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Jogszabályi háttér:













2011. évi CXC. törvény és módosításai a nemzeti köznevelésről
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet és módosításai
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és módosításai
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és módosításai a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és módosításai a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről
a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
A nemzeti alaptanterv alapján a köznevelés fő célja, hogy a felnövekvő
nemzedék:
— a haza felelős polgárává váljék;
— kifejlődjön benne a hazafiság érzelemvilága;
— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
— megtalálja helyét a családban, a társadalomban és a munka világában;
— törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatokra;
— legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsáról;
— képessé váljék az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
— megismerje és megértse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
— tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.
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A nevelési célok a tartalmi szabályozás különböző szintjein valósulnak meg a köznevelés
folyamatában:
— beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe,
tartalmaiba;
— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola
helyi tanterve szerint;
— tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az
osztályfőnöki órák témaköreit;
— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretekben folyó egyéb
iskolai foglalkozások, programok számára.

Nevelési célok:
-

erkölcsi nevelés

-

nemzeti öntudat, hazafias nevelés

-

állampolgárságra, demokráciára nevelés

-

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

-

családi életre nevelés

-

testi és lelki egészségre nevelés

-

felelősségvállalás másokért, önkéntesség

-

fenntarthatóság, környezettudatosság

-

pályaorientáció

-

gazdasági és pénzügyi nevelés

-

médiatudatosságra nevelés

-

a tanulás tanítása

Módszertani alapelvek:
-

tevékenységekre épülő tanulásszervezési módok

-

differenciált tanulásszervezés

-

egyéni, páros, csoportmunka preferálása

-

akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet
biztosítása

-

differenciált célkijelölés

-

többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás

-

fejlesztő, tanulást támogató értékelés
4

Az eredményes tanulás segítésének elvei
-

tanulási környezet

-

egyénre szabott tanulási lehetőségek

-

képesség-kibontakoztatás támogatása

Intézményünk az alapvető célok között tűzte ki az országos kompetenciamérések
eredményeinek elemzéséből kiinduló javító tevékenységek megszervezését a bevezetett
kompetenciaterületekhez kapcsolódóan.


Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését-oktatását

meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazása. (HH; HHH; SNI, autista,
beszédfogyatékos tanulókkal való foglalkozás megszervezése)





Az új tanulásszervezési eljárások intézményi célkitűzései:



A NAT kompetenciaterületek fejlesztését az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása
tovább erősíti, illeszkedik az oktatási programok implementációját támogató IKT taneszközök
bevezetéséhez.





A differenciálás iskolai lehetőségeinek cél és eszközrendszere:



A differenciálás területén az adaptív oktatás- és tanulásszervezés megelőző jellegű. Ez a
tanulásszervezési mód a gyerekek közötti különbségeket természetesnek tartja, és
alkalmazkodik azokhoz. Itt nem annyira az a lényeges, hogy segítsünk a diákoknak
felzárkózni, hanem sokkal inkább az, hogy lehetővé tegyük számukra a saját ütemüknek
megfelelő fejlődést, tanulást. Így nem alakulnak ki problematikus tanítási helyzetek, mivel
olyan ismeretelsajátítási módokat biztosítunk a gyerekeknek, amelyekben valóban önmaguk
lehetnek. Ezért fontos számunkra az adaptív tanulásszervezés az iskolában.
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Adaptivitás az iskolában
Az adaptív tanulásszervezés a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és a három
alapvető szükségletre összpontosít. Arra, hogy minden gyermek:
–

tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat);

–

legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia);

–

legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit (autonómia).

Ez a három alapszükséglet: a kapcsolat, a kompetencia és az autonómia jelenti az
adaptív oktatáshoz szükséges pedagógiai környezet alapvető alkotóelemeit. Az
adaptív tanulásszervezés kulcsfigurája a tanító vagy tanár, akinek mindennapi
pedagógiai tevékenysége során úgy kell megszerveznie az osztály munkáját, olyan
utasításokat kell adnia és oly módon, hogy az figyelembe vegye a tanulók három
alapszükségletét. Az adaptív tanulásszervezés tehát a pedagógiai differenciálás
olyan eszköze, amely a tanulói különbségek figyelembevételével az emberek
legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire épít.





Az intézményi megvalósítás tevékenységrendszere:



- Olyan tanulási, tanítási módszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy az infokommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra.
- Élet-közeli tanulási környezet kialakítása, amelyben az informális tanulás
meghatározó lehet, ennek intézményi célrendszere, eszközei:















A valóság sokféle bemutatására törekvés



Az új tudás megszerzésében a tanuló előzetes tudásának
szerepe, és az
ehhez kapcsolódó intézményi feladatok, tevékenységek
A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés



A sokszínű tanulói tevékenység biztosításának
 lehetőségei a
kompetencia alapú oktatás kiterjesztésével
Multimédiás oktatóprogramok kidolgozása,
 és átvétele. Digitális
tananyagok fejlesztése, és alkalmazása
Az eredményes ismeretelsajátítás és készségfejlesztés érdekében
meghatározásra kerülnek
a helyi tantervben a tananyagmodulok, és a

moduláris oktatás
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A tanulási tevékenységekben megfelelő hangsúlyt kap a gyakorlat, a
konzultáció, az önálló tananyag-feldolgozás és feladatmegoldások,
az

önálló szakirodalmi elemzések, az e-Learning használata.
A nevelőtestület feladata a kompetencia alapú programcsomagok minél
szélesebb körű adaptációja, az intézmény tanulóinak szociokulturális
sajátosságainak és az intézmény adottságainak figyelembevételével
történő beépítése és alkalmazása. Ennek során minden képzésbe bevont
pedagógus az általa vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó fejlesztési
téma kidolgozását és gyakorlati megvalósítását vállalja. A szakmai
munkaközösségek feladata, hogy az új módszereket és eszközöket az
intézmény minden pedagógusával megismertesse és munkájuk során
alkalmazzák



A projektek fenntartását támogató fejlesztési alapelvek
Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat
során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a
mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető
tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő
ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia.
Ehhez szükséges, hogy a műveltségterületek ismeretanyaga bizonyos szintig tantárgyi bontás
nélküli oktatás keretében sajátítsák el a tanulók. A műveltségterületek meghatározása a helyi
tantervben történik.
A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben
mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai
vannak, módszertana kidolgozottabb.
A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok
kidolgozásakor arra kell törekedni, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk
kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek alkalmazásra a kompetencia alapú
oktatási gyakorlat kiterjesztése során is.
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Képesség- és személyiségfejlesztés
Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói
személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi
kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus
személyiség kialakítását, a társas aktivitást.
Új típusú tanári attitűd
Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt
igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust.
Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása
Olyan tanulási programokat alkalmazunk, amelyek során - az életkori sajátosságoknak
megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek,
maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból
következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket
alkalmazzák.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított
véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják védeni.

Új tanulásszervezési eljárásokat, új módszertani ismereteket alkalmazunk az intézményben.
Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
Differenciált tanulásszervezési módszereket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a tanulók
személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének
megfelelő fejlesztést.
Oktató-nevelő munkánk során fontos célunk: a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni
képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék
ismereteiket.

