatása szóban és írásban. A beszámoltatási folyamat során 1 - 8. osztályig a 

következő alapelvek, szempontok és egységes követelmények betartását tekintjük fontosnak:  

- a szóbeli és írásbeli beszámoltatás igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz 

- legyen rendszeres, gyakori és folyamatos 

- arányaiban a szóbeliség domináljon, fokozatosan, felmenő rendszerben a 7. 8. 

évfolyamokon a szóbeli és írásbeli számonkérés aránya kb. 5o - 5o %-os 

- legyen differenciált, a tanuló képességéhez igazodó 

- a tanulóknak minden hónapban legyen legalább 1 szóbeli feleletre, megnyilvánulásra adott 

jegye 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

- a témazáró dolgozat egy teljes témát felölelő, évente 3 - 4 alkalommal, 45 percet igénybe 

vevő lezáró számonkérése, ill. fogalmazás, 

- a dolgozat egy - egy résztémát, rövidebb tananyagrészt ellenőriz, évente 3-5 alkalommal, 

4o - 45 perces.  

- az írásbeli felelet az előző órai tananyag számonkérése, 10 – 15 perces 

- a szövegértés, az olvasásértés: a készség elsajátítását méri 

 

A beszámoló egyéb lehetőségei és formái 

- gyűjtőmunka 

- kiselőadás 

- kutatómunka 

- fogalmazások 

- riportok, interjúk 

- szorgalmi feladatok stb. 

 

 Az írásbeli számonkérés értékelése legtöbbször pontozással történik. Az érdemjegyeket 

a százalékos értékelésünk alapján állapítjuk meg. A nevelőtestület tagjai által elfogadott norma 

alkalmazása minden pedagógus számára kötelező,  elsősorban a témazárók értékelésében.  A 
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dolgozatok, írásbeli feleletek értékelésekor ettől  el  lehet  térni, legfeljebb 5 %-kal. A 

sikertelen írásbeli beszámoltatást követően adjuk meg a tanulónak a javítás lehetőségét. A 

félévi és év végi értékeléskor a javított jegyet kell figyelembe venni. Az osztálynaplóba a 

javított jegyet kell beírni.  

A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását, annak fejlődését a szaktanár rendszeres 

méréssel ellenőrzi. 

A tanulónak minden tanítási órán számítania kell arra, hogy ismereteit a szaktanár számon kéri. 

A számonkérés a tananyagnak csak azon részére terjedhet ki, amely a tanórán már korábban 

szerepelt. 

A számonkérés egyik fő célja, hogy hatékonyabb munkára serkentsen. A számonkérés 

alkalmazott formái: 

- szóbeli felelet 

- rövid írásbeli felelet (röpdolgozat) 

- témazáró felmérő 

- különböző célú (év eleji, év végi) felmérések 

- beszámolók, kiselőadások, prezentációk, házi dolgozatok 

- házi feladatok, házi dolgozatok 

- önálló megfigyelések, kísérletek leírása, végrehajtása 

- pályázati munkák 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

- egy tanítási napon egy tanulócsoportban csak 2 dolgozatot szabad íratni 

- témazáró dolgozat mellett aznap még egy, de témazáró nélkül legfeljebb 2 dolgozat iratható 

- a témazárók időpontjait a pedagógusok egyeztetik, a naplóba történő bejegyzéssel előre 1 

héttel 

- a témazárók és fogalmazások értékelésének és kiosztásának határideje 2 hét. Annak 

leteltével joga van a tanulónak a sikertelen jegyet el nem fogadni 

- a dolgozatok, írásbeli feleletek értékelésének és visszacsatolásának határideje 1 - 2 nap, 

legfeljebb 1 hét 

- a tanár betegsége vagy hivatalos elfoglaltsága esetén a dolgozat kiosztása a tanár 

visszatérése után 2 munkanappal történik 

- késedelmes kiosztás esetén a diák választhat, hogy elfogadja –e az így kapott jegyet 

 

A témazárókat, dolgozatokat 1 évig meg kell őrizni. Az eredményekről a szülőt tájékoztatni 

kell, hogy a kijavított, értékelt írásbeli munkákba betekinthessen. Ennek alkalmai a szülői 

értekezletek, fogadóórák, konzultációk. Kivételes esetben a témazáró dolgozatokat a tanuló 

hazaviheti és szüleivel aláíratja, (szülői kérés, a hazaküldött dolgozatok maradéktalanul 

visszaszedhetők, a dolgozatfüzet nem központilag összeállított feladatsor).  

A szóbeli felelést helyettesítő röpdolgozat a napi tananyagot számon kérő írásbeli 

kötelezettség, korlátozás nélkül íratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. 

 

 

IV.10. A magatartás és szorgalom értékelése 
 

A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon és a második évfolyam első 

félévében szövegesen értékeljük. A többi évfolyamon addig is az 4 fokú skálát alkalmazzuk. 

Módszere alapvetően a pedagógiai megfigyelés. 

A magatartás és szorgalom érdemjegyekről – a tanuló önértékelésének és az osztályközösség 

véleményének meghallgatása után – az osztályfőnök dönt a nevelői jelzések, a dicséretek és 
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elmarasztalások beszámítása és saját megfigyelései alapján. A havonkénti értékelés 

eredményéről a szülőt 2. osztály II. félévétől tájékoztatni kell az ellenőrző könyvben. 

Félévkor és tanév végén a tanuló magatartását és szorgalmát a nevelőtestület értékeli. Vitás 

esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt. 

 

a., A tanulók magatartásának értékelése: 

 

Magatartásból adott követelményei a következők: 

Az érdemjegyek megállapításánál a tanuló pozitív irányú változását, fejlődését vegyük 

figyelembe. 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- pozitív hatást gyakorol a közösség tagjaira 

- a tanulói házirendet betartja 

- a tanórán és tanórán kívül is példamutatóan viselkedik 

- társaival, nevelőivel és a felnőttekkel tisztelettudó és udvarias 

- becsületes, őszinte, fegyelmezett, segítőkész, megbízható 

- óvja az iskola berendezését 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- szívesen vesz részt a közösségi munkában, felelősi feladatait jól végzi 

- a tanulói házirendet betartja 

- az órákon fegyelmezett, de az óraközi szünetekben, a délutáni foglalkozásokon fegyelme 

lazul 

- udvarias, segítőkész, becsületes és őszinte 

- nincs írásbeli figyelmeztetése 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki:  

- hajlamos a tanulói házirend megszegésére, befolyásolható a helytelen viselkedés irányába 

- az órákat időnként zavarja, az óraközi szünetekben, a napköziben szertelen 

- megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben megbízhatatlan 

- felelősi feladatait pontatlanul, hiányosságokkal végzi 

- udvariatlan, időnként csúnyán beszél, esetlegesen füllent vagy hazudik 

- viselkedése következményeként előfordul, hogy kárt okoz 

- előfordul késés (3 késés egy igazolatlan óra) 

- osztályfőnöki (szaktanári figyelmeztetése van) 

 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

 

- rossz cselekedetet kezdeményez, s ebbe az ingadozókat is bevonja 

- a házirendet sorozatosan megszegi, az órákat rendszeresen zavarja 

- óraközi szünetekben, napköziben társai testi épségét veszélyezteti, gyakran okoz kárt, 

szándékosan rongál 

- felelősi feladatait elhanyagolja 

- társaival, a felnőttekkel szemben durva, rendszeresen udvariatlan, nincs benne 

segítőkészség, tiszteletlen, csúnyán beszél 

- tettéért a felelősséget nem vállalja, hazudozik, hibáit másokra hárítja 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt 
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- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki, vagy ennél magasabb fokú 

büntetése 

 

b, A tanulók szorgalmának értékelése: 

 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzését, valamint kötelességtudatát értékeli. 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- képességének megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

- a tanult anyaghoz gyűjtőmunkát végez, vagy hozzáolvas, kiselőadással készül 

- munkavégzése pontos, megbízható, munkatempója jó, órák alatt mindig aktív 

- segíti társai – esetleges lemaradók – munkáját 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

- folyamatos önellenőrzésre törekszik 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, a tanórán többnyire aktív 

- feladatát maradéktalanul elvégzi, de esztétikuma kevésbé érdekli 

- munkatempója mérsékelt 

- többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt nem vagy 

ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

- felszerelése esetenként hiányos 

- törekszik az önellenőrzésre 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- tanulmányi teljesítményében elmarad képességeitől 

- tanulásában, teljesítményében hullámzó, gyakori hiányosságai vannak az órai, valamint a 

házi feladataiban 

- felszerelése többször hiányos 

- néhány tantárgyat nem kellőképpen tanul, lemaradását általában nem pótolja 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik 

- közösségi munkában nem vesz részt, elhanyagolja azt 

 

Hanyag érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

- rendszeresen nem tanul, nem készít házi feladatot, felszerelése hiányos vagy nem hozza el 

- több tantárgyból nem teljesíti a minimum szintnek megfelelő követelményeket 

- a tanulással szemben közömbös, órai munkáit a passzivitás jellemzi 

- munkatempója messze elmarad képességeitől 

- a közösséget tanulmányi munkájában hátráltatja 
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IV.11. Az otthoni (napközis és tanulószobai) feladatadás elvei és korlátai 
 

A szóbeli és írásbeli feladatadás célja, hogy a tanuló gyakorolja, rögzítse, elmélyítse a 

tanórákon szerzett ismereteket, részben segítséggel s fokozatosan egyre önállóban - megfelelő 

tanulási technikákat alkalmazva - készüljön fel a soron következő tanórákra.  

A feladatok teljesítését érezze kötelességének, s tudatosítsuk benne annak hasznosságát.  

A feladatadás általunk meghatározott elvei:  

- a tanulók rendszeresen kapnak szóbeli és írásbeli feladatokat az otthoni felkészüléshez. 

- csak olyan feladatok adhatók, amelyek a tanórai anyaghoz és annak, gyakorláshoz 

kapcsolódnak, megfelelően előkészítettek a tanulók önállóan vagy segítséggel el tudják 

végezni, ill. meg tudják tanulni 

- a feladatadásban éljünk a differenciálás lehetőségével 

- csak annyi feladatot adjunk, amennyit ellenőrizni, számonkérni és értékelni is tudunk 

- változatos feladatatásnak motiváló funkciója van. A hagyományos, megszokott típusok 

helyett vonzóbb a gyűjtő - vagy kutatómunka, egyéni vagy csoportos beszámoló, az önként 

vállalt (szorgalmi) feladat. A többletmunkát értékeljük, s a tanuló teljesítményébe 

beszámítjuk 

- a házi feladatok teljesítése mennyiségét és időtartamát tekintve ne legyen túlméretezett. 

Vegyük figyelembe a gyerekek életkori sajátosságait, terhelhetőségét. A tanulás mellett 

jusson idő a játékra, sportra, kikapcsolódásra. Egy átlagos képességű tanuló délutáni 

tanulásra fordított ideje:  

1 - 2. évfolyamon   45 -  60 perc 

3 - 4.  évfolyamon  60 -  80 perc 

5 - 6. évfolyamon   70 -  90 perc 

7 - 8. évfolyamon  100 - 120 perc  

 

- a napköziben és a tanulószobán a házirendben foglaltak szerinti időbeosztással tanulnak a 

gyerekek 

- esetenként az iskolai programokból adódó délutáni elfoglaltságokra való tekintettel nem 

adunk feladatot az otthoni felkészüléshez 

- a hét utolsó tanítási napján feladott házi feladat nem lehet több mint egyébként egyik napról 

a másikra, illetve óráról órára 

- évközi szünetekre, hétvégére szorgalmi feladatok elvégzését, kötelező és ajánlott irodalom 

olvasását a hiányok lemaradások pótlását ajánljuk 

- tanórákon a feladatok és a felszerelés meglétét egyaránt ellenőrizzük a tantárgyanként 

kidolgozott szempontrendszer alapján. (tantárgyankénti pontozásos rendszer) 

- minden pedagógus feladata, hogy sajátíttassa el tanítványaival a tanulási technikákat, 

tanítsa meg őket tanulni 

- segítse őket abban, hogy a helyes napirend kialakításával, jó időbeosztással tudjanak 

hatékonyan és eredményesen tanulni, felkészülni a másnapi tanórákra. 
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IV.12. Oktatási formák, csoportbontás, projektoktatás, témahetek 
 

Tantestületünk felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévtől a szakrendszerű oktatás elvei szerint 

szervezi tanóráit az 5-8. évfolyamon. Az 5-8. évfolyamon tanórai kereteken belül – 

differenciált feladatadással, változatos munkaformákkal, a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

lehetőségeinek megteremtésével továbbra is biztosítani tudjuk tanulóink egyénre szabott 

fejlesztését, képességeik sokoldalú kibontakoztatását.   

 

Tantestületünk a folyamatos módszertani kultúra megújulása mentén igyekszik a modern 

oktatásszervezési formákat a mindennapi munkájába beépíteni. 

 

- a készségek, képességek, attitűdök komplex fejlesztése 

- sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése 

- a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése 

- esélyegyenlőség érvényesítése 

- az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók (SNI, HH, HHH) eredményes 

integrálása a tanulócsoportokba 

- újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

- a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

- tanórai kerettől eltérő tanulásszervezési módok (projekt módszer, témahetek, kooperatív 

tanulás) 

- a kompetencia alapú oktatás eszközrendszere (hatékony tanulási módszerek)  

- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

- projekt, témahét 

- IKT eszközök sokoldalú alkalmazása 

 

Pedagógiai eljárások: 

Alapmódszerek: 

- tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

- munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

- individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

Motiváló munkaformák, módszerek: 

páros munka 

- csoportmunka 

- játék 

- szerepjáték (drámapedagógia) 

- vita, érvelés 

- kutató-felfedező módszer  

- kooperatív módszerek 

- projekt módszer 

 

A tanulásszervezés alapelvei: 

- differenciálás 

- egyéni különbségek figyelembevétele 

- tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

- szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia  

- divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs 

készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 
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- motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott 

munkaformák és módszerek: 

Módszertani elemek: 

- hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás 

- attitüdváltást segítő programok pedagógusoknak 

- multikulturális tartalmak 

- tanórai differenciálás (heterogén csoport) 

- kooperatív tanulás 

- a drámapedagógia eszközei 

- tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

- projektmunka (egyéni és csoportos) 

- prezentációs technikák 

- tanulói értékelési formák gazdagítása 

 

 

IV.12.1. A csoportszervezés elvei 

 

- a magas osztálylétszámok  

- a törvényi előírásokat szem előtt tartva, illetve a humán erőforrásaink adta lehetőségeket 

kihasználva differenciált csoportbontásban tanítjuk a fő tantárgyakat – magyar nyelv- és 

irodalom, matematika német nyelv, informatika 

- a csoportok átjárhatók, a tanuló az elért eredményeinek függvényében marad vagy átkerül a 

másik csoportba. A bontás megszervezésében figyelembe vesszük a gyermek képességeit, 

tanulmányi eredményeit és a pedagógusok szakmai véleményét. A szülőket időben (már 

iskolakezdéskor és legkésőbb a negyedik évfolyam végén) tájékoztatjuk a csoportbontás 

megszervezéséről, pozitív előnyeiről.  

 

1. Belépő csoport: 

 

Az első osztályba lépő csoport kialakításánál törekszünk arra, hogy az óvodából jövő 

gyerekközösségek együtt maradjanak. A csoport kialakításában – a szülők igényei is 

figyelembe véve – az intézmény vezetősége dönt.  