Fokozatosság és folyamatosság
Az elsajátítandó ismeretek egymásra épülnek, amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot
teremtik meg az oktatásban és nevelésben. A programtantervek adaptálásakor előnyben
részesítjük azokat, amelyek a tanulók különböző ütemű képességfejlődésével, az egyes
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képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával az intézmény
tanulói összetétele alapján számolnak.
Valóságos tanulási környezet
Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen
és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. A tanulás hozzásegíti a
tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A tartalmakat és a
megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási helyzeteket az iskolán kívüli
munkán is megtapasztalják
A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott
munkaformák és módszerek:
Módszertani elemek:

  óvoda-iskola átmenet





hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás



habilitációs és rehabilitációs tevékenység



az inkluzív nevelés



attitűdváltást 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



módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére














A tanulásszervezés módszerei:
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
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Motiváló módszerek:
– páros munka
– csoportmunka
– játék
– szerepjáték (drámapedagógia)
– vita
– kutató-felfedező módszer
– kooperatív módszerek
– projekt módszer.
A tanulásszervezés alapelvei:
– differenciálás
o egyéni különbségek figyelembevétele
o tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése.
– szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia
o divergens

gondolkodás,

problémamegoldó

képesség,

kreativitás,

kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés,
társismeret.
– motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia
A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések
A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés:





Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése



IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése



A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális
kompetenciák fejlesztése

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:





 Csoportmunka


Páros munka



Egyénre szabott munka



Részben egyénre szabott munka



Önálló munka
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A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek
a következők a megvalósulási formái:





Mennyiségi differenciálás



Minőségi differenciálás



Tanulási követelmények differenciálása

Ajánlott óratípusok:





Új ismeretanyag feldolgozása



Alkalmazás-gyakorlás



Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés

Alkalmazására szánt feladattípusok:







Problémamegoldó csoportfeladatok



Alkotó feladatok



Felfedező, kutató feladatok



Érvelésre-vitára alkalmas feladatok



Ellenőrzés, értékelés

Digitális tartalmak:
 
 




az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal
az adott intézmény (pl. iskola) saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok
multimédia tartalmak (pl. multimédia CD-k, DVD-k, képek, mozgóképes állományok,
animációk, hangállományok)
eTanulás-rendszerekkel kezelhető, módosítható tartalmak, tananyagok

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek
A tanórán alkalmazott pedagógiai ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok
IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása,
elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási
követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését,
valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását.
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Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló
számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni
tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális
kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését.
Lehetőségek:












számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok
megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel)



bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók
felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására)



fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a
továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére)



összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének,
tudásszintjének mérésére



számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök
(projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.)
igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban



aktív tábla, szavazógépek alkalmazása.



csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő
eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.)



mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele
(SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli
elérés, stb.)
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1.2 A személyiségfejlesztéssel és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos
feladataink
Az iskola célja a személyiségfejlesztés, maga az iskolai munka a személyiség szervezett,
tervszerű fejlesztése. A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja az értelem
kiművelése mellett a gyermeknek önmagához és a különböző közösségekhez való
viszonyának fejlesztését is.
A tartalmi elemek konkrét megfogalmazása:
A személyiségfejlesztésben a tanulás iránti motiváció fejlesztésének iskolai
célkitűzései, és tevékenységrendszere. A kompetencia alapú oktatás
elterjesztésének lehetőségei a tanulói motiváció fejlesztésében.
A tanulók képességfejlesztésében az ismeret, tudás, attitűd megfelelő arányának
kialakítását támogató szemlélet hangsúlyozása. Az egyéni képességfejlesztéshez
szükséges intézményi tevékenységrendszer megfogalmazása. A kompetencia
alapú oktatás és a tanulók tanulási folyamatban garantálható sikerességének
kapcsolata.
A tanulás iránti motiváció fejlesztése, a megismerési vágy fenntartása, az iskola
változatos, gazdag fejlesztő programot kínálata közti összefüggések felvázolása.
Olyan tanulásirányítási módok garantálása, amelyben minden gyerek megtalálja a
kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő
lehetőségeket is. A tantárgyak közti merev határrendszer megszüntetésével a
komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása. Az
érdeklődés pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését szolgáló, örömet
adó aktivitás lehetőségének biztosítása a kompetencia alapú
programcsomagokhoz tartozó tevékenységrendszer bevezetésével.
A játékszeretet fejlesztése révén egyrészt az újabb és újabb fejlesztő játékok
megtanulása/megtanítása biztosítja, másrészt a játék, a játékosság, a szimuláció
gazdag eszköztára támogatja az informális tanulás nyújtotta lehetőségek
elterjesztését.
Úgy alakítjuk a tanítás-tanulás, a nevelés folyamatát, hogy rendszeressé váljanak az
alkotó jellegű feladatok. A személyiség- és közösségfejlesztés érdekében
hangsúlyozni kell a csoportmunka és a páros munka alkalmazását.
Amennyiben az iskola következetesen, reálisan értékeli a tanulói teljesítményt, és ha
a tanulók önértékelésében is segíti elkerülni a „beskatulyázás” veszélyét, akkor
jelentősen átalakul a tanulók értékelése, és inkább a tanulási folyamat
értékelésére, és a fejlesztő értékelésre helyeződik a hangsúly. A számonkérés nem
ismeretközpontú, hanem a mindennapi élethelyzetekhez való alkalmazkodást és
helytállást tekinti célnak.
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 kompetencia fejlesztése).
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Azintézményi 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.
A közösségfejlesztés tanórai feladatai:
–
–
–
–

az együttműködési készség, a kölcsönös felelősségvállalás fejlesztése
a kulturált érintkezés és kommunikáció gyakoroltatása
a konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakoroltatása
alapvető erkölcsi és demokratikus értékek, normák (igazmondás, becsületesség,
megbízhatóság, segítőkészség, egymás elfogadása, szolidaritás, tolerancia stb.)
megismertetése és tudatosítása
– öntevékenység. önszervezés és önigazgatás képességeinek kialakítása és fejlesztése
Feladataink a tanórákon és tanórákon kívül egyaránt:
A közösséggé szerveződést segítő szokások, hagyományok, alapvető erkölcsi normák
kialakítása és továbbfejlesztése, a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi úton
történő alakítása:
– Bizalmon és megbecsülésen alapuló pozitív tanuló-nevelő kapcsolat
– Egyéni, kiscsoportos és csoportos beszélgetések
– A társadalmi együttélés alapvető szabályainak megismertetése, közösségben való
megtapasztaltatása, gyakoroltatása
– Konfliktushelyzetek, problémaszituációk megoldási lehetőségeinek megismertetése, a
tapasztalatok különböző helyzetekben történi alkalmazása
– Gyermek és felnőtt példaképek bemutatása, követésre ösztönzés
– Együttes kellemes élmények biztosítása, hangulatos csoportlégkör megteremtése –
mozi – és színházlátogatások, séta, kirándulás stb.
– A közösség tagjainak együvé tartozását erősítő közös tevékenységek szervezése – pl.:
karácsony, farsang, név- és születésnapok közös megünneplése
– Baráti kapcsolatok kialakulásának támogatása, ösztönzése
– Közös feladatok kis- és nagycsoportos végrehajtása közösen elkészített terv alapján,
közös ellenőrzés, értékelés
– Az egyéni szükségletek felismerése és az érvényesítést szolgáló megegyezések
stratégiájának elsajátítása
– Kommunikációs játékok, gyakorlatok végzése
– A másokat toleráló magatartás, a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti
együttérzés és segítőkészség fejlesztése
– Az áldozatvállalás értelmének tudatosítása
– A felnőttek, idősek iránt érzett tisztelet felébresztése, a velük szembeni magatartás
gyakoroltatása
– Vonzó családmodellek bemutatása – a családi munkamegosztás szerepének
tudatosítása
– Különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése
– Hazánkban és más országokban élő népcsoportok, népek értékeinek, hagyományainak,
eredményeinek ismertetése, megbecsülése, tisztelete
– A közösség életét meghatározó szabályok, „törvények” megfogalmazása, azokhoz
alkalmazkodás illetve módosításuk:
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– A tanulók jogainak megismertetése, érvényesítése, kötelességeik betartásának
ellenőrzése
– A csoport kompetenciájába tartozó közös döntések meghozatala
– A viselkedéskultúra fejlesztése, a társas együttélés szabályainak – rend, fegyelem,
megfelelő szervezettség – gyakorlása
– A szabályok betartásának, illetve megszegésének következményei

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés –
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges
táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki
egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a
családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság
megvalósítása.
Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola
 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a
szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet
legyen.

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást
biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és
hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési
programokkal.

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést
és a tanácsadást biztosító programoknak.

 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók
„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az
erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.

 törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak,
valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi
közösség vezetőivel a lakóközösség tájékoztatásában arról, hogy a közösség hogyan
járulhat hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését.
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség,
hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos
beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az
egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie.
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Ezek közé tartoznak az alábbiak:
  önmagunk ismerete
 egészségi állapotunk ismerete
 a mozgás fontosságának tudatosítása.
Az egészségfejlesztésben a pedagógusoknak támaszkodniuk kell az osztályfőnökök és az
iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok és a munkaközösségvezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást
igényel a résztvevők között:
 intézményvezető vagy megbízottja;
 egészségnevelő pedagógus;
 iskolaorvos, védőnő;
  diákönkormányzatot segítő pedagógus;
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
 napközis és tanulószobai csoportok vezetői.
1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot
az ifjúsági védőnő és képzett pedagógus látja el.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja
 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész
magatartást,

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a
veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái


Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, tanfolyamon
való részvétellel.

Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás
lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a
közösségi munkát.
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1.4 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk
meg:
 a tanítási órákra való felkészülés,
 a tanulók dolgozatainak javítása,
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése,
 különbözeti, osztályozó- és javítóvizsgák lebonyolítása,
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, ebédeléskor és a megőrzőben
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása
Az osztályfőnököt – a pedagógiai munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza
meg, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre













Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi, védőnői, fogászati szűrővizsgálatát.
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Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Órát látogat az osztályában.

1.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
1.5.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a
pedagógusok szervezetten, illetve egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást
nyújtanak.
A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak. Iskolánkban
ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. A tehetséggondozás céljai
intézményünkben:
 minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása,
 tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés,
  a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása,
 a sikeres középfokú beiskolázás érdekében előkészítő foglalkozások
szervezése
A tehetséggondozás feladatai intézményünkben:

 egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák, verseny-előkészítő foglalkozások,
  hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások,
 középiskolára előkészítő foglalkozások (7. és 8. osztály: magyar nyelv és irodalom,
matematika, angol nyelv tantárgyakból)

 szakköri foglalkozások.
1.5.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:











az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;
minimálisan heti 2 korrepetálási óra évfolyamonként, melyekbe a BTMN-es fejlesztő
órák is beletartoznak;
szoros kapcsolat a helyi óvodával, a Nevelési Tanácsadóval és a Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal;
integrált oktatás megvalósítása a szakvéleményekre alapozva
ingergazdag környezet kialakítása;
a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;
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a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;
ok-okozati összefüggések feltárása;
negatív környezeti hatások kiszűrése;
a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
családlátogatások;
a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;
a továbbtanulás irányítása, segítése.



1.5.3 Integrált nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók „állapotának megfelelő pedagógiai ellátása”
különböző

szervezeti

keretek

között

történhet:

gyógypedagógiai

nevelési-oktatási

intézményekben szegregáltan vagy ép társaikkal együtt integráltan, „befogadó” iskolákban. A
fogyatékosok és a nem fogyatékosok együttes nevelését, fejlesztését megvalósító irányzat az
integráció, amelynek több típusa és formája lelhető fel a pedagógiai gyakorlatban.
Az integrált nevelés-oktatás előnyei
Miért jó az ép gyermek szempontjából a sérült gyermek befogadása?
-

Beépül a másság tapasztalata.

-

Kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia).

-

Megtanulja az együttműködés más formáit.

-

Saját egészsége, épsége felértékelődik.

-

Elfogadóvá válik.

-

Önismerete, önértékelése erősödik.

-

Fejlődik az alkalmazkodóképessége.

Miért jó a sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából az integráció?
-

Megtanulja, hogy ő más.

-

Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el.

-

Megtanul harcolni.

-

Megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik.

-

Társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el.

-

Fejlődik az alkalmazkodó képessége.

-

Szocializációs készsége magasabb szintet ér el.

-

Az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyerekek közösségében
és a pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy az integráció vállalása
véletlenszerű próbálkozásból tudatosan választott úttá válik, a fogyatékos gyermek
sajátos nevelési igényével egy idő után egyáltalán nem lóg ki a sorból.
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-

A sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy osztályba
járhatnak testi, érzékszervi és intellektus tekintetében egészséges társakkal.

-

Az ép tanulók az együttnevelődés során egész életükre kiható, meghatározó humán
értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és felértékelésével gazdagodnak.

-

Minél kisebb életkorban találkozik az egészséges gyermek sérülttel, annál könnyebben
alkalmazkodik a helyzethez. Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia, és
észrevétlenül épül ki bennük a segítőkészség.

1.5.4 Sajátos nevelési igényű tanuló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Értelmező rendelkezések 25. pont
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
1.6.5 A köznevelési törvény új fogalomhasználata az SNI-ről
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nkt.47. § (1)
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak
szerint kell biztosítani.
(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a
szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban,
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vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban,
iskolai osztályban. (A továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók – külön
vagy közös, vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola,
kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézmény) történhet.

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek
szükségesek: a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása. A
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv tankönyv és egyéb segédlet. Egyéni
előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő
neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak
szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, foglalkozásokhoz speciális
tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, a fejlesztési területek
szakértői bizottság által történő meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai
nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell
létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6) A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével
jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a
megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása
ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A
szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná
felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges
utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.
(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő
sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos
értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos
gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai
osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi
gyermekkel, tanulóval együtt történik.
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(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a
fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség
kell, ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja:
aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,
ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,
ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban
történik, az
a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség
kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját,
rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz, az enyhe értelmi fogyatékos
tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzettséggel és szakképzettséggel,
továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy
azzal, egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is.
(10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható.
Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése a kormányhivatal feladata.
Pedagógiai tevékenységek
– tanulási, beilleszkedési zavar szűrése, vizsgálata / Nevelési Tanácsadó, /
– a fejlesztésben részesülő tanulók ellátása, fejlesztési terv készítése, kontrollvizsgálata
– felzárkóztatás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápia
– integrálható autista gyermekek oktatása, nevelése
– enyhe értelmi fogyatékosok tanuló oktatása, nevelése
– részképesség zavarokat megsegítő foglalkozások megszervezése
– mozgáskoordinációt fejlesztő, mozgásszervi rendellenességet megelőző és kiküszöbölő
gyógytestnevelés
– kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval
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– SNI tanulók és szakvélemények nyilvántartása, felülvizsgálatok nyomon követése
– Kapcsolattartás a felzárkóztatásban résztvevő szakemberek, osztálytanítók, tanárok között
– Kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, családsegítő szolgálattal.
Fejlesztendő terület

Fejlesztési feladat

Mozgásfejlesztés

Egyensúlyérzék fejlesztése

Nagymozgás

Finommotorika

Finommozgás

Szem, kéz koordinációja

Testséma és téri tájékozódás fejlesztése

Tájékozódás testen
Dominancia
Tájékozódás térben
Relációszókincs fejlesztése

Beszéd és nyelvi funkciók fejlesztése

Szókincs bővítése
Beszédmotorika és artikuláció fejlesztése
Beszédészlelés és beszédmegértés
fejlesztése

Percepciófejlesztés

Vizuális percepció fejlesztése
Alakállandóság képességének fejlesztése
Alak – háttér differenciálás
Auditív percepció fejlesztése
Zajok differenciálása
Akusztikus alak – háttér diff.