 

- az alapozó és kezdő szakaszban elengedhetetlen a differenciált képességfejlesztés az adott 

osztályközösségen belül 

- az informatika, számítástechnika tanítását lehetőség szerint csoportbontásban szervezzük 5. 

osztálytól. A csoportszervezésnél alkalmazhatunk képesség szerinti bontást is 

- a 7-8. osztályban képesség szerinti differenciált foglalkozásokat szervezünk matematikából és 

magyar nyelvből. Cél: olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, mellyel a gyermek a jövőbeli 

pályaválasztását alapozza meg. A csoportok között az átjárhatóság biztosított 

- nyelvi csoportok kialakítása képességek alapján 4. évfolyam végén történik 

- a törvényi előírásoknak megfelelően első osztálytól vizsgáljuk a csoportbontás lehetőségét 

német nyelvből 

 

2. Tanórán kívüli munkaformák esetén: 
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- szakkörök: a tehetséggondozás színterei. Éves programterv alapján működnek, az előzetesen 

felmért szülői, tanulói igények figyelembevételével 

- szakkörök látogatása a tanulók számára ingyenes 

- tanulói igények alapján szervezzük 

- középiskolai előkészítő foglalkozások 7-8. osztályos gyerekek igénye alapján 

- Napközi otthon: a szülők igényfelmérései alapján (melyre a megelőző tanév májusában kerül 

sor) indítjuk a napközi otthonos és tanulószobai foglalkozásokat 

- Szorgalmazzuk az SNI-s a BTM-es tanulók délutáni foglalkoztatását 

 

IV.12.2. A témahét 

 

Jellemzői: 

- évfolyam szintű tanulásszervezés 

- a hagyományostól eltérő csoportalkotást is lehetővé tesz ( az egyéni fejlesztés hatékonyságát 

növeli) 

- az alapkövetelményekhez kötődő kötelező, és az egyes részterületekhez kapcsolható 

választható programokból áll 

- egy-egy kulcstéma integrált, kereszttantervi szempontokat is érvényesítő feldolgozására 

alkalmas 

- a tanulókat erőteljesebben motiváló módszerek – kooperatív, játék, tevékenykedtetés, kutatás, 

stb. – élményszerűbbé teszik az új ismeretek befogadását 

 

Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az Egészséghét, mely az egészséges 

életmódhoz és a szemléletváltáshoz kapcsolódik, de természetesen sokféle kompetencia 

fejlesztésére alkalmas. 

A témahét értékelése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- Az új tanulásszervezési módokhoz alkalmazkodva előtérbe kerül az önértékelés, a csoport 

és páros munka értékelése. Mindez történhet szóban és írásban. 

- Az értékelési módokat a tananyag mindenkori tartalmához igazítjuk. Nagyobb hangsúlyt 

kap a létrehozott produktumok értékelése. 

- Olyan értékelési formákat alkalmazunk, melyekkel erősítjük a kisdiákok motiváltságát 

(pontozás, dicsérő oklevél, nyomda, kiskártya, stb.). 

 

IV.12.3. Moduláris program 

 

A tantervi modulokat a következő megoszlásban tanítjuk: 

- a német kisebbségi ismereteket (német népismeretet) önálló tantárgyként tanítjuk 

- a tánc és dráma modult a magyar nyelv és irodalom tanításához kötöttük 

- a hon és népismeretet a történelem tantárgyhoz csatoltuk 

- az ember és társadalomismeret, etika tananyagát az osztályfőnöki órához kötjük 

- a mozgókép és médiaismeretet a rajz, a magyar tantárgyba integráltuk 

- az egészségtan a biológiai tantárgy és az osztályfőnöki óra tananyagában jelenik meg 

 

A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok. A tananyag egészével összhangban 

állnak, de saját, jól átlátható követelményekkel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket 

követnek. Úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a 

feldolgozandó tartalmat, illetve beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. 
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Az erdei iskola olyan többnapos, a szorgalmi időben megvalósuló, a szervező intézmény 

székhelyétől eltérő helyszínű, a környezethez illeszkedő nevelési-tanulási egység, melynek 

során a tanulás folyamatát, a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását a 

tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére 

építjük.  Komplex nevelési – oktatási forma, amely a közvetlen tapasztaláson alapul, szinte 

minden tárgyat integrál, és jelentős közösségformáló hatással rendelkezik. 

 

Az erdei iskolai modul értékelésénél az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- Az értékelési módokat a tananyag/modultéma mindenkori tartalmához igazítjuk. 

Tanulóink megszerzett ismereteiről nem a hagyományos módon, hanem pl. játékos 

vetélkedő során igyekszünk meggyőződni. Nagyobb hangsúlyt kap a létrehozott 

produktumok értékelése.  

- Olyan értékelési formákat alkalmazunk, melyekkel erősítjük a kisdiákok motiváltságát 

(pontozás, dicsérő oklevél, nyomda, kiskártya, stb.). 

- Az új tanulásszervezési módokhoz alkalmazkodva előtérbe kerül az önértékelés, a csoport 

és páros munka értékelése. Mindez történhet szóban és írásban. 

 

IV.12.4. Projektoktatás, pedagógiai projekt 

 

A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában valamilyen összetett, a 

mindennapi élethez kötődő téma/probléma áll. A feladat a probléma megoldása, s azoknak az 

összefüggéseknek a feltárása, melyek az adott témához organikusan kapcsolódnak. A projekt 

megvalósítása során a tanulóknak lehetőségük van saját meglevő képességeik kipróbálására és 

újak kialakítására. A projektmódszer legfőbb értéke tehát maga a folyamat, a munka konkrét 

eredményei és végtermékei mellett. 

Iskolánk hagyományőrző projekthete a Nemzetiségi hét. 

 

Legfőbb jellemzői: 

- az iskola hagyományos időkereteit felbontja 

- túlléphet az iskolai élet hagyományos helyszínein 

- sokszínű tevékenykedtetés jellemzi, az eltérő képességű tanulók mindegyikének ad a 

képességeinek megfelelő feladatot, így motiváltabbá válnak a tanulók 

- az ismeretanyag megismerési módozatai eltérnek a hagyományostól, a passzív  tanulói 

megközelítés háttérbe szorul 

- főként a kooperatív technikákra épít, ezáltal kiválóan alkalmas a szociális kompetenciák 

fejlesztésére is (együttműködés, felelősségvállalás, szolidaritás, stb.) 

 

A projekt szakaszai:  

– témaválasztás 

– tervkészítés 

– szervezés 

– adatgyűjtés 

– a téma feldolgozása 

– produktum összeállítása  

– értékelés, továbbfejlesztés 

– produktum bemutatása 

– projekt lezárása 
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IV.13. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
 

A köznevelési törvény szerint valamennyi gyermeknek joga van képességeik minél 

maradéktalanabb kibontakoztatására, személyiségfejlődésük támogatására. 

Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, 

akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket. 

 

- a kulcskompetenciák fejlesztése 

- az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásának, a digitális 

tananyagok felhasználásának elősegítése 

- méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítása 

- a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése 

- tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulás 

- a differenciáló módszerek alkalmazása 

- a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekeke integrált nevelése 

- a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítása 

- környezettudatos szemléletű oktatás-nevelés 

- egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítása 

- hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatása, és alkalmazása tanórákon 

- tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon 

- tanulási attitűd pozitív átformálása 

- átmenetek /továbbtanulás támogatása 

- személyiségfejlesztés 

- szabadidő hasznos eltöltése 

 

 

IV.14 Az iskola egészség és környezetnevelési programja 
 

Általános célok, értékek a környezeti- és egészségügyi nevelésben 

 

Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt. A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés a 

bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése, a testi – lelki egészség megőrzése. 

 

Az iskola hitvallása 

 

„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. 

 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet 

óvás, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti – környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza 

a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket 

és programjainkkal a szülők és a falu lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is 

fejleszteni kívánjuk. Felhívjuk a tanulók figyelmét a „fenntartható fogyasztás” jelentőségére és 

szerepére. 

 

A környezet- és egészségneveléssel kapcsolatos tanulás tartalmi területei: 

- természeti környezet: a Vértes és a Bakony, hazánk tájai 
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- épített környezet: az iskola szűkebb és tágabb környezete, Pusztavám és környéke 

- társas környezet: az osztályközösség, az iskola gyermek- és felnőtt közössége, a család 

- társadalomismeret, etika, emberismeret területek,  

- egészség és fejlesztése 

- mentálhigiéné 

- gyermek- és ifjúságvédelem 

- gazdasági környezet: a munka világa, gyáraink, intézmények 

- demokráciára nevelés 

- a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

- kompetenciák fejlesztése 

- biológiai sokféleség megőrzése, elfogadása 

- fenntarthatóság pedagógiája 

 

Az egészség- és környezetnevelés színterei: 

- tantárgyak, tanórák 

- napközi otthon, tanulószoba 

- szakkörök 

- vetélkedők 

- diákönkormányzat fórumai 

- szülői szervezet ülései, iskolaszék megbeszélései 

- vezetőségi ülések, szakmai munkaközösségi foglalkozások 

- kiállítások: táborokról bemutatók, élmények megjelenítése 

- projektek 

- ünnepségek 

- erdei iskola, táborok, terepgyakorlatok 

- a család és az otthoni környezet 

- egészségügyi és sportlétesítmények, szabadidőközpont 

- az iskola működtetésében érvényesíthető egészség és környezetkultúra 

- energia és hulladékgazdálkodás 

- egészség- és környezeti neveléssel kapcsolatos kiadványok, újság szerkesztése 

- különböző gyűjtési akciók: fémek, elemek, alumínium, háztartási zsiradék, papír stb. 

- iskolai projektnapok: Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és fák napja rajz- és fotókiállítás, a 

Föld órája, Egészségnap 

 

Megújult, sajátos módszerek: 

- módszertani sokféleség 

- egyéni tanítási-tanulási stratégiák kialakítása, szintetizálás, analizálás 

- rendszerszemlélet 

- globális összefüggések tudományos megalapozása 

- problémamegoldásra nevelés, integrált megközelítés 

- az értékelés és mérlegelés készségének kialakítása 

- konfliktuskezelés és -megoldás 

- páros és kiscsoportos munkák 

- előadások, dolgozatok, pályázatok 

- dramatikus játékok 

- logikus érvelés, vita, meggyőzés elsajátíttatása 

- a kommunikáció és metakommunikáció gyakoroltatása 

- a partneri viszony erősítése 

- jelzőrendszerek kiépítése, DADA program 

- tolerancia, a „másság” elfogadása, elfogadtatása 
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- a felelősség megosztása 

- szülőkkel, nevelőkkel, más szakemberekkel, civil szervezetekkel közös egészségnevelő, 

környezetszépítő és –védő program 

- állampolgári részvétel, cselekvés 

- IKT 

- alkotó, kutató, felfedező feladatok 

- neveljenek a hagyományok tiszteletéra 

 

Értékelési módszerek: 

- fejlesztő, pozitívumokat kiemelő értékelés 

- egyéni tanulási kompetenciák erősítése 

- a tanulók tevékenységének pontos leírása, a tapasztalatok rögzítése 

- a folyamat és eredmény értékelése 

 

Az értékelés mozzanatai: 

- az előzetes tudás feltárása 

- a fejlesztési folyamat során észlelt attitűdök, a motiváció változásainak rögzítése 

- a szokások és értékrend változásának nyomon követése 

- a tanuló személyes véleményének felhasználása 

- a tanulás további fejlesztése a kitűzött cél eléréséig 

- produktumok bemutatása 

 

Tanulási, fejlesztési környezet: 

- tanterem, napközi, tanulószoba, az iskola udvara 

- egészségügyi, sport és szabadidős létesítmények 

- a tanulók otthona, szűkebb és tágabb környezete 

- erdő, múzeumok, állatkertek, nemzeti parkok, emlékhelyek 

- egészségügyi intézmények munkájának megismerése 

- a rendőrség 

- iskola-egészségügyi Szolgálat és tevékenysége, foglalkozásai 

- iskolaorvos, védőnő, szociális munkások, családgondozók, pszichológus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus igénybevétele 

- mentőszolgálatok, Vöröskereszt, Tűzoltóság, Rendőrség, egyéb szervezetek   

- a Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ foglalkozásai, 

- iskolai és városi, megyei könyvtárak, levéltárak 

- környezet- és városvédő egyesületek,  

- SULINET Digitális Tudásbázisa 

- internet 

- társiskolák, intézmények – „Jó gyakorlatok” átvétele 

- önkormányzatok, bizottságok 

- család, baráti társaság, klubok 

- minden olyan hely, alkalom, ami egészségnevelésre, környezetkultúra fejlesztésére és 

környezetvédelemre alkalmas 

 

A program alapvető kritériumai: 

- az egyes tantárgyaktól elszakadva határozza meg az egészség- és környezetnevelés tanórai, 

tanórán kívüli feladatait 

- kapcsolódik a helyi tanterv tananyagaihoz. 
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Célja: 

- a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg és gyakorolják a benne 

foglaltakat 

- sajátítsák el az egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel, 

közlekedéssel, bűnmegelőzéssel, áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő 

technikákkal összefüggő ismereteket 

- iskolánk ökoiskolává válása 

- készüljenek föl a gyakorlati és infokommunikációs technológiák alkalmazására 

- biztosítani kell a mindennapos testedzést; szabályozásához szükséges a helyi tanterv 

módosítása is a ktv. 52.§ (9.) és az 52. § új (10.), valamint az 53. § új (9.) bekezdéseinek 

figyelembe vételével 

 

 

Az egészségügyi szakemberek és a pedagógusok együttműködése: 

- iskolánknak főállású orvosa, főállású védőnője, iskolafogászati szakellátása biztosított.  

- munkarendjükről pontos tájékoztatást kapunk tanév elején 

- az információáramlás megfelelő 

- munkájuk elsősorban a megelőzést szolgálja: szűrés, egészségnevelés oltás, közegészségügyi 

feladatok, tanácsadás, felvilágosítás 

- feladatuk része a pedagógusok megtanítása az iskolában előforduló balesetek, akut állapotok 

(láz, görcs, stb.) elsődleges ellátására, az általuk adható, használható gyógyszerek alkalmazására 

- az iskolaorvos, védőnő egészségügyi kérdésekben szakértőként rendszeresen  közreműködik a 

nevelőtestület, iskolaszék munkájában, "tagja a tantestületnek" 

 

A szakértői tevékenység köre: 

- gyermekek rendszeres vizsgálata, pontos kép az egészségi állapotról 

- az iskolai környezet meghatározott időszakonkénti ellenőrzése 

- véleményezés: egészséget támogató-e a környezet, javaslattétel a változtatásra, ennek 

ellenőrzése 

- problémák halmozódása (fokozott stressz, pszichoszomatikus panaszok) esetén figyelmeztetés, 

jelzés, konzultáció a tanulók életmódjára, az nevelés - oktatás  gyakorlatára vonatkozóan is 

- együttműködés a pedagógusokkal, szülőkkel annak érvényesítésében, hogy a megfelelő testi-

lelki kondíció megerősödjön 

- iskolai alkalmassági vizsgálat,  a pályaválasztás segítése 

- a tanuló testnevelési órán való terhelhetőségének vizsgálata (könnyített testnevelés,   

gyógytestnevelés, úszásoktatás stb.) 

 

Cél: 

Pedagógusaink az iskola-egészségügyi szakemberek bőségesebb és pontosabb egészségügyi 

ismereteinek igénybevételével a saját tudásuk és tapasztalataik felhasználásával végezzék 

egészségnevelő munkájukat.   

 

 

Feladat: 

-  „Megrendelői oldal” – a társadalmi igények és a hivatalos elvárás feltárása,  

- „Kínálati oldal” – iskolai egészség- és környezetnevelés, egészségtan tanár, más szakemberek 

munkája, továbbképzések. 
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- Évente legalább egy alkalommal nevelési értekezleten, a Szülői Szervezet ülésén és a 

diákönkormányzat fórumán az iskolaorvos, védőnő adjon információt az iskoláról alkotott 

egészségügyi diagnózisáról. 

- Az egészségnevelés nem egyenlő csak a testneveléssel, tömegsporttal, több annál: komplex 

testi, lelki, értelmi nevelés, amihez az e területek legjobb szakembereinek és intézményeinek 

állandó együttműködésére van szükség. 

- A szakemberek munkája viszont akkor lehet eredményes, ha tanulóink megfelelő, egészséges 

környezetben, megfelelő térben, életkoruknak, testi alkatuknak megfelelő padokban, asztaloknál, 

jó világítás, helyes óra- és napirend mellett végezhetik „munkájukat”, tölthetik el szabadidejüket. 

 

Pedagógusok: 

- környezet- és egészségtudatos magatartás 

- példaértékű munka 

- közös szemlélet és célok 

- munkaközösségek együttműködése a környezeti és egészségnevelésben is 

- a közös munka áttekintése az igazgatóhelyettes feladata, koordinátorok: gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező 

 

Diákok: 

- a környezet óvása 

- társak figyelmeztetése a kulturált magatartásra, egészséges életmódra 

- kiemelt feladata van a DÖK-nek, osztályközösségeknek, valamint a környezet- és 

egészségvédelem iránt elkötelezett, abban aktív szerepet vállaló tanulóknak 

A diákok és tanítóik, tanáraik együttműködése nélkülözhetetlen a környezet- és egészségbarát 

iskola létrehozásában, megőrzésében. 

 

Szülők: 

- a szülői ház és az iskola harmonikus, partneri együttműködése folyamatos, a szülőket is 

bevonjuk az egészségnevelésbe 

- az iskola elvárását a környezet-és egészségtudatos magatartás kialakításában erősítsék!  

- jó példával járjanak gyermekeik előtt!  

- a tanultakat otthon is követeljék meg, gyakoroltassák, közösen gyakorolják! 

- évi egy alkalommal szülői értekezleten beszélgessünk az egészséges életmód fontosságáról, a 

helyes táplálkozásról, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről 

- segítsék egy-egy program sikerét! 

- legyenek családi kirándulások, egészséges életmódot kialakító közös programok, 

beszélgetések! 

- ne a televízió, és ne a számítógép neveljen! 

 

Iskolapszichológus, egészségnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  

- Felméréseik, majd ezek elemzése segíti az iskola pedagógusainak munkáját, hatékonyabbá 

válhat a megelőzés, a mentálhigiéniai segítségnyújtás, az esélyegyenlőtlenségek felszámolása 

- Kötelességük az érintettek szakszerű tájékoztatása is 

 

Technikai dolgozók: 

- aktív részesei a programnak 

- csökkentsék a felesleges papírfelhasználást (féloldalas papírlapok használata, kicsinyített, 

kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás) 

- hulladékpapír, nyomtatópatron folyamatos gyűjtése 

- takarítás környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószerekkel  



74 

- szelektív hulladékgyűjtés 

 

 

Fenntartó:  

- kölcsönös együttműködés 

- egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtése 

 

 

Cél:  

A kötelező támogatáson túl az egészség-, és környezetvédelmi nevelés, programok 

finanszírozásához többlet megszerzése 

 

Civil szervezetek: 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fent a Régiók Fejlesztéséért Egyesülettel, helyi sportegyesülettel, 

Móri Vöröskereszttel, az erdészettel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 

- szakmai ismereteikkel, tapasztalataikkal segítik munkánkat. 

- az iskola pedagógusai közül többen legyenek tagjai 1 - 1 szervezetnek, erősödjön az iskolai 

szintű kapcsolattartás.  

 

Anyagi erőforrások: 

- Az iskola mindenkori éves előirányzatai: minden évben olyan felújításokat, beruházásokat kell 

végezni, olyan programokat kell támogatni, amelyek a környezet és egészségbarát környezet 

megteremtését, környezetkímélő, egészségvédő működtetését szolgálják. 

 

Külső erőforrások: 

- fenntartó 

- saját bevételek, bérleti díjak, pályázatok 

 

A program kulcsszavai: 

- a „megrendelői oldal” –a társadalmi igények és a hivatalos elvárás feltárása 

- a „kínálati oldal” –iskolai egészség- és környezetnevelés, egészségtan tanár, más szakemberek 

munkája, továbbképzések 

- fenntartható fejlődés 

- alapvető szükségletek 

- demokrácia, emberi jogok 

- elővigyázatosság 

- biológiai és társadalmi sokféleség 

- orvosi, védőnői háttér 

- szülők felvilágosítása, összevont szülői értekezlet év elején és végén (orvos, védőnő, 

testnevelők, egyéb egészségneveléssel foglalkozó pedagógusok, szakemberek) 

- primer, szekunder prevenció és terápia 

- egészségtan tantárgy valamint más tárgyakba integrálása 

- aktivitás, kondicionálás, testmozgás 

- a testi nevelés, egészség- és környezeti nevelés összhangjának megteremtése 

- a napközis és tömegsport foglalkozások, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek 

kiemelt szerepe 

- pozitív példák, az „év sportolója”, egészséghét, környezetvédelmi akciók  

- a higiéné, gasztronómia, étkezés, viselkedés, környezet hatásainak tanórákba illesztése 
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Tanulóink oktatásában, nevelésében minden órán és tanórán kívüli foglalkozáson fontos, hogy 

gyermekeket „képezünk”, akiknek fejében, szívében, lelkében egységes rendszert kell 

kiépítenünk. Gondot fordítunk a személyes felelősség megtanítására, gyakoroltatására, a 

környezet értékeinek megláttatására. Minden igyekezetünk az egészséges életmód igényének 

kialakítására, az ehhez vezető változatos technikák, módszerek elsajátíttatására irányul. 

 

IV.14.1. Az egészség- és környezetnevelés területei, szokások kialakítása, prevenciós 

módszerek 

 

IV.16. 1.1. Környezetbiztonság (veszélyforrások az iskolában és környezetében) 

 

- Bajcsy-Zs. utcai épület: 2 épületben folyik a tanítás-átjárás veszélye 

- A testnevelésórákra külön álló tornaterembe kell átjárni 

- Parkoló, zárt kerékpártároló nincs. 

Feladat:  

Folyamatos a kapcsolatot a települési Önkormányzattal, veszélyforrások csökkentése, 

megszűntetése ügyében. 

 

Az udvarok állapota: 

- nagy füves udvarral, nagy játéktérrel, biztonságos szabadtéri játékokkal, füves pályával 

rendelkezik, bokros, fásított játszóudvar 

- fertőzésveszélyes, szagos, bűzös, zajos tevékenység céljára szolgáló építmény és telep nincs az 

iskola közelében 

- mindkét épület körülkerített, zárt 

 

Az épületek állapota: 

- mindkét épület külső tatarozást, a nagy épület osztálytermek nyílászáró cserét igényelnek 

- a kis épületben nincs zsibongó, csak szűk, kicsi előtér 

- a tanulók épületeken belüli mozgástere a kisiskolában kicsi 

- a világítás mindkét épületben korszerűsítésre szorul 

- a tantermek padozatának,  berendezésének folyamatos cseréje működik 

- az ebédeltetés néhány 100 méterre az óvodában történik, több csoport egy időben történő 

étkeztetése nem megoldott, a szabadidő, testmozgás, levegőzés ideje emiatt rövidül 

- orvosi szoba nincs 

- a felnőtt portaszolgálat nem megoldott 

- a személyes és köztulajdon őrzése nem biztonságos, nincs ruhatár, zárható, folyosón elhelyezett 

szekrények a kabátok, tornafelszerelés, táskák tárolására. A folyosói fogasok, cipős polcok nem 

szolgálják értékes ruhaneműk (kabátok) megfelelő védelmét a tanítási nap során 

- tantermeinkben az egészséges feltételek biztosítása folyamatos (világítás, berendezés 

korszerűsítése, zsúfoltság megszűntetése stb.) 

- a tornaterem az előírásoknak megfelelően jól felszerelt, azonban szabadtéri sportpálya nem 

kapcsolódik hozzá.  Tornaórák után biztosítani kell a zuhanyozásra, tisztálkodásra szánt időt 

- az illemhelyek kialakítását, felszerelését, takarítását, fertőtlenítését az egészségügyi előírások 

betartásával végezzük, végeztetjük 

- az összefolyó rendszer, a szennyvízrendszer korszerűsítése, esetleges cseréje sürgető 

- a számítógépes szaktanteremben előírás a képernyővédő használata, ajánlott az óra előtt és alatt 

speciális tornagyakorlatok végzése 
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IV.14.2. Az iskola takarításának rendje  

 

A takarítók, karbantartók a munkaköri leírásukban előírtak szerint végzik napi, havi, éves 

munkájukat.  

Tiszta iskolában könnyen megvalósítható a gyermekek és felnőttek egészség-és 

környezetvédelme, igénye a rendre, szép környezetre. 

Összességében elmondható, hogy az iskola épületei, termei felújításra, korszerűsítésre szorulnak. 

Nem mindenben felelnek meg az iskola-egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak.  

A nagyobb beruházások elkerülhetetlenek, önerőből megoldhatatlanok. 

Feladatunk a környezet-és természetvédelem, annak megtanítása, hogy a bennünket körülvevő 

világ, természet hatalmas érték, aminek óvását már iskolánk falai között, udvarán kell 

elkezdenünk. 

Minden tanítványunk számára legyen fontos a természet és saját környezetének szeretete, 

védelme. A tiszta iskolai környezet megteremtése, megtartása érdekében felnőttnek, gyermeknek 

egyaránt tennie kell (szemét összeszedése, rendrakás, rongálás elkerülése stb.).  

 

Állandó feladatunk: 

- a tantermek, folyosók, udvarok tisztántartása, virágosítása, fásítása, füvesítése 

- a növények szakszerű ápolásának elsajátítása 

- szép hagyományaink megtartása: ballagók faültetése, „Madarak, fák napja”, környezetvédelmi 

akciók, kirándulások, túrák 

- osztálytermek dekorálása, faliújságok készítése 

 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyermekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelés megfelelően 

stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg a környezettel, kifejleszti a 

szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; felkelti az igényt, képessé tesz a 

változások, jelzések felfogására, összefüggő rendszerben történő értelmezésére. 

 

 

IV.14.1.3. Életmód, egészségmagatartás 

 

Tanítványaink egészségi állapotának kialakulásában döntő jelentőségű az életmód. A 

gyerekkorban folytatott helytelen életvitellel megalapozhatjuk a felnőttkorban jelentkező 

betegségeket, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, szív- és érrendszeri betegségek, 

drogfogyasztás, cukorbetegség, stb. A helytelen életvitel : rendszertelen táplálkozás, cukrozott 

üdítőitalok mértéktelen fogyasztása, szennyezett környezet, mozgáshiány következtében:  

- jellemző a lineáris testalkat 

- sok a túlsúlyos gyermek 

- fogszuvasodás 

- mentális, viselkedési zavarok 

- elégtelen fittség szint 

- hibás önértékelés 

- allergiás panaszok 

- testtartási hibák 
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Cél: 

- pozitív egészségmagatartás egészséges életvitel kialakítása 

- felelősség tudatosításra szükség van 

- az egészség, mint elfogadott érték, épüljön az iskola mindennapjaiba 

- óraközi mozgásos gyakorlatok, relaxáció 

- helyes étkezési szokások kialakítása, gyakoroltatása 

- vitaminnapok 

 

Feladatok:  

- korcsoportokra bontott ismeretanyag nyújtása bővülő tartalommal 

- higiénés szokások kialakítása 

- a helyes táplálkozásra, mozgás fontosságára rendszeresen hívjuk fel tanulóink figyelmét 

- felvilágosítás: alkohol, drog, dohányzás ártalmairól, a környezet és egészség védelméről  

- támogató környezet kialakítása 

- „Jeles napok”, vetélkedők, sportversenyek akciók, előadások 

- szokások kialakítása, gyakoroltatása 

 

Eszközök: 

- tankönyvek, segédanyagok, szakkönyvek beszerzése, felelősök kijelölése 

- egészségfejlesztő higiéniai szokások kialakítása, prevenciós módszerek 

- applikációs képek 

- interaktív tananyag 

- elsősegélykészlet megismerése 

- környezetvédelmi vizsgálódáshoz 

 

A testnevelési óra keretében:  

- a testnevelés élettani terhelésének és pozitív emocionális hatásainak összehangolása 

- speciális tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése 

- úszásoktatás maximális kihasználása 

- a gyógytestnevelés igénybevétele orvosi javaslatra  

- jó hangulatú órák vezetése 

- a keringési, légzési rendszer fejlesztése- tartós, közepes iramú futás minden órán 

- a testmagassághoz viszonyított optimális testsúly megállapítása tanulónként  

- a reggeli torna gyakorlatainak megtanítása, gyakoroltatása, rendszeres alkalmazásának 

szorgalmazása 

- motoros próbák, felmérések elvégzése ősszel és tavasszal 

- a próbák beépítése a tananyagba 

- a testnevelési órák higiéniájának biztosítása 

- tiszta, olcsó, kényelmes tornafelszerelés 

- nevelő hatású öltözőrend kialakítása 

- az órák utáni tisztálkodás biztosítása 

- az egyéni higiéné figyelemmel kísérése, a szükséges korrekciók tapintatos elvégeztetése 

- az egészségileg és/vagy etnikailag, szociálisan hátrányos tanulók felzárkóztatásának elősegítése 

 

A tanórához kapcsolódó nevelés keretében feladat: 

- az időjárásnak megfelelő öltözködés kialakítása 

- az étkezési szokások és rendszerességének felmérése 

- a kézmosás egészségvédő hatásának megértetése, szigorú szokássá alakítása 

- törekvés az egészséges, vitamindús táplálkozásra, a „napi egy alma” program bevetetése 
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- fogmosási szokások felmérése, tájékoztatás a megfelelő módszerek és eszközök használatáról, 

ezek beszerzésének segítése 

- alvás, pihenés megfelelő rendjének kialakítása (lefekvési időpont, alvási időtartam) 

- a tanulók otthoni tanulmányi körülményeinek megismerése (íróasztal, lámpa, természetes 

világítás, szobahőmérséklet), és lehetőség szerinti optimalizálása 

- a dohányzás és alkoholos italok esetleges fogyasztási szokásainak regisztrálása, csökkentésükre 

irányuló nevelői példamutatás, meggyőző módszerek, hatások alkalmazása 

- az iskolai testnevelés és sport környezetének: tornaterem, öltözők, sportudvar, 

mellékhelyiségek higiénés állapotának folyamatos ellenőrzése, javítása, korszerűsítése, frissítő 

meszelése 

- a rendszeres tv nézés és számítógép használatának mérséklése 

 

A tanórán kívüli szabadidő keretében fontos: 

- a változatos sportprogramok szorgalmazása, szervezése 

- a tartós futás, mint a legkönnyebben végrehajtható sporttevékenység feltételeinek 

megteremtése, szokássá válásának elősegítése 

- egészség- és környezeti nevelés céllal meghirdetett gyalog- és kerékpártúrák szervezése 

Kiemelt feladat: 

- a mindennapos egészségfejlesztő foglalkozás anyagának, módszereinek kidolgozása, ajánlása 

(WHO ajánlás!) 

- az életmódsportok népszerűsítése 

 

Cél: 

A 6-16 évesek körében szükséges a testi, lelki és egészséges életmódra nevelés. Fontos, hogy 

legyen igényük a mozgásra, sportra, növekedjen állók- és teljesítőképességük, legyenek 

egészségesek. Életkoruknak megfelelő fejlettségűek. 

Előzzük meg a visszafordíthatatlan fejlődési rendellenességeket.  Ne legyen jellemző a hanyag 

testtartás, lúdtalp, gerincferdülés, ne alakuljanak ki káros szenvedélyek! Tanulóink váljanak 

kiegyensúlyozott, testi-lelki harmóniában élő emberekké! Tudják elviselni a győzelem és a 

kudarc élményét is!  

 

IV.14.1.4. Iskolai étkeztetés 

 

A csoportos étkeztetésnek szigorú rendeletbe foglalt közegészségügyi szabályai vannak, 

amelyek az étkezés biztonságát szolgálják. Betartásuk iskolánkban is kötelező. 

Az étkeztetésre vonatkozó szempontokra (higiéne, étrend minősége, változatossága, az ételek 

elfogyasztása, mennyisége, az adagolás rendje, turnusok száma, étkezésre biztosított idő, az 

étkezés esztétikuma, tisztasága) a közegészségügyi szakembereken kívül az óvoda 

vezetőségének is figyelni kell. 

 

A konyha és az iskola pedagógusainak kapcsolattartása, a visszajelzések azért fontosak, mert: 

- a visszajelzéseket a konyhának figyelembe kell vennie az étlap összeállításánál 

- új ételek megkedveltetése könnyebb, ha azt a pedagógusok szóban előkészítik 

- az iskolai táplálkozási, egészségnevelési programok, az egészséges táplálkozással, 

gasztronómiai kultúrával kapcsolatos ismeretátadás nem nélkülözheti az összhangot a 

közétkeztetéssel 

 A táplálkozás egészségesebbé válásához elengedhetetlen tanulóink otthoni és iskolai 

táplálkozásának összhangja. Ezért feladatunk, hogy évente legalább egyszer szülői értekezletek 

témája legyen az egészséges táplálkozás alapelveinek megtárgyalása. 
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A gyermekkor több okból is alapozó korszak: ekkor növünk, fejlődünk, ilyenkor alakulnak ki a 

későbbi ízlést meghatározó táplálkozási szokásaink, amelyek rögzülnek, a későbbi igényeket 

nagyban befolyásolják.  

A környezet, a kultúra, esetleg a vallás jelentősen befolyásolja életmódunkat, szokásainkat. Ezen 

változtatni csak lassan, a felnövekvő új gyermeknemzedék befolyásolásán (meggyőzés, 

szoktatás) keresztül lehet. 