Vizuális megfigyelő- és elemzőképesség

Szeriális képességek fejlesztése Beszéd- és

fejlesztése

nyelvi sorozatok
Vizuális sorozatok

Figyelem fejlesztése

Terjedelem növelése

Emlékezet fejlesztése

Verbális emlékezet
Vizuális emlékezet

Gondolkodási műveletek fejlesztése

Fogalmi gondolkodás
Matematikai gondolkodás
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Személyi és tárgyi feltételeink
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását 2019 szeptemberétől a Fekete István Általános
Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózatának munkatársai látják el.
Kompetenciái:
-

a

megismerő

funkciók

vagy

viselkedés

fejlődésének

tartós

és

súlyos

rendellenességével küzdő tanulók fejlesztése (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia),
-

autista és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése, oktatása.

1 foglalkoztató helyiség, fejlesztő játékok, foglalkoztató füzetek, speciális tankönyvek,
gyógytestnevelési eszközök.
Dokumentumok:
Minden tanév elején határozat készül, mely tartalmazza a fejlesztésben résztvevő gyermek
adatait, a fejlesztő órák heti óraszámát. Amennyiben a fejlesztő órák év közben módosulnak,
esetleg megszűnnek újabb határozat készül. A határozatok határozati számot kapnak, egy
példányt eljuttat az iskola a szülőknek is. A tantárgyi felmentések a szakszolgálatok
szakvéleménye alapján készülnek, egy tanévre szólnak, a határozat kezelése szerint járunk el
velük. Minden fejlesztőórán résztvevő tanulóról egyéni fejlesztési terv készül, mely a hozzá
csatolt fejlesztési naplóval együtt érvényes. Az egyéni fejlesztő és tanítási órák anyagát a
fejlesztési naplóban kell rögzíteni. Az eltérő tanterv szerint haladó gyermekek számára egyéni
tanterv készül.

1.5.5 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő vagy
fogyatékosságban szenvedő tanulók fejlesztéséhez a legelső és legfontosabb lépés a probléma
felismerése, behatárolása. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a Nevelési Tanácsadó, valamint a
tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei, az általuk
kiállított szakvélemény alapján, egyéni fejlesztési program összeállításával kezdhető meg a
fejlesztés.
A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai feladatok a következők:
– minden egyes tanuló magatartásának, viselkedésének figyelemmel kísérése,
– a tanuló beilleszkedési zavarának, tanulási nehézségének, magatartási
rendellenességének észlelelésekor helyzetfelismerés és helyzetértékelés,
– a beilleszkedési zavar, tanulási nehézség, magatartási rendellenesség, a magatartási
zavar okainak feltárása, a Nevelési Tanácsadó segítségének kérése,
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– a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján
egyéni fejlesztési terv kidolgozása, egyéni fejlesztő foglalkozások megszervezése
és lebonyolítása a nevelési tanácsadó segítségével,
– kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, illetve gondviselőkkel
együttműködés a gyerekkel foglalkozó szakemberekkel
– folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal és az ifjúságvédelmi
felelőssel,
– a tanítási órákon differenciált foglalkozás kialakítása, differenciált eljárások
alkalmazása,
– törekvés arra, hogy a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a
tanórán kívüli tevékenységek során
A kompetencia alapú oktatás implementációja segíti a beilleszkedési, magatartási
nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.

Tevékenységformák:













Differenciált tanulásszervezés
Kooperatív technikák alkalmazása
Projekt-módszer elterjesztése
Tevékenységközpontú pedagógiák
Individuális tanulás előtérbe helyezése
Az alapozó időszak elnyújtása
Fejlesztő értékelés bevezetése
A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal


1.5.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében a következő tevékenységeket végezzük:
–napközis ellátás biztosítása
–internet-használat felügyelettel, heti rendszerességgel
–felzárkóztató foglalkozások biztosítása
–középiskolai felvételire felkészítő foglalkozások a 7-8.évfolyamokon
–pénzügyi támogatás a táborok, tanulmányi kirándulások költségeihez
–ifjúságvédelmi felelős tevékenységének biztosítása
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1.5.7 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése
Az intézményünkben integráltan oktatott enyhe értelmi fogyatékosok ellátását szabályozó
dokumentumok:
a köznevelésről szóló 2011 évi CXC.
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelet
Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam
A NAT hangsúlyozza az egyéni képességek szerinti haladást, a differenciálást (megemlíti a
differenciálás speciális megvalósulását a habilitációs, rehabilitációs szemléletet), a közös
felelősségvállalást SNI- s tanulóknál, digitális oktatást, egységességet, aktív tanulást,
képesség-kibontakozás támogatását. Mindezeket figyelembe véve állítottuk össze az enyhe
értelmi fogyatékos tanulók részére pedagógiai programunk rájuk eső részét.
- egyéni képességek szerinti haladás, eltérő tanterv szerint
- személyre szóló differenciálás
- habilitációs-rehabilitációs szemléletmód kialakítása: a tanuló szükségleteihez,
képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek,
terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani
iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres
ellenőrzése) alkalmazása különböző pedagógiai színtereken.
- fejlesztő, segítő, támogató, önmagukhoz mért fejlődést figyelembe vevő értékelés és
ezzel a képesség-kibontakoztatás támogatása

1. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott
gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra
visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások
miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási problémákat mutatnak.
Az enyhe értelmi fogyatékosság (enyhe intellektuális képességzavar) diagnosztizálása orvosi,
gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható
a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funkciók érintettsége. Az
enyhe értelmi fogyatékos személyek fejlődése igen változatos attól függően, hogy milyen
egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak,
amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy egyéb
hatásokra alakulnak ki.
Az enyhe értelmi fogyatékosság sok esetben először iskolai tanulási helyzetekben
jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével.
Így a tanulási sajátosságok szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, átfogóan és
tartósan jelentkeznek.
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Különösen jellemző a
-kognitív funkciók, valamint a beszéd lassúbb fejlődése;
-a diszpraxiás (helytelen vagy kialakulatlan
eszközhasználatban) tünetek megjelenése;