A szervezet egészséges működéséhez eleve szükség van korszerű táplálkozásra. 

 

Célunk: 

- változatos étkeztetés 

- zsiradékok, főleg az állati eredetű zsiradékok, cukor, összetett szénhidrátok bevitelének 

csökkentése 

- alternatív étkezések esetén a táplálkozás kiegészítésének megbeszélése szülővel a 

hiánybetegségek megelőzése érdekében 

- diétát igénylő gyermeknél figyeljünk arra, hogyne egyen káros, számára tilos ételt 

 

További feladataink: 

- tárgyi feltételeink javítása 

- az étkezés nyugodt körülményeinek biztosítása minden étkező csoport számára 

- változatos, gyümölcsben is gazdagabb étlap kialakítása 

- ösztönzés több tejtermék és zöldségféle fogyasztására  

 

 

IV.14.1.5. Betegségek és megelőzésük 

 

A gyermekközösségek járványainak megelőzésében elsőrendű szövetségesei az orvosnak a 

pedagógusok. Feladatukat viszont csak akkor tudják maradéktalanul ellátni, ha tudják, mire kell 

figyelni, mi a fertőző betegségek gyanújakor teendőjük. 

 

 

A megelőzés módszerei: 

- az általános higiénés előírások betartása  

- a személyi higiénés szokások megtanítása 

- a környezeti higiéné szerepének hangsúlyozása 

- gyakori szellőztetés  

- hangsúly helyezése a vér útján terjedő fertőzések megelőzésére 

- sérülések szabály szerinti ellátása 

- biztonságos szexuális magatartásra nevelés az életkornak megfelelő ismeretek nyújtásával 

- védőoltások, azok nyilvántartása 

- az orvos, védőnő utasításainak pontos betartása, betartatása, a szülők figyelmeztetése, 

informálása 

- antibiotikumot csak orvos adhat 

- rendszeres  fertőtlenítés, zsebkendő megfelelő használatára szoktatás 

 

Célunk: 

 

Iskolaorvosunk minden szükséges vizsgálatot elvégez, jó munkakapcsolatban áll 

pedagógusainkkal. Az iskolaorvos javaslata alapján történik gyermekeink gyógy testnevelésre 

irányítása. 



80 

A fogászati szűrés alapos, rendszeres. 

A vizsgálatok eredményeiről minden esetben pontos, részletes tájékoztatást kapunk, mi is 

informáljuk a szülőket. 

Logopédus foglalkozik tanulóinkkal. A pszichés problémákkal küzdő gyermekeket esetenként a 

nevelési tanácsadóban és a családsegítő központban dolgozó szakemberek is segítik. 

 

További feladataink: 

- a szűrések, vizsgálatok megoldása helyben, orvosi szoba kialakítása után 

- orvosi előadások szervezése iskolánk dolgozóinak, szülőknek a gyakoribb betegségek, fejlődési 

rendellenességek, zavarok kialakulásáról, tüneteiről 

- a nemi fejlettség vizsgálata 

 

Drogprevenció 

 

 A drog prevenció egészségnevelési programunk kiemelt területe. Felelősségünk a 

megelőzésben igen nagy.  

 

Feladatunk:  

- a DADA program folytatása, előadások szervezése 

- egészségneveléssel kapcsolatos vetélkedők, akciók, projektek 

- folyamatos felvilágosítás, tájékoztatás 

- jelzőrendszerek kiépítése, kapcsolattartás a szülőkkel 

- a tünetek megjelenésének gyanúja esetén azonnali hatékony intézkedés, szakemberhez irányítás  

 

Korunk másik nagy veszélye az AIDS 

 

Feladataink ezen a területen:  

- törekedni kell a helyes erkölcsi szemlélet kialakítására 

- folyamatos kapcsolatban kell lenni a szülői házzal 

- változatos módszereket alkalmazva állandó párbeszéd az adott témákról 

- az órákat az őszinteség, nyíltság és tapintat jellemezze 

- külső előadó, orvos, védőnő, szociálpedagógus, pszichológus esetenkénti meghívása egy-egy 

órára 

- erősítsük a gyerekekkel személyes kapcsolatunkat 

- figyeljünk tanulóink problémáira, beszéljünk gondjaikról, vegyük észre jelzéseiket 

- a könyvtárban legyenek a serdülőket érdeklő, problémáikkal foglalkozó újságok, folyóiratok, 

szakkönyvek 

- szorgalmazzunk játékos családi vetélkedőket, közös programokat 

 

Családi életre nevelés 

 

A családi életre nevelés nem pusztán a gyermekek érettségi szintjének megfelelő szexuális 

felvilágosítást jelenti. Erről beszélünk biológia, egészségtan és osztályfőnöki órákon, illetve az 

érdeklődésnek és igényeknek megfelelően más, tanórán kívüli foglalkozásokon, egyéni vagy 

csoportos beszélgetések alkalmával. 

A családi életre nevelés jelen van mindennapi tevékenységünkben, amikor a nemek közötti 

ésszerű munkamegosztást alakítjuk, a nemek közti viszony formálását segítjük, egymás 

elfogadására, a nemek közti különbségek megláttatására neveljük gyermekeinket. 

A családi életre nevelés a személyiségfejlesztés szerves részeként, a társadalmi életre való 

felkészítéssel összhangban, a családdal együttműködve képzelhető el.  
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Célunk: 

- tanulóink felkészítése a párkapcsolatra, családalapításra, a harmonikus, boldog családi életre 

- tudatos gyermekvállalásra, a gyermekek iránti felelősségre nevelés 

- családcentrikus szemlélet kialakítása 

 

Feladataink: 

- életkornak megfelelő ismeret- és tudásanyag átadása a család szerepéről, a család és társadalom 

kapcsolatáról 

- a szexuális felvilágosítás folytatása több szintéren 

- a férfi és női szerepek formálódásának segítése 

- formálni tanulóink érzelmi életét, felkelteni bennük az egymás iránti felelősség, kölcsönös 

tisztelet, valamint az érdekek egyenrangú érvényesítésének és a kölcsönös támogatásnak igényét 

- tudatosítani: tolerancia nélkül semmiféle társas kapcsolat nem létezhet 

- nemi úton terjedő betegségek megelőzésének lehetőségei, tudatos családtervezés, 

fogamzásgátlás tudnivalói 

 

 

IV.14.2. A családvédelmi felelős egészségnevelő feladata az egészség- és környezeti 

nevelésben 

 

Segíthetik: 

- az egészségnevelést, - fejlesztést 

- a drog prevenciót 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, esélyeik növelését 

- csökkentheti az ártó családi nevelés hatásait 

- a magatartási, pszichikai, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókat 

- a konfliktuskezelést, tanulási kudarcok okainak feltárását, mentálhigiéniai gondozást 

 

A pszichés problémák, fejlődési zavarok tünetei rendkívül változatosak, sokszor inkább 

életkorra, mint egy adott betegségre jellemzőek.  Fontos a tünetek elemzése, az okok feltárása, a 

háttér vizsgálata, mert csak ez eredményez sikeres fejlesztést egy-egy konkrét gyermek esetében. 

Az iskolások pszichés zavarai lehetnek átmenetiek vagy tartósak. 

 

Az átmeneti pszichés zavarok okai: 

- megterhelő élethelyzetek 

- szülők válása, betegsége, halála, stb. 

- iskola- vagy osztályváltás 

- stressz, alkalmazkodási reakciók 

 

Tartós pszichés zavarok: 

- tanulási problémák 

- magatartászavarok 

- tanulási és magatartási zavarok együtt 

 

Az iskolakezdés utáni alkalmazkodási zavar elhúzódása feltétlenül indokolja a szakember 

igénybevételét. 
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A részképességek zavarának hátterében előfordulhatnak biológiai okok is. Az értelmi és 

specifikus fejlődési zavarok gyakran vezetnek a társakkal való kapcsolatépítés problémáihoz, 

majd vezetnek magatartási zavarhoz. 

A hiperaktivitás szintén biológiai okokra vezethető vissza, veleszületett tartós állapot. Jellemzője 

a figyelem könnyű elterelhetősége, a tartós koncentráció hiánya, az életkorhoz viszonyítottan 

túlzott aktivitás, mozgékonyság, impulzivitás. Az ilyen tanulóinknak nincs kitartása, nem 

képesek tartósan figyelni, feladataikat nem fejezik be, egyre újabb dolgok iránt érdeklődnek. 

Megfelelő értelmi fejlettségük ellenére rosszak az iskolai eredményeik, sorozatosan megszegik a 

szabályokat. 

A tünetek speciális pedagógiai módszerekkel, gyermekpszichiátriai kezeléssel javíthatók.   

 

További zavarok: 

- szorongás 

- depresszió 

- tic 

- dadogás 

Az epilepsziás gyermekekről szintén tudnia kell az iskolának.  

A külső közérzetet és önértékelést befolyásoló tényező lehet a serdülőkorban. 

 

Serdülőkorban megjelenő átmeneti problémák: 

- mellduzzanat, amely egy- vagy kétoldali is lehet 

- mindkét nemnél fokozott szőrösödés 

- bőrgyógyászati problémák 

- faggyúmirigyek túltermelése okozta elváltozások 

- fokozott izzadás 

- testnevelés alóli felmentés kérése indok nélkül 

 

Feladat: 

- beszéljük meg, hogy ezek a problémák serdülőkorban gyakoriak 

- szakember segítségének igénybe vétele 

- a testnevelők konzultáljanak orvossal, védőnővel, az ifjúságvédelmi szakemberekkel, mielőtt 

lustaságot, fegyelmezetlenséget vélnek a tornaruhára vetkőzés megtagadása mögött 

 

Mozgáskorlátozott és/ vagy látássérült gyermekek: 

A ktv. lehetővé teszi, hogy a fogyatékosság miatt speciális segítségre szoruló gyermekek normál 

iskolában tanuljanak, ha a feltételek megengedik. A sérült gyermekek iskolai felvételét gondosan 

végzett vizsgálat előzi meg. Nehéz megmondani, hol van ésszerű határ az együttnevelés és a 

speciális oktatás között. 

 

Feltételei: 

- speciális tárgyi eszközök 

- konduktor, gyógytornász, mozgásterapeuta 

- kellő számú segítő személyzet: pedagógiai asszisztens, szociális munkás, pszichológus 

- az iskola adottságai: akadálymentes épület, az iskola pedagógusainak fogadókészsége 

- gyógytorna biztosítása 

- számukra törvényben előírt fejlesztő órák biztosítása 

 

Iskolánkban biztosított a gyermekvédelmi feladatok ellátása, ugyanakkor minden pedagógus, 

osztályfőnök aktív résztvevője kell, hogy legyen a gyermekek védelmének: 

- tanórákon, szünetben, szabadidős programok alatt fel kell figyelni a krízishelyzetekre 
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- magatartászavarokat szükséges orvosolni 

- észre kell venni a viselkedésbeli változásokat 

- alkalmat kell találni arra, hogy a gyerekek beszélhessenek problémáikról 

- biztosítani kell, hogy bizalommal forduljanak pedagógusaikhoz, a szakemberekhez 

- ki kell dolgozni az intézkedési, gondozási tervet 

- kapcsolatot kell tartani a gyermekjóléti szolgálattal 

 

Módszerek: 

- kérdőívek, felmérések, szociometriai térkép, adatlapok 

- csoportos és egyéni foglalkozások 

- szupervízió 

- konzultációk  

- együttműködés szociális és egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel, önkormányzattal 

- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, családgondozás 

- konfliktuskezelő technikák alkalmazása 

 

Gyermekvédelmi problémák az iskolában: 

- szociálisan ellehetetlenült 

- tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

- bántalmazott, elhanyagolt 

- vagy deviáns gyerekek ügyei 

 

A rossz mentális állapot feltételezhető okai a családokban: 

- a szegénység, kirekesztettség 

- információhiány 

- értékelés romlása, küzdőképesség csökkenése 

- a saját test vészjelzéseinek fel nem ismerése 

- a támogató közösségek hiánya, a szokásosnál több életfordulat 

- kihívások, ezeknek meg nem felelni tudás 

- kialakulatlan egyéni és közösségi védőmechanizmusok 

 

A problémák megoldásának útjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat felé jelzés 

- gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli támogatások 

- pályázatok, adományok 

- kölcsönös információ csere minden érdekelttel, tervek, gondozási, egészségvédelmi programok 

- családlátogatás 

- pszichológiai, pszichiátriai szaksegítség 

- előadások, felvilágosító munka, összevont szülői értekezletek, esetkezelés 

 

Iskolánkban olyan egészségnevelési programot kívánunk megvalósítani, amelyek az 

egészségmagatartás alapjainak és összefüggéseinek ismeretében a gyermekek személyiségére is 

hatással van, s melynek eredményeként növekszik önmaga egészsége és környezetének védelme, 

óvása iránti felelősségtudata. 

Igyekszünk az érzelmi ráhatás eszközeivel élni, amelyek a negatív töltésű beidegződések 

kialakulását megakadályozzák, illetve a már kialakultakat pozitív irányba befolyásolják. 

Az iskola arculatát, működését meghatározza, hogy milyen értékeket részesít előnyben, milyen 

normákhoz ragaszkodik, milyen szokásokat enged vagy tilt. Ezek megtervezéséből nem 

hagyhatók ki sem a szülők, sem a gyerekek, sem a bennünket körülvevő környezet.  
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Az eddig vázolt célok és feladatok megvalósulása tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 

zajlik. Részletes lebontásuk az éves munkatervben, az Egészséghét programtervében és a 

tanmenetekben jelenik meg. 

A program megvalósítása iskolánk valamennyi pedagógusának feladata. E tevékenységében nem 

nélkülözheti a külső szakemberek hozzáértését, munkáját. 

 Ezen a területen végzett munkánk eredményessége nagyban függ a szülők a gyermekükkel 

szembeni támogató, elfogadó és következetes nevelési ráhatásaitól.   

 

 

IV.15. Pedagógiai program megvalósulásának feltételei 
 

IV.15.1. Tárgyi – dologi feltételek 

 

Intézményünkben négy épületben folyik az oktató-nevelő munka. 

Tornatermünk külön épületben található. Külön épületben működik a két tantermes kisiskola, a 

harmadik épület az, egy tantermes technika terem. A központi épület egy emeletes, 8 

tanteremmel, 3 kis teremmel, egy könyvtárral, 3 szertárral és egy irattárral rendelkezik. Az 

igazgatói iroda, az iskolatitkári iroda és a tanári szoba külön egységet alkotnak a fő épület 

központjában. 

A felső tagozaton szaktantermi rendszerben dolgozunk. Taneszközökkel és különböző 

szemléltető eszközökkel való ellátottságunk átlagos, jó. Az elhasználódottakat, elavultakat 

anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan cseréljük, korszerűsítjük. A különböző 

tantárgyak oktatásához, a szertárakhoz szükséges és nélkülözhetetlen a kötelező taneszköz 

jegyzékében előírtakat, azok beszerzését a fontossági sorrendet betartva ütemezzük. A 

beszerzésüket önkormányzati támogatásból, saját forrásból és pályázati pénzekből kívánjuk 

megoldani. 

Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, állománya 2400 db könyv, kb. 500 db tankönyv, kb. 180 db 

digitális anyag. Folyamatosan fejlesztjük magyar és német nyelvű szépirodalmi és tartós 

használatú könyvekkel, lexikonokkal. Számítógéppel, tv-vel, videóval felszerelt, könyvtári 

bútorral berendezett helyiség, a kölcsönzésre és a helyben olvasásra alkalmas. A könyvtár 

internet hozzáférése biztosított. A számítástechnika tantermünkben 22 gépet helyeztünk el, az 

informatika oktatásunk tárgyi feltételei tehát biztosítottak. A technika oktatása és a háztartási 

ismeretek tanítása az udvar másik, különálló épületében történik. 

 

Folyamatos apróbb felújításokkal az épület állaga megfelelő. A helyiségek padozata műpadló, 

laminált padló a folyosó kövezett. A fűtés helyben megoldott. Természetes megvilágítása 

minden tanteremnek van. A világítási rendszerünk azonban korszerűsítésre szorul. A központi 

épületünknek zöld területe van, udvara részben betonozott illetve térkövezett, egy részét sport 

célokra is használjuk. Hagyományinkhoz híven jó idő esetén ünnepélyeinket (tanévnyitó, 

tanévzáró) is itt tartjuk. Az iskolával szemben található a kisiskola, ahol 2 alsós tanterem és egy 

mosdó található. Az épülethez füves udvar tartozik (bekerített).  

Az étkeztetés az óvoda épületében biztosított.  

Iskolánk tornatermének, kihasználtsága 100 %-os. A saját testnevelés és sportfoglalkozások 

mellett a sportolni kívánó és kedvelő gyermekeinek, a fiataloknak és a felnőtteknek biztosítjuk 

a tornaterem használatát  

A pályázati, szponzori lehetőségekkel élve tantermeink bútorzatát folyamatosan cseréltük. 

A legszükségesebb felújítási munkálatokat mindkét épületben évente elvégeztük műpadlózás, 

lambériázás, ereszalja, nyílászárók javítása, bejárati ajtók cseréje, stb. 
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Intézményünk minden dolgozójának felelőssége a rend és a tisztaság megteremtése, megőrzése 

és az iskolai vagyon védelme.  

 

Tantermi bútorzatunk és eszközeink egy része elhasználódott, cserére szorul. Számítástechnikai 

gépparkunk öt éves, vagy annál régebbi gépekkel rendelkezik. A tanulói és az irodai gépek 

fokozatosan elhasználódnak. A megnövekedett adminisztráció, elvégzéséhez, 

nélkülözhetetlenek az IKT eszközök, ezért biztosítani kell, hogy a pedagógusok a napi 

munkájukban alkalmazzák, ami komoly anyagi vonzattal jár. 

Az eszközbeszerzést fenntartói hozzájárulásból, normatív támogatásból és pályázati 

lehetőségek kihasználásból igyekszünk megoldani. 
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Melléklet 
 

 

1. Műveltségi területek fejlesztési követelményei  
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb 

eszköze, ezáltal alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, és 

meghatározza a tanulás teljes folyamatát. 

Az irodalom a nyelvi művészet és kultúra fő hordozójaként a szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze.  

Ez a műveltségi terület lehetővé teszi az anyanyelvi, a kulturális és szociális kompetenciák 

párhuzamos fejlesztését, de szerepet vállal más kulcskompetenciák – digitális, hatékony, önálló 

tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság, kezdeményezőképesség – megalapozásában, 

fejlesztésében is. 

 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés során fő feladatunk: 

 

- Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak és a konkrét 

pedagógiai célnak megfelelően legyenek a szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség 

birtokában, de legyenek képesek az audiovizuális közlések és az IST jelenségeinek világában is 

eligazodni, azokat a gyakorlatban alkalmazni. (Találkozás a digitális kompetenciával.) 

- A szövegértési és szövegalkotási képességek folyamatos fejlesztése során el kell érni, hogy 

tanulóink képessé váljanak a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak 

felismerésére, a különböző információhordozók üzeneteinek a megértésére és feldolgozására. 

(Találkozás a matematikai, természettudományos kompetenciákkal, önálló tanulás fejlesztése.) 

- A nyelvi rendszer ismeretében képessé váljanak különböző szövegek önálló megalkotására, 

melynek során a beszédhelyzetet és a kommunikáció célját is figyelembe veszik. (több 

kompetencia is szükséges hozzá) 

- Az irodalmi művek megismertetése, megismerése során fejlesszük tanulóink érzelmi életét, 

esztétikai-történeti érzékét, kreativitását; segítsük őket az emberi és társadalmi problémák 

megismerésében, az azokban való eligazodásban; a másság elfogadásában, valamint a tradíciók 

elfogadásában és az azok alakításában való részvételre. ( A szociális és állampolgári 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság szorosan kapcsolódik ehhez a fejlesztendő 

területhez. ) 

- Tanulóinkban keltsük fel az olvasási kedvet, szerettessük meg az irodalmat, mint művészetet. 

Az irodalmi művek olvasása és értelmezése során ismertessük meg tanulóinkat a kulturális 

értékekkel, fejlesszük kritikai érzéküket, empatikus képességeiket.  

- Teremtsünk lehetőséget tanulóink ember-és önismeretének, képzeletének, gondolkodásának 

fejlesztésére a metakognitív stratégiák alkalmazásának segítségével. 

 

 

 

A fejlesztés részterületei az anyanyelvi és irodalmi nevelés során: 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 1 – 4. ÉVFOLYAM  

beszédkészség: 
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- önálló véleményalkotás 

- tartalom mondása 

- beszéd tisztasága – artikulációs gyakorlatok (hangképzés, beszédképzés, 

hangerő, hangsúly…) 

 

szövegértés: 

- betűtanulás, összeolvasás 

- kifejező hangos olvasás 

- hangsúly (különböző mondatfajták) 

- szókincsfejlesztés 

- hangos, majd néma értő olvasás fejlesztése 

- házi olvasmányok 

- lényeglátás fejlesztése (szereplő, helyszín, idő, lényeges cselekmény sorrendje) 

- véleményalkotás (szereplőről, helyzetről) 

 

írás, szövegalkotás: 

- írástanulás (betű → szó → mondat → szöveg) 

- írás eszközszintűvé fejlesztése (4. osztály végére) 

- mondatalkotás, közöttük összefüggés legyen 

- szöveg tagolása 

- rövid fogalmazások 

 

tanulási képességek fejlesztése: 

- önálló feladatok órán, majd házi feladatként 

- könyvtárhasználat 

- kiselőadás, gyűjtőmunka (tehetséggondozás) 

- vázlatkészítés 

- szóbeli feladatok önállóan (vers, tartalom) 

 

anyanyelvi kultúra: 

 

- nyelvtani jelenségek tudatosítása, fogalmak helyes használata 

- szókincsfejlesztés 

- helyesírási szabályok megismerése 

- nyelvileg igényes beszéd 

- anyanyelv és idegen nyelv különbségei 

 

irodalmi kultúra: 

 

- olvasás élményszerűvé tétele 

- lírai művek: ritmus, zene, költői nyelv 

- népköltészet – műköltészet különbsége 

- házi olvasmányok önálló olvasása után közös feldolgozás → A mű elsődleges 

jelentése (hangulat, mondanivaló, tanulság) 

 

 

ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzék: 

- műélvezet átélése 

- ellentétes érzelmek, vélemények (szép – csúnya, jó – rossz…) 

- konfliktuskezelés dramatikus játékokkal 
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Fejlesztési feladatok 1 – 8. évfolyam  

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

 

Ahhoz, hogy tanulóink mindenféle kommunikációs helyzetben képesek legyenek eligazodni, 

gondolataikat ki tudják fejezni, s képesek legyenek társas kapcsolatokban is az értelmes 

párbeszédre, nyelvi kifejezőkészségüket folyamatosan fejleszteni kell. 

Fontos, hogy mindig törekedjenek a nyelvileg helyes és igényes beszédre, s tudják alkalmazni a 

metakommunikáció tanult elemeit is egy adott beszédhelyzetben. Ezt segíti a kommunikációs 

technikák elsajátíttatása, a különféle beszédműfajok , az érvelési technikák megismertetése és a 

véleményalkotás gyakoroltatása, melyre  nemcsak a tanult irodalmi művek feldolgozása során 

kerülhet sor, hanem  a tananyaghoz kapcsolható dramatikus játékokon, helyzetgyakorlatokon, 

improvizációs gyakorlatokon, stb. keresztül is. Természetesen mindez az adott korosztály 

szintjén, az adott követelmények alapján történhet, de a fejlesztésnek végig kell kísérnie a 

tanulás egész folyamatát. 

(pl. órai szóbeli megnyilatkozások, kommunikációs helyzetgyakorlatok, irodalmi művekről 

saját gondolatok megfogalmazása, egymás meggyőzése egy adott témáról, stb.) 

 

 Olvasás, írott szöveg megértése  

 

A különféle korosztályok képességeinek és oktatási igényeinek megfelelő, különböző 

hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű, különböző adathordozókon közzétett 

szövegek olvasására és megértésére irányuló fejlesztés olyan komplex feladat, amely 

végigkíséri a tanítási – tanulási folyamatot. A kognitív funkciók fejlesztésén túl feltételezi a 

metakognitív funkciók folyamatos fejlesztését is.  

Az eredményességhez valamennyi kulcskompetencia fejlesztése szükséges, hiszen a 

szövegelemzés eljárásainak önálló alkalmazása feltételezi, hogy a tanuló képes bármilyen 

jellegű szövegből az adatok kikeresésére, a lényegkiemelésre, az ok-okozati kapcsolatok 

felismerésére csakúgy, mint az önálló véleményalkotásra, gondolatainak szabatos és pontos 

megfogalmazására. A szövegértési technikák fejlesztése a gyakorlatban szinte minden tanórán 

és tanegységben lehetséges, s feltételezi a tanári irányítással végzett munkaformán kívül az 

egyéni, páros és csoportmunka alkalmazását is. 

(pl. feladatok értelmezése, szöveg tagolása, tételmondatok megkeresése, ok-okozati 

összefüggések megkerestetése egy-egy szövegben, szókincsfejlesztés, adatok kigyűjtése, stb.) 

 

Írás, szövegalkotás 

 

A tanulók fejlesztése az eszközszintű íráshasználat kialakításától kezdve fokozatosan és 

folyamatosan el kell, hogy jusson arra a szintre, hogy tanulóink írásképe áttekinthető és 

esztétikus, nyelvileg – helyesírás, nyelvhelyesség – és stilisztikailag is jól megformált legyen. 

Képessé kell válniuk a szövegtípusok és műfajok megismerése alapján azok normakövető 

alkalmazására, saját álláspontjuk változatos és önálló kifejtésére különböző témákban és 

műfajokban. A fejlesztés nyolc éven át tartó folyamat, elemei kapcsolódnak az anyanyelvi 

kompetenciák fejlesztéséhez csakúgy, mint a művészeti –esztétikai kifejezőkészség vagy éppen 

a szociális – állampolgári kompetencia fejlesztéséhez.  

Önálló tananyagként ritkábban jelenik meg, de állandó része a nyelvi és irodalmi tanóráknak. 

(pl. elbeszélő, leíró fogalmazások készítése, meghívók szerkesztése, önéletrajz, hivatalos levél 

írása, érvelési technikák fejlesztéseGyőzz meg róla!, stb.) 
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 A tanulási képességek fejlesztése 

 

Tantárgyainkban is elengedhetetlen, hogy tanulóink az alapműveltséghez szükséges tudás 

megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikáit megismerjék és 

gyakorolják.  Úgy gondoljuk, hogy a rájuk zúdított ismerethalmaz helyett egyre inkább arra 

kell őket megtanítanunk, hogy hogyan tudják a különböző segédkönyveket, lexikonokat, 

szótárakat használni, hogyan tudnak egy témához ismereteket gyűjteni, s az összegyűjtött 

ismereteket hogyan tudják rendszerezni, feldolgozni.  

Bátrabban kell használni az újabb információhordozókban rejlő lehetőségeket (internet, CD-

ROM)is. A lényegkiemelés, a vázlat és jegyzetkészítés megtanítása elengedhetetlen, s 

legkülönfélébb gyakorlatok segítségével el kell érnünk, hogy az ezekről szerzett ismereteiket a 

gyakorlatban is tudják alkalmazni. 

(pl. írói-költői életrajzokhoz anyaggyűjtés az internetről, a gyűjtött anyag elrendezése; egy 

korszak jellemzéséhez képek, zenei anyag gyűjtése – források megjelölése; metakognitív 

stratégiák alkalmazása: pl. mit tudok, mire építhetek, hogyan lépjek tovább – gondolkodási 

térkép; stb.) 

 

 Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

 

Tanulóinknak a 8. évfolyam végére képessé kell válniuk a mai magyar nyelv árnyalt és igényes 

használatára, amelyhez elengedhetetlen a magyar nyelv rendszerének ismerete csakúgy, mint a 

szövegértésben és szövegalkotásban szerzett jártasság. 

A nyelvi kultúra birtoklása megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul 

megfelelő önértékelésükhöz, biztosítja az igényes önkifejezés lehetőségét. 

A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektetünk a helyesírási rendszer alapvető szabályainak 

elsajátíttatására és azok alkalmazására; a szavak jelentéséhez kapcsolódó kreatív 

gyakorlatokkal fejlesztjük tanulóink szókincsét, gondolkodását; a szöveg különböző szintjeinek 

elemzésével rámutatunk nyelvünk sajátosságaink túl az idegen nyelvektől való 

különbözőségekre is; stb. 

A gyakorlás során arra törekszünk, hogy a játékos feladatok segítségével megszerettessük 

tanulóinkkal a magyar nyelvet, s ha ezt a célt sikerül megvalósítanunk, akkor talán belső 

igényükké is válik annak állandó, folyamatos fejlesztése. 

 

 Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

 

Az irodalom sajátos kifejezésformáinak megismerésén túl elsősorban azt szeretnénk 

tanulóinkkal felismertetni, hogy az elemző – értelmező olvasás elmélyíti a tapasztalatszerzést, 

élményekhez juttat bennünket, s hogy az irodalmi művekben olyan értékek, érzések, kérdések 

és kétségek jelennek meg, melyek hozzásegítenek bennünket saját világunk ( legyen az külső 

vagy belső) megértéséhez, a benne való eligazodáshoz. 

Az olvasóvá nevelést mai modern világunkban is fontosnak tartjuk.  

Úgy véljük, hogy az irodalmi művek feldolgozásához kapcsolódó gazdag eszközrendszer 

(pl. dramatikus játékok, szituációs játékok, szövegszerkesztési feladatok, a csoport és páros 

munkák, az önálló kutatások, stb.) nemcsak e művészeti ággal való ismerkedést segíti, hanem a 

személyiség és a közösség fejlesztésének is nagyszerű színterévé válhat, ahol az ítélőképesség, 

az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  egyaránt történik. 

 (pl. Játsszunk bűntárgyalást! – Toldi tanítása; Tanár úr kérem – görbetükör önmagunkról; 

Nekem szülőhazám – versek, dalok a hazáról…- témahét; stb)  
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Nemzetiségi német nyelv 

Élő idegen nyelv 

 

Az idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma, összhangban vannak az alaptanterv többi 

műveltségi területének céljaival és tartalmával. 

 

Az általános iskolában minden diáknak legalább egy idegen nyelvet kell tanulnia az 

anyanyelven kívül. A közoktatásban szabadon történik a nyelvválasztás, a helyi igények és 

lehetőségek alapján. 

 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia 

kialakítása, amely fogalom azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek mérése és értékelése a négy nyelvi 

alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges. 

Iskolánkban a tanulók első idegen nyelve a nemzetiségi német nyelv, így a rá vonatkozó 

fejlesztési feladatok megegyeznek az élő idegen nyelvével. 

 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

 

A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: 

 

- beszédértés 

- beszédkészség 

- olvasásértés 

- írás 

 

A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: 

- A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek az idegen nyelvet személyes  és oktatási 

kontextusban megfelelően használni. 

- A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás a tanult nyelv és az azt beszélő 

emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező 

attitűd és motiváció. 

- Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett 

újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

A nyelvtanulás folyamata a kulcs kompetenciákra épül, amelyek magukba foglalják az 

alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, 

képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az 

anyanyelvi kompetenciát.  

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése kifejtése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szövegértése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen 

nyelvi kommunikáció olyan képességeket igényel, mint pl. a közvetítés, más kultúrák 

megértése. 
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A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén, amely beépül a 

nyelvoktatásba is. 

 

A hatékony, önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetesen tanulási és élettapasztalataira 

építve tudását és képességeit helyzetek sokaságával használja, valamint a nyelvtanulási 

folyamatban is. A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen eleme. Az egyén önmagához 

való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, az 

önállóság, az önfejlesztés igénye, valamint a személyes méltóság. Legfőbb feladatunk 

felkelteni az érdeklődést az idegen nyelvek tanulása iránt, útbaigazítást adni a tananyag 

elsajátításában, valamint a gyerekek megtanítása a tanulásra. 

 

A szociális és állampolgársági kompetencia alapja, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, 

figyelembe venni és megérteni a különböző nézőpontokat, partnereinkben tudjunk bizalmat 

kelteni és empatikusnak lenni. 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék nemzeti kultúránk, illetve más nemzetek kultúrájának 

nagy múltú értékeit. Mindezek hozzátartoznak idegen nyelvoktatásunk kiemelt feladatai közé. 