testséma,

koordinálatlan

mozgás

-a figyelem-összpontosítás,
-a téri tájékozódás és
-a finommotorika nehézségei;
-a lassú feladatvégzés;
-a gyakori hibázás;
-az érdeklődés hiánya a kultúrtechnikák elsajátításával kapcsolatban és
-a viselkedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei.
-a kultúrtechnikák (pl. olvasás, írás, számolás, órahasználat, pénzhasználat) elsajátításában.
-Az absztrakt gondolkodás és a tervezés akadályozott,
-a gondolkodás inkább konkrét. Ez a konkrét (tárgyhoz kötött vagy képi szintű)
gondolkodásmód befolyással van a feladatok megértésére az elsajátítás folyamatában és a
visszacsatolás fázisában egyaránt.
-A szociális dimenzióban azt tapasztaljuk, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanulók
kommunikációja, beszéde és az általuk használt nyelv konkrétabb és éretlenebb, mint a
hasonló életkorú társaiké.
- nehézségei lehetnek a szociális jelzések megértésével, a játékszabályok betartásával, a
barátságok kialakításával és fenntartásával.
-az érzelem- és viselkedésszabályozás is nehezített
-a praktikus dimenzióban, az öngondoskodásban az általános iskolás korú tanulók
életkoruknak megfelelően funkcionálhatnak.
-serdülőkorban segítséget igényelnek a komplexebb mindennapos tevékenységekhez, mint pl.
bevásárlás, főzés, pénzügyek.
Ezek egyénenként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg; a
tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát mutatják, és akadályozzák az iskolai
tanulás eredményességét.
Az enyhe értelmi fogyatékos emberek döntő többsége minimális támogatással képessé válik
az önálló életvezetésre.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a fő feladat:
-minél korábban megkezdett, hosszantartó, rendszeres és intenzív gyógypedagógiai fejlesztés
és terápia,
-a tanulási képesség szintjéhez igazodó tanulási módszerek folyamatos alkalmazása,
-a tanulási motiváció megfelelő fejlesztése,
-a stigmatizációs hatások (eredménytelenség a tanulásban, kisebbrendűségi érzés kialakulása,
csúfolódás stb.) megelőzése/kompenzálása
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A tanulási képesség fejlesztéséhez a pedagógiai, gyógypedagógiai eszközök alkalmazása
mellett szükséges a környezeti, szociális feltételek javítása is.
Mindezek befolyásolják az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövőjére
vonatkozó előrejelzéseket.

2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési-oktatási szempontú jellemzői az
együttnevelés során
Az együttnevelést biztosító befogadó iskolában tanuló enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak a
Balatonfüredi Fekete István Általános Iskola, EGYMI intézményegységeként működő
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat nyújt szakmai támogatást a tanulói
szükségletek alapján.
Az integrált enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési folyamatát meghatározó
irányelvek és szempontok:
 az együttnevelés során az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a többségi tanulókkal
együtt, azonos iskolai osztályban tanulnak
 tantárgyaik hasonlóak, de eltérő tanterv szerint haladnak (ld. helyi tanterv)
 a tanórák mellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelezően részt vesznek az
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson,
amelynek célja a pszichikus funkciók fejlesztése a tanulók egyéni szükségleteinek
megfelelően, melyet az utazó gyógypedagógus lát el
 a fejlesztést végző gyógypedagógus az alsó tagozaton a tanítóval, a felső tagozaton a
különböző tantárgyakat tanító tanárral közösen egyéni fejlesztési tervet állít össze,
amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja le a távlati fejlesztési
célokat; majd az elért eredmények összegzése után, ha szükséges, akkor az egyéni
fejlesztési tervet módosítják
 teamértekezlet (gyógypedagógus részvételével) összehívása év elején és év végén az
enyhe értelmi fogyatékos tanulóink előmeneteléről, fejlesztési tervéről, az őket tanító
pedagógusok együttműködés lehetőségeiről, módszertanáról, eszköztáráról. Ezzel is
segítve az egyéni haladás megvalósulását a tanulóknak.
 a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább megfelelő
tanulási
tempó
és
absztrakciós
szint
biztosítása,
amely
tanulási
területenként/tantárgyanként eltérő lehet (ld. helyi tanterv)
 a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű és intenzív tapasztalatszerzés,
 a fogalmak fokozatos „bővítését” az elvonatkoztatás lépéseinek szemléltetésén alapuló
folyamatába ágyazva
 a megtanultak folyamatos ismétlése, gyakorlása, rendszerezése
 a saját élmények, korábbi tapasztalatok/tudás összekapcsolása a megtanulandó
fogalmakkal, cselekvésekkel;
 a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis
lépésekre bontása vagy analógiák alkalmazása
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 a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása,
 a tanuló érdeklődésének és motiváltságának elősegítése (pl. feladatok választhatósága,
több megoldási lehetőség keresése, az önálló tanuláshoz szükséges technikák
elemeinek fokozatos elsajátítása, a metakognitív folyamatok állandó megerősítése, az
egyéni tanulási utak feltárása);
 a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az időtartamok rugalmas
változtatása, a legkedvezőbb csoportméret kiválasztása;
 az elsajátítás folyamatában alkalmazott eszköztár (pl. számológép, szótár, IKT-eszköz,
gondolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd felhasználásának lehetősége a
tanuló számára a pedagógiai folyamat minden szakaszában;
 megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, változtathatóság
stb.).
A tanuló fejlődését támogató feltételek:
 megfelelő osztálylétszám;
 az aktív tanulás biztosítása (gyógypedagógus támogatásával)
 a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása;
 a személyre szabott tanulás lehetősége;
 differenciálás alkalmazása;
 a pedagógus-gyógypedagógus szoros együttműködése, rendszeres konzultációja;
 fejlesztő értékelés (tanulást támogató értékelés) alkalmazása.

Összességében véve a cél az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kompetenciafejlesztése a
következő területeken: kommunikációs képességek, kognitív képességek, orientációs
képességek, kreatív képességek, motoros képességek és szociális képességek.

3. Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok
3.1. Az alapfokú képzés első szakaszának (alsó tagozat: 1–4. évfolyam) feladatai
Az integráltan oktatott enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára is az óvoda–iskola
átmenet megkönnyítésére a törvény lehetőséget ad arra, hogy az egyes évfolyamok
követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt jelöljünk meg. Ezt a
lehetőséget személyre szabottan, az enyhe értelmi fogyatékos tanuló egyéni képességei,
egyéni előrehaladási üteme alapján adjuk meg. Erről a beiratkozott enyhe értelmi fogyatékos
tanuló szülőjét személyes beszélgetés formájában tájékoztatjuk az év elején.
Az alsó tagozat 1. évfolyamán – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy
évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk, az
előkészítő szakasz meghosszabbításával, a nagyobb időkeret nagyobb esélyt nyújt az
alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság
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mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban, egyre önállóbb tanulási
tevékenységre készteti a tanulókat
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1–4. évfolyamon a tanuláshoz
nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzékleti tapasztalatoknak, a
tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. Az iskolába
lépéskor a tanulók átlagosan 5-10 percet képesek koncentrálni, ezért a tanóra felépítésénél
erre figyelemmel kell lenni. Várhatóan a 4. évfolyam végére sem tudnak egy teljes tanórát
koncentráltan végigdolgozni. A nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie.
3.2. Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) feladatai
Hangsúlyosan figyelnünk kell az alsó tagozat és a felső tagozat átmeneténél az enyhe értelmi
fogyatékos tanulóknál. Az alsó tagozat családiasabb, kevesebb tanárral dolgozó, játékosabb,
manipulatívabb oktatását felváltó felső tagozatba való áttérésnél a gyógypedagógus és a felső
tagozatban tanító pedagógusok együttműködésének szerepe megnő, ezért tanév elején minden
felső tagozatban tanító pedagógussal konzultál a gyógypedagógus, illetve az alsó tagozaton
tanító pedagógus e témában összehívott team értekezleten.
Kiemelt feladat az alsó tagozat módszertanának további alkalmazása, hogy lehetővé váljon az
alkalmazható tudás megszerzése. Fontos, hogy a tanulás iránti motiváció az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók esetében – megfelelő tanulási környezetben – hosszabb ideig megmarad,
mint a többségi tanulóknál, így erre még felső tagozatban is lehet építeni. A felső tagozaton a
tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes
képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási
szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik továbbá az önálló tanulási tevékenység. A tanulástanítás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően
differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. Ezek a gondolkodásbeli
szintkülönbségek egyéni fejlettségtől függően az értékelési területek és szintek (kognitív,
affektív, pszichomotoros) megválasztását is befolyásolhatják.