 

Az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejező képesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve élmények, érzések kreatív kifejezésének fontosságát mind a tradicionális 

művészetek nyelvein, illetve ide értve az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a vizuális 

művészeteket, a tárgyak, épületek, a fotók, és a mozgóképek. Idetartozik a kulturális és nyelvi 

sokféleségnek a megőrzésére irányuló igénynek, valamint az esztétikum mindennapokban 

betöltött szerepének a megértése.  

 

A kisebbségi nevelés során fejlesztjük a tanuló nyelvi készségeit, művelt köznyelvi szintű 

nyelvhasználatát, amely alapul szolgál más tantárgyak német nyelven való tanulásához, a 

kettős nyelvhasználathoz. 

A speciális követelményekre vonatkozóan további eligazítást a nemzeti és etnikai kisebbségi 

nevelés-oktatás irányelvei adnak (németség történelme, kultúrája, hagyományápolás, 

azonosságtudat, multikulturális és interkulturális oktatás, stb.) 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Az idegen nyelv tanítása során is segíteni kell azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulásában, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges 

életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejleszti. A nyelvórákon is biztosítsuk az 

egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógus életvitelének is jelentős szerepe 

van.  

 

 

Matematika műveltségterület 

 

Fejlesztési feladatok 1 – 4. évfolyam  
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A kulcskompetenciáknak megfelelően a matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt 

területe a biztos számolási tudás alakítása. 

A célok, értékek és kompetenciák a matematika műveltségterületen a következő formában 

jelennek meg 1.-4. évfolyamon: 

 

Tájékozódás 

1.1 Tájékozódás a térben, időben a világ mennyiségi viszonyaiban 

 

Megismerés 

2.1. Tapasztalatszerzés, a tapasztalatok tudatosítása, közlése, rögzítése, jelölése, ezek 

értelmezése, visszaolvasása 

2.2. Képzelet (követő, alkotó): Matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése 

2.3. Emlékezés: számmemória, szorzótábla, stb. 

2.4. Gondolkodás: különbözőségek, azonosságok tudatosítása 

2.5. Ismeretek rendszerezése 

2.6. Ismerethordozók használata 

 

Ismeretek alkalmazása 

 

Problémakezelés és –megoldás (többféle megoldási mód keresése)  

 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás 

 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

Kommunikáció 

Együttműködés 

Motiváltság 

Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

 

 

A fenti fejlesztési területeket a matematika tanítása során tudatosan kell terveznünk. Ennek a 

fejlesztésnek nem mennyiségi, hanem a tanulók tempójához igazodó minőségi fejlesztésnek 

kell lennie.  

 

Fejlesztési feladatok 5.-8. évfolyam 

 

A következő kompetenciák fejlesztését emelném ki: 

- Anyanyelv és kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 

- Hatékony, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

- Esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

A leírt kulcskompetenciákra épülő, a NAT által kiemelt fejlesztési feladatok: 

- Énkép, önismeret 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

- Gazdasági nevelés 
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- Környezettudatosságra nevelés 

- A tanulás tanítása 

A kulcskompetenciáknak megfelelően a matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt 

területei: 

- Biztos számolási tudás kialakítása; 

- A kommunikáció fejlesztése: mások szóban és írásban közölt gondolatainak 

meghallgatása, megértése; 

- Saját gondolatok közlése; 

- A jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése; 

- Az érveken alapuló vitakészség fejlesztése; 

- A jelenségekhez illeszkedő modellek, gondolkodásmódok, módszerek és leírások 

kiválasztásának és alkalmazásának tudása; 

- A modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése; 

- A reproduktív és a problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztés; 

- Az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, 

algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése, a matematikai műveletek 

gyakorlati alkalmazása; 

- A matematika szerepének megértése a természet- és a társadalomtudományokban, a 

humán kultúra számos ágában, a döntésképesség fejlesztésében; 

- Történeti szemléletmód kialakítása.  

 

 

 Kompetencia Fejlesztési feladat Témakör, ahol 

előfordul 

1. Anyanyelvi 

kommunikáció 

 

Megismerés: Tapasztalatszerzés: Tapasztalatok, 

matematikai „szöveg” közlése, rögzítése, 

jelölése, értelmezése, visszaolvasása. 

Gondolkodás: Értő-elemző olvasás fejlesztése. 

Köznyelvi kifejezések és szakkifejezések. Saját 

gondolatok közlése egyszerű állítások 

formájában; ilyen közlések értése. Írásban 

kapott utasítás végrehajtása. Elmondott 

gondolatmenet követése. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai logikában használt 

kifejezések jelentéstartalmának összevetése. 

Jelek szerepe, alkotása, használata. 

Problémakezelés és –megoldás: Olvasott, 

megfogalmazott probléma megértése. Válasz 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Kommunikáció 

Valamennyi 

témakörben. 

 

2. Matematikai 

kompetencia 

 

Tájékozódás a térben, időben, a világ 

mennységi viszonyaiban: Mozgási memória 

fejlesztése, mozgássor végrehajtása visszafelé. 

Tájékozódás különféle koordináták szerint; 

időtartam mérése mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel, időérzék fejlesztése. 

Becslés. A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. Mennyiségi következtetések. 

Mérés, 

mértékegységek, 

szög, számegyenes, 

derékszögű 

koordináta-

rendszer, vektorok. 

Halmaz 

számossága. A 

valós számkör 
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A távolság és a számok abszolút értékének 

kapcsolata. 

Megismerés: Tapasztalatszerzés: A 

tapasztalatok tudatosítása, közös tulajdonságok 

felismerése, megosztott, tudatos, célirányos 

akaratlagos figyelem. A változás kiemelésének 

tudása, a változást kifejező műveletek 

használata. Tapasztalati függvények, sorozatok 

alkotása, értelmezése. Matematikai modellek 

választása, keresése, készítése, alkalmazása 

(matematizálás). Matematikai jelek értése. 

Alkotó és követő képzelet fejlesztése. 

Emlékezés: történésre, eljárásokra, 

módszerekre, megértett állításokra, szabályokra, 

összefüggésekre, tételek jelentésére. 

Gondolkodás: Megítélés, döntés célszerűség, 

jelentéstartalom, érték, igazságérték szerint. 

Utasítás, közlés, matematikai modellek 

megértése. Oksági kapcsolatok keresése, 

alkalmazása, értése, lényegkiemelés. 

Absztrahálás, konkretizálás. A matematikai 

logika nyelvének megismerése, tudatosítása. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

Ismeretek rendezése: Fogalmak egymáshoz 

való alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya. 

Friss és régebbi ismeretek alkalmazása 

egyszerű utasítás végrehajtásában, döntésben, új 

helyzetben, ismeretszerzésben, ellenőrzésben, 

problémamegoldásban, gyakorlati életben, más 

tantárgyak keretében, sejtések és indoklások 

megfogalmazásában, érvelésben, bizonyításban, 

cáfolásban.  

Problémakezelés és -megoldás: 

Problémaérzékenység. Egyszerű probléma 

áttekintése, megoldására való készség, 

probléma vállalása, kezelése, keresése. 

Diszkusszió. 

kiépülése. Pontos 

szám és közelítő 

szám. 

Oszthatósági 

szabályok, számok, 

sík- és térbeli 

alakzatok 

csoportosítása. 

Függvények, 

egyenletek, 

szerkesztések, 

kombinatorika. 

Képzeletben történő 

mozgatás, testek 

építése (geometria).  

 

Szöveges feladatok, 

nyitott mondatok, 

számok, aritmetikai 

műveletek, 

függvények, 

táblázatok, 

grafikonok, gráfok, 

diagramok.  

 

 

 

 

 

 

 

Új anyagot közlő 

órák. Sorozatok. 

Halmazok 

Számrendszerek. 

Stb. 

3. Természettudo

mányos 

kompetencia 

 Megismerés: Tapasztalatszerzés: Kísérletek 

végzése, a történés többszöri megfigyelése. 

Gondolkodás: ok-okozati összefüggések 

felismerése, alkalmazása. Valószínűségi és 

statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A matematika épülésének elvei: Matematikai 

témakörök összekapcsolódásának értése 

intuitív módon. 

Környezettudatosságra nevelés. 

Valószínűségi  

kísérletek. 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok. 

4. Hatékony önálló 

tanulás 

Képzelet: Probléma megoldásának elképzelése, 

megoldás után a képzelt és tényleges megoldás 

összevetése. Vázlatos ábrák alkotása; a 

tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. 

Valamennyi 

témakörben. 
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Emlékezés: Érvelésre, cáfolásra, 

következtetésre, gondolatmenetre való  

emlékezés, új helyzetekben való alkalmazása. 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. A 

megtanulást segítő eszközök megismerése.  

Gondolkodás: Következtetések önálló 

végrehajtása, matematikai modellek megértése. 

Ismerethordozók használata: Manipulatív 

eszközök, könyvek, internet. Nyitottság és 

önbizalom az újjal való ismerkedéshez.  

Motiváltság: A saját képességek és műveltség 

fejlesztésének igénye. A Világ 

megismerésének igénye. A matematika 

értékeinek, eredményének megismerésére való 

igény. A matematikai módszerek és eszközök 

megismerésének igénye.  

5. Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

Együttműködés: Közös munka vállalása, 

egymásra figyelés. Munkamegosztás, 

tolerancia, egymás segítése. Vitakészség, 

kifejezőképesség fejlesztése. 

Önismert, önértékelés, reflektálás, önellenőrzés, 

önszabályozás. 

Valamennyi 

témakörben.  

6. Kezdeményező

képesség és 

vállalkozói 

kompetencia 

 

Alkotás és kreativitás: Saját gondolatok 

megfogalmazása; elképzelések, definíciók és 

tételek alkotása, megfogalmazása, kimondása, 

leírása. Rendszeralkotás. A kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. Gondolatmenet 

kiépítése. Átstrukturálás. 

Gráf, diagram, 

táblázat készítése. 

Geometriai, 

algebrai modellek. 

Megoldási terv 

készítése. 

7. Esztétikai, 

művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképessé

g 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, 

saját tervek szerint, alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

Szerkesztések. 

Objektumok 

alkotása szabadon, 

másolással, adott 

feltételek szerint. 

 

Ember és társadalom 

 

E műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Három aspektusa a történelem, az 

emberismeret és a társadalomismeret. A történelem a társadalom közös emlékezete. 

Tanításának célja a történelmi műveltség elsajátítása, a kölcsönös megértés lehetősége a 

szűkebb és tágabb közösség számára. Nélkülözhetetlen a közösséghez tartozás tudatának, a 

nemzeti és az európai identitástudatnak az elmélyítése. A történelmi folyamatok megértése 

eredményezi a történelmi tudat kialakulását, vagyis a jelen nagymértékben a múlt 

eseményeinek eredménye, másrészt mai életünk hatással van a jövőre. Fontos, hogy a 

történelmi múlttal való találkozás és a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók 

számára személyes élmény legyen. 

 

A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, nemzeti 

identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, szociális érzékenység, életkornak 
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megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák 

megismerése és elfogadása, a humánus, értékeket védő magatartás, egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztése. 

 

Eszközeink:  

1. Ismeretszerzés, tanulás: személyes beszélgetések, tárgyak, épületek, képek megfigyeléséből. 

Információk gyűjtése adott témához, iskolai vagy más könyvtárban, médiatárban, 

múzeumokban. Egyes történelmi korszakok általános feldolgozása (őskor, ókor, középkor…) 

Pl.: látogatás a Szépművészeti Múzeum egyiptomi tárlatán (5.o.), Magyar Nemzeti Múzeum – 

magyar történelmi állandó tárlat (7-8.o.) 

 

2. Kritikai gondolkodás: kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. A 

fikció megkülönböztetése az igaz történettől. Híres emberek, történelmi személyiségek 

jellemzése, cselekvéseik mozgatórugóinak megértése. 7. és 8. osztályban önálló vélemény 

megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről, személyekről. Feltevések 

megfogalmazása, érvek a feltevések mellett és ellen. Az athéni demokrácia, Periklész, a 

császárság Rómában, Augustus, felvilágosodás, Napóleon, ipari forradalom, szabad versenyes 

kapitalizmus, fasizmus-kommunizmus, Hitler-Sztálin 

 

3. Kommunikáció: beszélgetés, vita egy történelmi témáról, érvelés-személyeskedés 

megkülönböztetése, saját vélemény érthető megfogalmazása, mások véleményének türelmes 

meghallgatása és figyelembevétele. Önálló gyűjtés, kutatómunka, esszéírás. Pl.: 

1848forradalom és szabadságharc, Dualizmus. 

 

4. Tájékozódás térben és időben: idő tagolása, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad, 

emberöltő, időmeghatározás konkrét eseményre, viszonyítás előbb, később, ugyanakkor, most, 

régebben, nagyon régen. Térképek – tanult helyek megkeresése térképen, események 

kapcsolása a tanult helyzetekhez. Pl.: időszalag készítése az egyes nagy történelmi 

korszakokhoz; topográfia Ókori Kelet államai, híres városai, miről híresek? 

 

5. A tartalom kulcselemei: ismeretek szerzése a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, a 

lakóhely értékeiről, megóvására tett erőfeszítésekről, magyar és nemzetiségi szokások, 

hagyományok, életmód, hogyan élünk napjainkban. Pl.: városismereti séták, szobraink, 

templomaink, középületeink, „lokálpatriótákká” nevelés. Látogatás a tájszobában. 

 

6. Reflexiót irányító kérdések, tanulóknak legyen alkalma válaszkeresésre a következő 

kérdésekre: 

5.o. Miben különbözik ember az állattól? 

Honnan erednek a különbségek ember és ember között? 

6.o. Miért gondolkodnak másként a különböző korú emberek? 

7.o. Miért vannak gazdag és szegény országok? 

8.o. Mi a hit, vallás szerepe az egyes ember és társadalmak életében? Van-e célja az emberi 

életnek, illetve az emberi történelemnek?  

 

Ember a természetben – kémia 

 

A következő kompetenciák fejlesztését emelném ki: 

- Anyanyelv és kommunikáció 
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- Természettudományos kompetencia 

- Matematikai kompetencia 

- Hatékony, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

 

A leírt kulcskompetenciákra épülő, a NAT által kiemelt fejlesztési feladatok: 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

- Környezettudatosságra nevelés 

- A tanulás tanítása 

- Testi és lelki egészségre nevelés 

A műveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok, amelyek a kémiához is szorosan 

kötődnek:  

- A diszciplínáktól független általános természettudományi fogalmak, eljárások és 

szemléletmódok kialakítása; 

- A tudomány, a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása: 

tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a 

tudomány és a tudományos megismerés természetéről; 

- A fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tudásrendszerek alakítása; 

- A tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkozásának 

erősítése; 

- Az életben nélkülözhetetlen, a természettudományokban begyakorolható megismerési, 

tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. megfigyelés, 

kísérletezés, mérés, következtetés, összehasonlítás); 

- A természettudomány, ezen belül a kémia szerepének megismertetése a társadalmi 

folyamatokban, a személyes sorsok alakulásában, arra nevelve, hogy az így szerzett tudás 

felelős cselekvésben nyilvánuljon meg ( a személyes felelősség előtérbe állítása); 

- Az áltudományos, tudományellenes megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépés 

igényének kialakítása; 

- A hétköznapi életben előforduló, a természettudományi alaptörvényeknek ellentmondó 

véleményekkel szembeni kritikus magatartás, reális természetkép kialakítása; 

- A kémia, mint tudomány természetére, történetére, kiemelkedő alkotók munkásságára 

vonatkozó ismeretek kialakítása; 

- Aktív és tudatos egészségvédelem, az egészségkárosító hatások megismerése; 

- Tájékozódás az élő és az élettelen természetről; 

 

 Kompetencia Fejlesztési feladat Témakör, ahol 

előfordul 

1. Anyanyelvi 

kommunikáció;  

Hatékony önálló 

tanulás 

A természet megismerése:  

A tudományos ismeretszerzés iránti igény 

kialakítása. A tudományos ismeretek egyre 

tudatosabb alkalmazása a folyamatok 

magyarázata és eredményeik előrejelzése 

során. Önálló vizsgálódás, a megfigyelések 

önálló rögzítése. Adott olvasnivalóból 

információ kigyűjtése meghatározott 

szempontok szerint. Önálló forráshasználat. 

A számítógépes illetve multimédiás 

eszközök használata. 

Tankönyvi 

olvasmányok: pl. 

Az anyagszerkezeti 

ismeretek fejlődése 

(7. oszt.); Mitől 

melegít a Nap? ; A 

szén szerves 

vegyületei; 

Hogyan képződnek 

a cseppkövek? (8.) 

 

2. Természettudomán

yos kompetencia 

A természettudományos ismeretek, 

alapelvek, fogalmak, folyamatok, módszerek 

Mindennapi 

anyagaink. 
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és alkalmazások közötti ok-okozati 

összefüggések felismerése. 

Természet megismerése: kísérletek, 

megfigyelések, mérések 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

feldolgozása: Az ismert területeken az 

előzetes tudást használó osztályozás, 

rendszerezés. A vizsgálódások, 

megfigyelések során nyert adatok, 

eredmények áttekinthető rendezése, pontos 

megfogalmazása.  

Környezettudatosságra nevelés. 

Atomok és elemek; 

Elemek és 

vegyületek. 

Kémiai reakciók 

(7. oszt.) 

A nemfémes 

elemek és 

vegyületeik. A 

fémes elemek és 

vegyületeik. 

Hétköznapi kémia 

(8. oszt.) 

3. Matematikai 

kompetencia 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

feldolgozása: A vizsgálatok, kísérletek 

során nyert adatok ábrázolása különféle 

diagramokon, grafikonokon, illetve kész 

diagramok, grafikonok adatainak leolvasása 

és értelmezése. 

Mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, mennyiségi következtetések.  

Az oldatok 

töménysége; Az 

anyagmennyiség 

(7. oszt.) 

Kémiai számítások 

(7. és 8. oszt.) 

4. Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés: 

Fenntarthatóság, a környezet védelme: A 

levegő, a természetes vizek, a környezet, a 

talaj és a táj értékeinek védelme. Törekvés a 

fenntartható fejlődés biztosításával 

kapcsolatos problémák enyhítésére, 

megoldására. Anyag és energiatakarékos 

szemlélet kialakítása a hétköznapi és iskolai 

lét során. A fenntartható fogyasztás 

értelmezése. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára való 

nevelés: A környezetet leggyakrabban 

szennyező anyagoknak és forrásoknak az 

azonosítása, a szennyezéshez vezető emberi 

tevékenységek felismerése. A szennyező 

anyagokkal való óvatos bánásmód 

megismerése. A természet és az emberi lét 

jövőjéért, fenntarthatóságáért, védelméért 

érzett felelősség vállalása. 

Testi és lelki egészségre nevelés: 

Az emberi szervezetet veszélyeztető 

anyagok (alkohol, drogok, gyógyszerek) ill. 

tevékenységek (dohányzás) szervezetre 

gyakorolt hatásainak megismerése. 

Mindennapi 

anyagaink            

(7. oszt.) 

Hétköznapi kémia 

(8. oszt.) 

A tanult anyagok 

élettani és 

környezeti hatása 

előállítása, 

felhasználása (7. és 

8. oszt.) 

 

 

 

 

 

 

Ember a természetben – fizika  

 

Fejlesztési feladatok  
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1. Természettudományos kompetencia 

- Tudományos ismeretszerzés iránti határozott igény kialakítása 

- A tudomány elhelyezkedése a megismerési folyamatban. 

- A megfigyelés, a kísérlet a mérés 

- Ismerethordozók használata 

- A megfigyelések során nyert adatok rögzítése a folyamatok magyarázata  

 

2. Hatékony önálló tanulás, ismeretszerzés 

- Tanulás tanítása 

- A tanulók rendszerben, kölcsönhatásban történő gondolkodásának fejlesztése 

 

3. Matematikai kompetencia  

- A vizsgálatok során illetve a kísérleteknél kapott eredmények, adatok ábrázolása 

grafikonon illetve kész diagramok, grafikonok leolvasása, értelmezése 

- Fizikai mennyiségek, összefüggések különböző fizikai számítások során  

- Mértékegységek különböző fizikai számítások során  

- Logikus gondolkodás fejlesztése 

 

4. Anyanyelvi kommunikáció  

- Önálló, vagy órai munka során végzett kísérletek és az ezekből levonható következtetések 

megfogalmazása  

- Önálló kérdések felvetése érdeklődés felkeltése 

- Tudományos ismeretek önálló feldolgozása 

- Problémák kritikus felvetése 

- Vitakémség fejlesztése  

 

5. Szociális és állampolgári kompetencia  

- Környezettudatosságra nevelés  

- Tudományos ismeretszerzés iránti igény kialakítása (ezek haszna a mindennapi életben) 

- A Föld, a környezetünk védelmének fontossága 

- Energiatakarékos szemlélet kialakítása 

- Az ember által megvalósított energiaátalakítási folyamatok környezeti határának elemzése  

- Önálló kérdések formálása, életre vonatkozó tudásrendszer kialakítása 

 

Ember a természetben - biológia 

 

Fejlesztési feladatok 1 – 4. évfolyam  

 

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásánál, a tudomány és a 

tudományos megismerés természetéről. 

1.1. Életkornak megfelelő természettudományi ismeretek bővítése 

1.2. Kérdésfeltevés, vizsgálódás igényének fejlesztése 

1.3. Környezetvédelemre nevelés 

 

2. Természettudományos megismerés 

2.1. Természeti tapasztalatokkal összefüggő szókincs fejlesztése 

2.2. Mérési tapasztalatok szerzése 

2.3. Ismerethordozók használata, alkalmazása tanítói segítséggel 
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2.4. Változások felismerése, okok megnevezése tanítói segítséggel 

2.5. Élőlények, tárgyak, jelenségek jellemzőinek összehasonlítása, csoportosítása 

2.6. Egyszerű képi és szöveges információk értelmezése ismert területeken 

 

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

 

3.1. Anyag: - ismerje a különböző anyagfajtákat 

- anyagnevek használata 

- anyagfajta és használata közötti összefüggés 

- halmazállapotok megkülönböztetése 

- halmazállapot-változások felismerése 

- egyszerű ismerkedés keverékekkel, oldatkészítéssel 

- különféle anyagok felismerése 

 

3.2. Energia: - változások megfigyelése 

- a hang, a fény, a hő terjedésével kapcsolatos megfigyelések 

3.3. Információ: -információátadás egyszerű módjainak gyakorlása 

3.4. A tér: - tájékozódás a térben 

- irányok, távolságok becslése, meghatározása 

 

3.5. Idő és mozgás: - a természet ciklusainak megfigyelése 

- idő becslése, mérése 

- napirend 

3.6. Lakóhely:  

Magyarország 

Föld, Univerzum:  - ismerkedés az égitestekkel 

- elemi ismeretek gyűjtése 

3.7. Rendszer: - élő és élettelen rendszerek vizsgálata konkrét feladatokban, pl. tápláléklánc 

3.8. Élet: - az élő és élettelen összehasonlítása 

- a születés és egyedfejlődéssel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése 

- az élőlények csoportokba sorolása 

- az egészséges életmódra nevelés, helyes táplálkozási szabályok kialakítása 

- környezetvédelem  

 

Ember a természetben 5 – 8. évfolyam (biológia)    

 

Ebben a témakörben elsősorban a következő kompetenciák fejlesztésére van lehetőség: 

- Anyanyelv és kommunikáció kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 

- Hatékony önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, amelyek az előzően leírt kulcskompetenciákra épülnek: 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

- Környezettudatosságra nevelés 

- Testi és lelki egészségre nevelés 

- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Ezen belül a műveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok, amelyek a biológiához 

szorosan kötődnek:  

- Evolúciós szemlélet kialakítása valamennyi biológiai anyagrész elsajátítása során 
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- Az antropocentrikus felfogás felváltása ökologikus szemléletmóddal, környezettudatos 

magatartással 

- Aktív és tudatos egészségvédelem az egészségkárosító hatások megismerése 

- Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

 

 

 Kompetencia Fejlesztési feladat Témakör, ahol 

előfordul 

1. Anyanyelv 

kommunikáció 

A természet megismerése: a tudományos 

ismeretek önálló feldolgozása, önálló 

forráshasználat, a természeti és technikai 

tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő 

elképzelések megfogalmazása, 

magyarázata.  

A földi élővilág 

általános 

jellemzése- 7. oszt. 

 

2. Természettudományos 

kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés: 

Természet megismerése: magfigyelés, 

kísérletezés, mérés 

Környezetünk 

élővilága- 5. oszt. 

Tájékozódás a 

térképen- 5. oszt. 

3. Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés: 

Fenntarthatóság, a környezet védelme: 

törekvés a fenntartható fejlődés 

biztosításával kapcsolatos problémák 

enyhítésére, megoldására. Anyag és 

energiatakarékos szemlélet kialakítása 

hétköznapi és iskolai élet során 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára 

való nevelés: 

A környezetet leggyakrabban szennyező 

anyagoknak és forrásoknak az azonosítása, 

a szennyezéshez vezető emberi 

tevékenységek felismerése.  A szennyező 

anyagokkal való bánásmód megismerése. 

A természet jövőjéért, fenntarthatóságáért 

érzett felelősség vállalása, a környezet , 

különösen a talaj , a víz , a levegő és a táj 

értékeinek védelme. 

Testi és lelki egészségre nevelés: 

Az emberi szervezet felépítésének és 

működésének alapszintű ismerete. Az 

emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

ill. tevékenységek szervezetre gyakorolt 

hatásainak megismerése. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Az 

öröklődés és az egészség közti kapcsolat 

felismerése, öröklött kockázatok, 

betegségek létének tudatosulása, e tudás 

alkalmazása a jövőkép formálásában (pl. 

családalapítás, gyermekvállalás).  

A tengerek és 

tengerpartok 

élővilága-7. oszt. 

A mérsékelt övezet 

és a hegyvidékek 

élővilága-7. oszt. 

 

Hazai tájaink 

életközösségei- 6. 

oszt. : Hazai 

erdőink, Vizes 

területek élővilága, 

Füves területek 

élővilága 

 

 

 

 

 

Az ember 

szervezete és 

egészsége- 8.oszt. 
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Földünk és környezetünk  

 

A földrajz a Földet, a közelebbi és a távolabbi tájakat, országokat, az ott élő emberek életét 

mutatja be. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi, 

gazdasági folyamataink megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos 

tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás.  

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

A földrajz tantárgy legalapvetőbb és legtöbbet használt kompetenciája. Szóbeli és írásbeli 

ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi 

kommunikáció fejlődését.  

- 6 -8. évfolyam: az olvasott szöveg szókincsének alkalmazása az alapvető szakkifejezések 

megismertetése és helyes használatuk gyakorlása. Történet elmesélése hazai és külföldi 

utazásokról, átélt élményekről „élménybeszámoló”.  

 

 Természettudományos kompetencia  

 

A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, 

hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetalakító 

tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi 

problémákat.  

 

- 6. osztály: egyszerű természet- és társadalom földrajzi algoritmusok alkalmazása tanári 

irányítással. Pl. tájelemzés. egyszerű földrajzi-környezeti megfigyelések, mérések, 

vizsgálatok végzése. 

- 7 -8. osztály: a környezettudatos, természetre nyitott gondolkodás fejlesztése, terepi 

természetföldrajzi és környezeti vizsgálódási technikák alkalmazása a lakóhely környékén 

tanári irányítással. Pl: lakóhelyünk földrajza című témakör (8.osztály). 

 

 Kulturális kompetencia  

 

Annak felismerése, hogy a közvetlen környezetünkben élő emberek kultúrájuk, értékrendjük 

alapján különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. 

- 6. osztály: a nemzeti kultúra megismerése és megőrzésére való igény kialakítása. Pl.: 

leírások, filmek, képek irányított elemzésével. 

- 7-8. osztály: a közös európai kultúra megismerése és megőrzése. A különböző kultúrák 

földrajzi alapjainak megismerése. Pl.: Ázsia megismerése című témakör (o.) vagy az élet 

Afrikában című témakör.  

 

 Szociális és állampolgári kompetencia  

 

Hazánk és a világ társadalom – földrajzi jellemzőinek bemutatásával, ez a műveltségi terület 

elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági 

folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági 

élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá 

válhassanak.  

 

- 7-8. osztály: földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való leigazodás. 

Konfliktuskezelés képességének fejlesztése pl.: döntéshelyzetek, viták.  
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A toleráns viselkedés megalapozása hon- és európai polgárként pl.: különböző európai kultúrák 

megismerése.  

 

A hazai életérhez való kötődés kialakítása.  

 

A fejlesztési faladatok szerkezete  

 

- Általános fejlesztési feladatok  

- Információszerzés- és feldolgozás 

- Tájékozódás a földrajzi térben 

- Tájékozódás az időben 

- Tájékozódás a környezet anyagairól 

- Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 

- Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti kérdésekről 

- Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti kérdésekről  

 

Ember a természetben 

 

Ebben a témakörben elsősorban a következő kompetenciák fejlesztésére van lehetőség: 

- Anyanyelv és kommunikáció kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 

- Hatékony önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, amelyek az előzően leírt kulcskompetenciákra épülnek: 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 

- Környezettudatosságra nevelés 

- Testi és lelki egészségre nevelés 

- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Ezen belül a műveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok, amelyek a biológiához 

szorosan kötődnek:  

- Evolúciós szemlélet kialakítása valamennyi biológiai anyagrész elsajátítása során 

- Az antropocentrikus felfogás felváltása ökologikus szemléletmóddal, környezettudatos 

magatartással 

- Aktív és tudatos egészségvédelem az egészségkárosító hatások megismerése 

- Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

 

 

 Kompetencia Fejlesztési feladat Témakör, ahol 

előfordul 

1. Anyanyelv 

kommunikáció 

A természet megismerése: a tudományos 

ismeretek önálló feldolgozása, önálló 

forráshasználat, a természeti és technikai 

tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő 

elképzelések megfogalmazása, 

magyarázata.  

A földi élővilág 

általános 

jellemzése- 7. oszt. 

 

2. Természettudományos 

kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés: 

Természet megismerése: magfigyelés, 

kísérletezés, mérés 

 

 

Környezetünk 

élővilága- 5. oszt. 

Tájékozódás a 

térképen- 5. oszt. 
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3. Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés: 

Fenntarthatóság, a környezet védelme: 

törekvés a fenntartható fejlődés 

biztosításával kapcsolatos problémák 

enyhítésére, megoldására. Anyag és 

energiatakarékos szemlélet kialakítása 

hétköznapi és iskolai élet során 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára 

való nevelés: 

A környezetet leggyakrabban szennyező 

anyagoknak és forrásoknak az azonosítása, 

a szennyezéshez vezető emberi 

tevékenységek felismerése.  A szennyező 

anyagokkal való bánásmód megismerése. 

A természet jövőjéért, fenntarthatóságáért 

érzett felelősség vállalása, a környezet , 

különösen a talaj , a víz , a levegő és a táj 

értékeinek védelme. 

Testi és lelki egészségre nevelés: 

Az emberi szervezet felépítésének és 

működésének alapszintű ismerete. Az 

emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

ill. tevékenységek szervezetre gyakorolt 

hatásainak megismerése. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Az 

öröklődés és az egészség közti kapcsolat 

felismerése, öröklött kockázatok, 

betegségek létének tudatosulása, e tudás 

alkalmazása a jövőkép formálásában (pl. 

családalapítás, gyermekvállalás).  

A tengerek és 

tengerpartok 

élővilága-7. oszt. 

A mérsékelt övezet 

és a hegyvidékek 

élővilága-7. oszt. 

 

Hazai tájaink 

életközösségei- 6. 

oszt. : Hazai 

erdőink, Vizes 

területek élővilága, 

Füves területek 

élővilága 

 

 

 

 

 

Az ember 

szervezete és 

egészsége- 8.oszt. 

 

 

Művészetek  

 

A művészetek műveltségi terület alapja a kultúra, amelybe a művészeteken kívül beletartozik 

mindennapi életünk valamint szűkebb értelemben vett környezetünk is. E területek közös 

jellemzője az értékközvetítés és értékőrzés, az aktív befogadásra és alkotásra késztetés. A 

művészeti tárgyak mindegyike a kulcskompetenciák fejlesztését, az önkifejezést, a 

tehetséggondozást próbálja a maga eszközeivel segíteni. A művészeti nevelés lényege, hogy a 

művészetet a gyerek nevelésének középpontjába helyezi.  

 

Részterületei: Ének – zene, Tánc és dráma, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret. 