4. A Nat alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során
4.1. Tanulási és nevelési célok
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelési és tanulási célok megegyeznek a
Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni
sajátosságokhoz igazodóan módosul.
 Testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek kialakulásának
megelőzése kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek – mint a
munkavégzés alapvető feltételének – kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi
beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a szabad mozgás, a
sport és a rekreáció lehetőségeire. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára
érdemes támogatást nyújtani a kortárskapcsolatok kialakításában. A konfliktusok
megoldásához a pedagógus modellálása és a konfliktuskezelési technikák
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tanítása/begyakoroltatása is szükséges. A célok elérése érdekében fontos a tanulók
családjával keresni az együttműködési lehetőségeket.
 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy
jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi
beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret.
Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése,
az önbizalom fejlesztése.
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés
A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, később
pedig hozzájárul a munkavállalás során szükséges együttműködési készségek
fejlődéséhez. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a szükséges támogatással
fokozatosan képessé válik a felelősségteljes döntések meghozatalára.
 Médiatudatosságra nevelés
A tanulók az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társadalmi
érintkezést szolgáló információk megtalálására, értelmezésére, közvetítésére és
alkotására. Ismerjék fel a hiteles, megbízható és fontos információkat. A pedagógus
választékos kommunikációval segíti ezt a folyamatot, valamint fejleszti digitális
kompetenciáit, és rendszeresen használ digitális eszközöket a nevelés-oktatás
folyamatában, amelyeket a tanulók pszichológiai jellemzőinek megfelelően válogat és
gyűjt össze.
 A tanulás tanítása, pályaorientáció
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését ellátó intézmények biztosítják azokat
az információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni sajátosságainak
megfelelően támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. Fontos az egyénre
szabott motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az élményt adó tanulási
szokások kialakítása. Az életkori sajátosságokhoz illeszkedve törekedni kell a tanulók
saját tudásáról való reális ismeretek kialakítására, valamint a növekvő
felelősségvállalásra a saját tanulásukért. Az egész életen át tartó tanulásra való
felkészítés fontos a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés
szempontjából.
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén
keresztül képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban
elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki
kell hogy alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb
környezetéhez, a történelmi múlthoz. Fontos felkészíteni a felnőttlét és a tágabb
környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek
érvényesítésére. Az iskolai színtéren belül ajánlott lehetőséget adni a demokratikus
jogok gyakorlására (diákönkormányzat).
 A fenntarthatóság, környezettudatosság
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Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ártalmak és az
emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend
kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése,
a következtetések közös levonása, az egyéni felelősség tudatosítása. A szorosan vett
természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell hogy
jelentkezzen.
4.2. Kiemelt kompetenciaterületek
A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése az enyhe
értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai intézményekben
megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg.
Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt
kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében.
4.2.0. Alapkompetenciák
Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal a tanulók
használható tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulók
esetében is. Az írás, olvasás, számolás, a térben és időben való tájékozódás, valamint az IKTeszközök alapszintű használata lehetővé teszi, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes
legyen önálló ismeretszerzésre. Fontos a tanuló pozitív viszonyulásának kialakítása a
feladatokhoz és az élethelyzetekhez. Ezen feltételek megteremtése az egész nevelési
folyamaton végighúzódik.
4.2.1. A tanulás kompetenciái
A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az
alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját
érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé
váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy
lehetősége legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos
alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására.
4.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a
közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása
során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a
nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a
folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az
anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt,
amely (az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek
mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező,
informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és
alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja.
Az idegen nyelvi kommunikáció mint kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási
észlelés, a figyelem, az emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei
határozzák meg. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a
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folyamatos gyakorlásra,
helyzetgyakorlatokra.
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játékos

helyzetekben

történő

megvalósításra,

a

Törekedni kell a digitális technológia kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú
alkalmazására.
4.2.3. A digitális kompetenciák
A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség
megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő
jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a
biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai
szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a
digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is
a digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az
online biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a
kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való
részvétel érdekében.
4.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó
gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia
fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi
és térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás
praktikus felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a
tanulás-tanítás folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük
meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a
konkrét élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat
és a stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása.
A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos
tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi
életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság
elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat.
Fontos a mindennapi életet érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű
következtetések levonásának és az erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása.
4.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez
elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az
eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmigazdasági helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés,
tulajdonviszonyok). A tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a
pénzhasználat és a fogyasztás, valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a
rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek tervezése kapcsán.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív részvételre. A
társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a tanulók
gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű
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tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a kapcsolatteremtés,
kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést, a
felelős társadalmi részvételt.
4.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv
nem csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a
motivációnak és az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív
tevékenységre épülő tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása.
4.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és
attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A
tanulási-tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját
cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre
való szocializálás, a munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének
elősegítése, az önálló életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme.

4.2. Kiemelt kompetenciaterületek – ld. helyi tanterv
A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése az enyhe
értelmi fogyatékos tanulók fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása
elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló
életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében.

5. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek
A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma enyhe értelmi fogyatékos tanuló. Az
iskolában együtt tanított tanulók különböznek egymástól, ugyanakkor mindenkinek joga van a
képességeihez mért legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz. A differenciálás lényege a
tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés és/vagy az önvezérelt fejlődés
körülményeinek biztosítása a nevelés gyakorlatában. A differenciálás célja annak biztosítása,
hogy a tanulók abban a tempóban fejlődhessenek, amely számukra a legoptimálisabb, illetve
önmagukhoz képest érjék el a lehető legnagyobb fejlődést, teljesítve a követelmények
megfelelő szintjét.
A hatékony differenciálás megtervezéséhez szükséges a tanulókat megismerni a következő
tekintetben:
 a továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás;
 az aktivizálhatóság;
 az önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség;
 az együttműködési képesség;
 a társas helyzet jellemzői.
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Fontos, hogy a tudatos differenciált tanulásszervezés használata pozitívan hat az
önértékelésre, valamint a társakkal való viszonyra is.
6. Értékelés (tanulási eredmény)
A szakértői vélemény alapján az intézményvezető mentesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól. A szülő kérésének megfelelően a szakértői
vélemény alapján javasolja a szöveges értékelés és minősítés alkalmazását.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesztő
értékeléssel (tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt célok elérését
is támogatja. Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a nevelési-oktatási
folyamatnak azokhoz történő igazítása. A szöveges értékelés lehetőséget ad az egyéni
képességek és eredmények szerinti differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a
gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a tanulási folyamatban. A szöveges értékelés
történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik egyéb értékelési formák (szimbólumok,
tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés pedagógiai célja, hogy a gyermek folyamatos
támogatást kapjon. Éppen ezért a gyermek számára is jól érthető megfogalmazásnak nagy
szerepe van.
A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők:
 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz;
 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek;
 a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő fokát jelöli
meg;
 emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szülők és a
tanulók számára differenciáltan és érthető módon.
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekről, fiatalról általában a családban és az iskolában is
kevésbé feltételezik az önszabályozás képességét, így önértékelésükben a külső
visszacsatolások jelenthetik a legmeghatározóbb megerősítést.
A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott
visszajelzés rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai tanulási
környezet alakulását, a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének sikerességét
alapvetően meghatározó tényezők.
Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja annak
megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a
készségek elsajátításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben foglalt kritériumokat. Az
értékelés ez esetben tudáspróbák alapján történik, és százalékosan vagy ötfokú skálán lehet
kifejezni. Kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál, hogy a szummatív
értékelés formatív, fejlesztő elemeket is magában foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók
számára egy következő tanulási periódusban a javításra és a további fejlődésre. A
diagnosztikus és szummatív értékelésnek ugyanakkor létjogosultsága van a továbbtanulás,
pályaválasztás reális megítélésének elősegítésében, a szülők és tanulók döntésének
támogatásában is.
Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése
szempontjából − nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődési tempója
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ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egy-egy
tanév végéhez kapcsolódó követelményszintek alapján történő minősítő értékelés döntően az
ismeretjellegű tudás megállapításakor lehetséges. A bonyolult pszichikus struktúrájú
képességek kialakulása kevésbé időzíthető a tanévek egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév
vége); egy-egy képesség fejlődésében a változás megállapítása (esetleges mérése) esetenként
csak több év elteltével lehetséges.
A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az árnyalt,
reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem az értékelés
során is szükséges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a
tanuló a mérési-értékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhasználat, több idő stb.),
továbbá arányosan jelenjenek meg a követelményekben a kompetenciák, az ismeretek, a
készségek és az attitűdök is. Törekedni kell a tanulói tevékenységek és produktumok
változatosságára.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, viselkedésének
dokumentálására az egyes iskolák különböző megoldásokat alkalmaznak. Ezek segítségével
nyomon lehet követni a tantárgyi teljesítmények mellett a gyermek általános fejlődésének
folyamatát.

7. Állapotmegismerés, szakértői vélemény
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat kizárólag szakértői javaslat által vehetjük fel. A
szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat
alapján szakértői véleményt készít, melynek tartalmaznia kell:
 az ellátás intézményes módjára vonatkozó javaslatot: külön- vagy együttnevelés,
együttnevelés esetében részleges vagy teljes integráció;
 a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését;
 a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket,
fejlesztési feladatokat;
 a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét;
 a kötelező felülvizsgálat idejét;
 a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot; valamint
 tartalmazhatja a javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és
minősítés alóli mentesítésre. (amely alapján az intézményvezető határozatba foglalja
ennek tényét a szülő kérésére)
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8. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók a kötelező tanórákon kívül részt vesznek egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás során a
probléma jellegéhez legadekvátabb eljárások, módszerek és technikák használatával alakítják
a gyermek képességeinek fejlődését, egyidejűleg biztosítva az ahhoz szükséges feltételeket. A
fejlesztési célok közé tartozik az akadályozott fejlődésből eredő hátrányok csökkentése, hogy
a tanuló ismeretszerzési-tanulási folyamatban való részvétele aktív és eredményes legyen, és
a lehető legkevesebb nehézséget tapasztalja a folyamat során. A foglalkozás célja a hiányzó,
sérült pszichikus funkciók kialakítása, magasabb szintre emelése, az esetleges rosszul
szerveződött struktúrák megváltoztatása, de a kiemelkedő képességek fejlesztése szintén a
fejlesztő munka hangsúlyos tartalmi eleme.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás segít a tananyag
és a fejlesztési követelmények differenciálásában, a képességeket fejlesztő eljárások és
feladatok összehangolásában, az egyéni tanulási technika kialakításában, a haladási tempó és
a motiváció egyéni biztosításában, a fejlődés és a fejlődést tükröző értékelés
megállapításában.
A foglalkozás eredményességét növeli, ha minél rendszeresebben – terápia során akár
naponta – egyénre szabottan valósul meg, a fejlődés üteméhez illeszkedik, illetve a habilitáció
teljes ideje alatt folyamatos a szakember támogatása.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
dokumentálása az egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján történik, amelyet a gyógypedagógus
készít el, együttműködve a partnerekkel. Az EFT a szakértői véleményre, illetve a
gyógypedagógus által készített pedagógiai diagnózisra alapulva készül.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a reálisan megfogalmazott rövid és középtávú célokat,
ezek elérésének lépéseit, a tervezett eszközöket, valamint a fejlesztés lehetséges helyszíneit.
Funkciója a segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzése. Az együttműködő
partnerek előre meghatározott időnként – félévente – ellenőrzik, értékelik a végrehajtás
eredményességét, az akadályozó tényezőket, és új fejlesztési célokat tűznek ki. A fejlesztendő
területek mellett figyelni kell a tanuló erősségeire is, és ezeket a kiemelkedő képességeket is
be kell építeni a tervbe, illetve a foglalkozásokba. Az EFT segít, hogy az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló életét támogató különböző szakemberek összehangolják tevékenységüket,
tudásukat; tapasztalatuk mindenki számára hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá váljon.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
megvalósulása lehet osztálytermen belül és kívül is, egyéni vagy kiscsoportos formában.
Mindehhez szükséges az együttnevelést megvalósító iskola pedagógusai és a tanulás
támogatását megvalósító fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a pedagógiai munkát
segítő más szakemberek közötti együttműködés.
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1.5.8 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A gyermekvédelem legelső szintje az elsődleges szocializációs közegek – család és iskola –
gyermekeket oltalmazó működése, a gyermekek speciális életkori szükségleteinek kielégítése,
az optimális fejlesztő közeg biztosítása. Ennek a természetes oltalomnak a jelenléte maga a
megelőző gyermekvédelem, amely feladata az iskolának és minden pedagógusnak. Ahol a
természetes oltalom sérült, ott lép be a hagyományos értelemben vett aktív segítő, és akár a
beavatkozó gyermekvédelem, amely jórészt túlmutat az iskola felelősségi körén. Ezen a
ponton az iskola közvetlen partnereként megjelenik a gyermekjóléti szolgálat.
A veszélyeztetettség feltárása minden pedagógus alapvető feladata. A veszélyeztetett
gyermekekkel, a gyermekvédelmi feladatokkal való szembenézés komoly felelősséget jelent
és komoly szakértelmet igényel, de a pedagógus nem marad egyedül az általa felfedezett
problémával, és nem az ő felelőssége a helyzet megoldása; feladata: jelzés a gyermekjóléti
szolgálat felé.
Az ilyen jelzést megelőzik a következők: beszélgetés az érintett gyermekkel, családdal, illetve
valamely segítő szervezet igénybevételének felajánlása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
„veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult –
állapot, amely a gyermek testi, értelmi érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy
megakadályozza”. Ez a megfogalmazás nyilván nem mindig elegendő támpont egy-egy valós
eset megítélésében, és így megőrzi a tanári mérlegelés lehetőségét és felelősségét. A
veszélyeztetettség fogalmának pontosítására a gyakorlati munkában mindenképpen szükség
van.
A leggyakoribb problémát a szociálisan ellehetetlenült, a tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő, a bántalmazott és elhanyagolt, illetve a deviáns viselkedésű gyermekeket jelentik. A
bántalmazásnak három fajtáját szokás megkülönböztetni: lelki, fizikai és szexuális típusú. A
lelki bántalmazás szinte semmiféle figyelmet nem kap, pedig az a gyermek, akit nem
becsülnek, megaláznak, kiközösítenek, megkülönböztetnek, nem szeretnek, vagy a
szeretetnek nem adják jelét, nem számíthat jó kilátásokra felnőtt életében és agresszív vagy
éppen túlságosan visszahúzódó lesz.
Ha a pedagógus a gyermeket veszélyeztetettnek tartja, és ezt a véleményét a gyermekvédelmi
szolgálatnak jelzi, az érdemi segítés felelősségét az erre kiképzett gyermekvédelmi
szakemberekkel megosztja, illetve nekik adja át. Az iskola ilyenkor kapcsolatban marad a
gyermekjóléti szolgálattal, illetve a szolgálaton keresztül mindazokkal az intézményekkel és
szervezetekkel, amelyek a gyermek segítésében részt vállalnak.
A pedagógusok gyermekvédelmi munkáját az iskolában az ifjúságvédelmi felelős segíti, aki
egyszerre segítője a rászoruló diákoknak és valamennyi kollégájának.
Az ifjúságvédelmi felelős képezi a kapcsolatot az iskola és a gyermekjóléti szolgálat –
egyúttal a pedagógiai és a szociális megközelítés között. Erre a hídszerepre nagyon nagy
szükség van, hiszen így válik lehetővé az, hogy az arra rászoruló gyermekek már az iskola
védett közegén belül megkapják a szükséges személyes gondoskodást.
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A 2019/20-as tanévtől az ifjúságvédelmi munkát nagymértékben segíti az iskolai szociális
segítő, aki család-és gyermekjóléti központ munkatársaként részt vesz az iskola életében.
Különböző programokat, foglalkozásokat szervez a tanulók, osztályok számára, illetve
fogadóórát tart a problémával küzdő tanulóknak és szülőknek.