 

Ének – zene 

 

Cél: a zene megszerettetése, a zenei kifejezőeszközök megismertetése révén olyan motivációk 

kialakítása, melyek lehetővé teszik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban, 
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tovább a magyar zenei hagyományaink és az európai zenekultúra alkotásainak, zenei nyelvének 

megismerése.  

 

Fejlesztési feladatok:  

Zenei alkotóképesség 

 Interpretáció, (éneklési készség fejlesztése, éneklés képzése, éneklési kultúra kialakítása)  

 Improvizáció  

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei 

fantáziát. Alapját képezik a már megismert ritmikai dallam,- tempó-, dinamikai és 

formai elemek. A kreatív játékok a zene belső lényegének megértésen túl segítenek az 

oldott, örömteli muzsikálásban.  

 Megismerő- és befogadóképesség 

Zenehallgatás 

Értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső harmóniájához. 

Lehetővé teszi a művészi értékek felismerését kritikai gondolkodást, ízlés formálását, zenei 

élmény átélését.  

Zenei hallás és kottaismeret  

A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti 

képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás – írás elemi ismerete és a belső hallás 

fejlesztése teremti meg.   

 

Tánc és dráma 

 

A tánc és dráma tanítása komplex művészetpedagógiai munka.  

Célja: a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése, 

különösen a tánc és drámajátékos gyakorlatok által.  

A dráma és tánc kreatív folyamata a csoportos játékok együttes élménye segíti a tanulók alkotó 

és kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatását (testi, térbeli biztonság, idő- és 

ritmusérzések fejlesztése). Mint tantárgy, tevékenységközpontú. Speciális művészeti 

ismereteket nyújt, és az alkotó munkával együtt járó élmények segítségével hozzájárul a kreatív 

személyiség kialakításához. A kultúra iránti nyitottságot, esztétikai érzékenységet alakít ki, a 

művészetek befogadására, értésére és művelésére nevel.  

 

Fejlesztési feladatok  

 

A csoportos játékok és a megjelenítéshez szükséges képességek, készségek Rögtönzési és 

együttműködési képesség 

Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőképesség 

Megismerő- és befogadóképesség 

 

Vizuális kultúra 

 

Tanításának célja hozzásegíti a tanulókat a látható világ jelenségei, a sajátos képi közlések, 

vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Hangsúlyt fektet azoknak a 

képességeknek, készségeknek a fejlesztésére, ismeretek átadására, melyek a vizuális 

kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához és 

kreatív fejlesztéséhez szükségesek.  

Mivel a tantárgy tematikája különböző életkorban különböző mértékben képes a személyiséget 

fejleszteni, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra.  
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Fejlesztési feladatok  

 

Megismerő- és befogadóképesség 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása: közvetlen tapasztalatszerzés, 

érzékelés (látás, hallás, tapintás, kinetikus, stb.), a manuális készség fejlesztése.  

 

Ismeretszerzés, tanulás, tárbeli tájékozódás  

A tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű képi információk kritikus feldolgozására. A 

képességek fejlesztésének területei: képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és 

környezetkultúra.  

Kommunikációs képességek  

Célja: A művészeti és köznapi vizuális közlések értelmezése, a kifejezés árnyaltságának 

fokozása, a vizuális nyelv alapelemeinek (pont, vonal, forma, szín stb.) tudatos 

alkalmazása a közlő, kifejező szándékú alkotásokban.  

 

Kreativitás  

Alkotóképesség  

Cél: Alkotótevékenység megszerettetése, motiváció fokozása, művészeti alkotások mélyebb 

megértése.  

Problémamegoldó képesség 

Rutinok, készségek kialakítását követően önállóbban végzett tevékenyen keresztül eljuttatjuk 

a tanulót a projektfeladatok önálló megoldásáig.  

 

Önismeret, önértékelés, önszabályozás  

A gyakorlati tevékenységek motiváló hatása mellett segítik a személyiség érzelmi 

gazdagodását, az empátia, az intuáció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség, az 

önismeret és önértékelés kialakulását.  

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

A médianevelés az információrobbanás korában olyan képesség -és személyiségfejlesztő 

eszközrendszer, melynek ismerete nélkül az emberek mai világunkban nehezebben tudnának 

tájékozódni. A média hatása napjainkban meghatározó szerepet tölt be, s a médiahasználók 

jelentős része tudatos választás nélkül használja a különböző médiumokat. 

 

A felnövekvő generációt meg kell tanítani a mozgóképi szövegértésre, meg kell ismertetni a 

média működésmódjával, mert csak ennek segítségével lesz képes az önálló és kritikus 

véleményalkotásra, a megfelelő attitűd kialakítására. Minderre a rendelkezésre álló időkeret 

nagyon kevés, s talán a fejlesztésnek is jóval előbb el kellene kezdődnie. 
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Médiaórákon az alábbi kompetenciák fejlesztésére van lehetőség: 

 

- Anyanyelvi kompetencia: a különböző témákról folytatott beszélgetések, viták során nemcsak 

a mozgóképi szövegalkotó kódok használatának megismertetésére van lehetőség, hanem az 

igényes nyelvi megformálás, a kommunikációs funkciók gyakoroltatására is, miközben az 

emberi kapcsolatok fejlesztése is történik. 

Pl. Befolyásolja-e a média használata a napirendemet? Közvetlen és közvetett kommunikáció 

közötti különbségek, szerepjátékok, stb. 

 

- Szociális és állampolgári kompetencia: fejlesztése folytonosan jelen van a médiaórákon, 

hiszen egy-egy téma kapcsán nem egyszer előkerül a demokráciára nevelés csakúgy, mint az 

európai azonosságtudat vagy éppen az egyetemes kultúra értékeinek megismerésére, 

megbecsülésére irányuló tevékenység, s ezzel elősegíti a felnőtt lét szerepeire való felkészülést 

is. 

Pl. Miféle világot jelenít meg a média? Miért? Kinek az érdeke, hogy sok csatorna sokféle 

műsort közvetítsen? Hogyan válasszunk? Miért nehéz a választás? 

 

- Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség: fejlesztése azt jelenti, hogy nyitottá és 

érdeklődővé kell tennünk tanulóinkat a különböző műfajú és stílusú filmművészeti alkotások 

befogadására. Miközben ismerkednek a filmművészet kiemelkedő alkotóival és alkotásaival, 

fejleszthető önismeretük, összevethetik életüket a filmekben megjelenített képi világgal, a 

szereplők jellemével – elfogadhatják vagy éppen elítélhetik az ott megjelenő 

magatartásformákat, attitűdöket, stb. – tehát gyakorlatilag itt is felnőtt lét szerepeire készülnek. 

 

- Egy- egy gyakorlati feladat kapcsán komplex fejlesztés folyik a médiaórákon, hiszen pl. egy 

iskolaújság szerkesztése során gyakorlatilag az anyanyelvi kompetenciából kiindulva (írások) - 

a digitális kompetencián át (szerkesztés) - a szociális kompetenciák mozgósításával 

(csoportszerepek, együttműködés) – az esztétikus megjelenítésen keresztül – stb. szinte minden 

fejlesztendő területre tudunk hatást gyakorolni. 

 

- A különböző filmek segítségével ki kell használni a hon – és népismeret, a 

környezettudatosság, az egészségre nevelésben rejlő lehetőségeket is. 

 

Informatika  

 

Célok: Mindennapi életünkben felértékelődött az információszerzés képessége, ezért az egyén 

számára alapvetően fontos, hogy:   

- a szükséges információkhoz időben hozzájusson, 

- képes legyen a kapott információkat megfelelően feldolgozni és alkalmazni, 

- elsajátítsa a megfelelő információszerzési, - feldolgozási, adattárolás, - szervezési és átadási 

technikákat, valamint az információszerzés jogi és etikai szabályait,  

- a technológiai ismeretek fejlődésével képes legyen informatikai ismereteinek folyamatos 

megújítására.  

 

Fejlesztési feladatok szerkezete 

 

Informatikai eszközök használata  

Informatika – alkalmazói ismeretek 

Infotechnológia 
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Infokommunikáció 

Médiainformatika 

Az információs társadalom 

Könyvtári informatika 

Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században. Az egyes területeken a fejlesztési feladatok 

évfolyamonként történő lebontásával lehet a területhez tartozó kompetenciákat kialakítani és 

fejleszteni.  

Például:  

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 

A műveltségterület célja: Az iskolát befejező tanulók tudjanak élni, dolgozni és tanulni a 

technikai világban.  

 

1. Jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a szűkebb és tágabb technikai környezetben, 

magabiztosan és szakszerűen használják az eszközöket, tárgyakat, épületeket.  

2. Legyenek képesek a tárgyak, eszközök, árucikkek, szolgáltatások megfigyelésére, 

meghatározott szempontok szerinti kritikus elemzésre, összehasonlítására, a beszerzés és 

használat során döntés előkészítésére és döntésére.  

3. Tudjanak dolgozni, rendelkezzenek a technológiai folyamatok alapvető ismereteivel, 

gyakorlatával, szokásaival, fogásaival.  

4. Készüljenek fel a technikai világ további megismerésére, a tanulásra. 

 

Fejlesztési feladatok  

 

1. A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és 

veszélyei, a fenntartható fejlődés és fenntartható fogyasztás.  

2. Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dok.)  

3. Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegoldó folyamat 

részei  

Probléma felismerés 

Tervezés 

Konstruálás, kivitelezés  

A tevékenység és eredmények értékelése  

4. Munkavégzési és tanulási szokások  

5. Háztartási ismeretek és gyakorlati megvalósításuk 

6. Egészséges életvitel – és életmód kialakításához szükséges ismeretek és gyakorlati 

megvalósításuk  

 

Testnevelés és sport  

 

Tudományosan bebizonyított, hogy 3 – 10 éves korig a legkedvezőbbek a biológiai adottságok 

a testformáláshoz, valamint az ehhez szükséges készségek kifejlesztéséhez.  

A nevelés egyik fontos célja korunkban, hogy a gyermek testileg, szellemileg egészséges, 

fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult ízlésű emberré váljon.  

A testnevelés és a sport- ismeretével, értékeivel és funkciójával- sajátosan összetett műveltségi 

terület.  
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A testnevelés és sport hatással van a szociális és emberi kapcsolatok alakulására, szocializáló 

funkciója van. 

- társadalmi, emberi tevékenység 

- akár szervezetten folyik (pl.: testnevelés óra, tömegsport), akár az önképzés eszközeként 

használjuk fel, mindig feltételez bizonyos tudatosságot, szándékosságot, ezáltal válik sajátos 

emberi tevékenységgé.  

Pl.: alsó tagozatban a testnevelés órák alapeleme a játék. A játék olyan tevékenység, amelynek 

közvetlen célja a versenyben a győzelem elérése, illetve valóságos vagy elképzelt 

cselekmények minél tökéletesebb ábrázolása, megelevenítése. A felső tagozatban az egyszerű 

játékokat felváltják a szabály- és sportjátékok. Ezek megtanulása, elsajátítása és gyakorlatban 

való alkalmazása elsődleges cél. A szabályjáték feltétele tehát a játékfeladat tudatosítása és 

kiemelése. A sport szorosan összefonódik az emberi tevékenység alapvető formáival, 

természetalakító és önmagát védelmező tevékenységével. A sporthoz olyan mozgásos 

műveletek, cselekvések szükségesek, amelynek egy része közvetlenül, illetve az általuk 

fejleszthető képességek közvetetten felhasználhatók az ember társadalmi életében.  

A testnevelés és sport felkészít a felnőtt lét szerepére:  

- A fizikai képesség fejlesztése, a munkabírás fokozása a sport elsődleges és közvetlen 

társadalmi funkciója.  

- A tanulók ügyességét, erejét, állóképességét, teherbírását fejlesztve elsősorban fizikailag teszi 

képessé a nagy megterhelést nyújtó, fizikai fáradalmak elviselésére, a munka elvégzésére.  

Pl.: alsó és felső tagozatokban is: rövid távú, gyors futások.   

felsőben: húzóerő, gyorserő, erő- és állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal, küzdőjátékok 

keretében is.  

- Úszás: aerob jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával, 

rövidebb távú versenyek, versengések, sprintfutások.  

- A sportolás, különösen a csapatsportok esetében kollektívákban, illetve kollektívák közötti 

versengés formájában játszódik le, lehetővé téve az egyén alkalmazkodását a sokszorosan 

összetett, bonyolult alá-fölérendeltségi viszonyokhoz.  

Pl.: kosárlabda, labdarúgás, kézilabdázás, mint csapatsportok.  

 

 Testi – lelki egészség:  

- A testnevelés alapvető egészségre nevelő funkciója az ember természetes 

mozgásszükségletének kielégítésére, az aktív mozgás iránti igény kialakítására.  

Pl.: kosárlabda, labdarúgás, kézilabdázás, mint csapatsportok..  

- A modern életmód mozgásszegénységével szemben preventív (megelőző), regeneráló 

(helyreállító), aktivizáló (cselekvésre ösztönző), rekreációs (felfrissítő) hatása is igen jelentős.  

 

Az egészségre nevelés főbb területei:  

- Személyi higiénia pl.: testnevelés óra után tisztálkodás 

- Táplálkozás higiéniája 

- Öltözködés higiéniája pl.: tornaruha, váltócipő stb. 

- Nemi higiénia 

- Baleset megelőzés, - elhárítás 

- Testtartás nevelés pl.: 1 – 4. osztályban testtartást javító, játékos feladatok, talpboltozat 

erősítő testgyakorlatok, illetve úszás. 

- Környezeti higiénia  

- Napirend kialakítása 

- Szabadidő eltöltése  

 

 Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejező képesség:  



110 

  

- Fontos, mert a felnövekvő nemzedék, a tanulók ezen a téren nem rendelkeznek születésüknél 

fogva kialakult tulajdonságokkal, megfelelő érzékkel.  

- Az esztétikai élmény iránti fogékonyságot fokozni, az esztétikum megítélésének készségét 

fejleszteni kell.  

- Az egyes sportágak azonban lényeges különbséget mutatnak. Vannak esztétikailag 

kifejezőbbek. Pl.: ritmikus sportgimnasztika, műkorcsolyázás, kézi szertorna stb.  

- Az adott sportág mozgásanyagának változatossága, összetettsége, ritmusa a benne rejlő 

esztétikum egyik forrása. 

 

Alsóban:  

- Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok, dalokra koreografált 

mozgássorok.  

- Egyszerű 1 – 4 ütemű alapgimnasztika  

Felsőben:  

- Hosszabb alapgimnasztikai sorok, egyszerűbb alapformákból. 

- A néptánc és a modern tánc technikai elemei, rövidebb koreográfiák, etűdök  

 

 Anyanyelvi kommunikáció:  

 

- Leglényegesebb emberi viszonylat a pedagógus szempontjából a tanulóival való kapcsolata.  

- Az ismeretek, tapasztalatok átadási képessége. 

Pl.: a feladatok magyarázata, egyszerű, de érthető közlés  

Ösztönzés és motiválás 

Hibajavítás és értékelés   

- A tanulóval való kapcsolat kettős irányú:  

 a,  az egyénnel, mint önálló személyiséggel 

b, ugyanakkor, mint a közösség egy tagjával kell a megfelelő kapcsolatot kiépítenie. 

 

 

2. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.  

 

 Ennek alapján  az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést 

heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi 

módok valamelyikével teljesíthet:  a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó 

rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel,  iskolai sportkörben 

(modern tánc, német nemzetiségi néptánc) való sportolással,  kérelem alapján – 

sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói 

engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való 

sportolással, valamint a tanuló számára előírt gyógytestnevelésen való részvétellel. 
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V. Legitimációs záradék (Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános 

Iskola) 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általnos Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a 

Diákönkormányzat megismerte, véleményezte, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

 

  Palkovics Linett    Ungerné Grósz Angéla 

 diákönkormányzat diákelnöke      diákönkormányzat tanárelnöke 

 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 

 

 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általnos Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a 

Szülői Munkaközösség vezetősége véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Horváthné Dobos Judit 

Szülői Munkaközösség választmányának elnöke 

 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általnos Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a 

Nevelőtestület 2018. szeptember 05-én megtartott határozatképes értekezletén megismerte, 

véleményezte, azzal egyetértett és egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

                 Mosbergerné Krekó Szilvia    Kovács Géza István 

  jegyzőkönyvvezető               igazgató 

 

 

 

 

 Zombóné Hardi Noémi              Freyné Pratsler Anikó 

  hitelesítő      hitelesítő 

 

 

 

Pusztavám, 2018. szeptember 06. 

 