1.6 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi
rendje
A jogszabályok szerint az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület,
bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A
tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában történő részvételre, annak
szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által
meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében
meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a diákönkormányzat
szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a szervezeti és működési
szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek érdekében az
osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével minden
osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a dokumentumok
tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a
véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a
diákönkormányzat hatásköre, ezért annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint történik.
Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a
döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének
módja az előző bekezdésben meghatározottal azonos.

1.7 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.7.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:




 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a digitális naplón keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
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1.7.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:




az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
Családlátogatás:
(Csak különösen kirívó helyzetekben) Feladata a gyermekek családi hátterének,
körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének
érdekében.
Fogadó óra:
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)
Szülői értekezlet:
Feladata:
1. a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,




2. a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 az osztály tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola vezetése felé.
Nyílt tanítási nap:
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
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Írásbeli tájékoztató:
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról.

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.
1.7.3 Kapcsolattartás az iskola partnereivel
A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és
működési szabályzat jogkörébe tartozik, így az iskola-egészségügyi ellátást biztosító
szervezettel, a családsegítő szolgálattal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal való
kapcsolattartás további szabályozására nincs lehetőség.
Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a tankerületi igazgatósággal.
A sajtóval történő kapcsolattartás az igazgatóhelyettes feladatkörébe és felelősségi körébe
tartozik.
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:








 Badacsonytomaj Város Önkormányzata
 Badacsonytördemic Község Önkormányzata
 Salföld Község Önkormányzata
 Ábrahámhegy Község Önkormányzata
 Káptalantóti Község Önkormányzata
 Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
 Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
 Badacsonytomaj város civil szervezetei
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1.8 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1.8.1 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozóvizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
1.8.2 Az értékelés rendje
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását
követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása
pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható
maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.
Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli
maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható
pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes
pontszám 80%-ával azonos.
Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a
gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%ával egyezik meg.
Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:
 1–29% – elégtelen
 30–49% – elégséges
 50–69% – közepes
 70–89% – jó
 90–100% – jeles
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Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell
alkalmazni.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja
letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön kell teljesítenie.
Az enyhe értelmi fogyatékos és részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó
és a szakbizottság iránymutatásának megfelelő számonkérés és értékelés történik.

1.8.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei
Magyar nyelv és irodalom
1-4.osztály
A tantárgyi vizsga követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény helyi
tantervében található követelményrendszerével.
Magyar irodalomból írásbeli és szóbeli részből áll a vizsga, magyar nyelvtanból írásban kell számot
adnia a tanulónak tudásáról.

Írásbeli vizsga:
- a rendelkezésre álló maximális idő magyar irodalom és nyelvtan tantárgynál 45 perc, ez alatt
a tanulónak az adott évfolyam követelményéből összeállított dolgozatot kell kitöltenie
Szóbeli vizsga:
- egy tanuló maximum 15 percig felel
- a szükséges segédanyagokról a szaktanár gondoskodik
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
5-8.osztály
A tantárgyi vizsga követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény helyi
tantervében található követelményrendszerével.
Magyar irodalomból írásbeli és szóbeli részből áll a vizsga, magyar nyelvtanból írásban kell számot
adnia a tanulónak tudásáról.

Írásbeli vizsga:
- a rendelkezésre álló maximális idő magyar irodalom és nyelvtan tantárgynál 45 perc, ez alatt
a tanulónak az adott évfolyam követelményéből összeállított dolgozatot kell kitöltenie
Szóbeli vizsga:
- a tanuló az adott évfolyam magyar irodalom tantárgy követelményeiből összeállított tíz
tételből egy tételt húz
- egy tanuló maximum 15 percig felel
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- minden tanulónak legalább 15 perc felkészülési időt kell biztosítani
- a felelet kifejtéséhez szükséges segédanyagokról a szaktanár gondoskodik
A részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó és a szakbizottság
iránymutatásának megfelelő számonkérés történik.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
Történelem
A történelemvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az
adott évben tanult ismereteket kéri számon a tanulóktól.
Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és röviden kifejtendő
esszéből áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati
kérdéseket tartalmaznak. Az esszét 10-12 mondatban kell kifejteni a magyar illetve az
egyetemes történelemből merített témában. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
A szóbeli vizsgán a tanuló kérdéseket kap, amikre rövid gondolkodási után kell
válaszolnia.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
Idegen nyelvek
Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állhat.

1.osztály : csak tájékoztató jellegű értékelés van a szülő számára, bizonyítványba nem
kerül be.
2-3. osztály: csak szóbeli vizsga, felkészülés nélkül.
4. osztály: 20 perces írásbeli vizsga, majd felkészülés nélkül szóbeli kérdésekre
válaszadás.
5-8. osztály: 45 perces írásbeli vizsga, majd felkészülés nélküli beszélgetés.
Részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó és a szakbizottság
iránymutatásának megfelelő számonkérés (csak szóban, kevesebb feladat, több idő)
A továbbhaladás feltétele:
2-4. osztály: az ismeretanyag 30 %-a
5-8. osztály: az ismeretanyag 40 %-a
A vizsga számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát, a félév vagy tanév
legfontosabb fejezeteinek követelményei és feladattípusai szerint.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 80%
A szóbeli vizsga 20% arányban oszlik meg az értékelésnél.

44

Matematika
1-4. osztály:
A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét
feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét
ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező
időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat
könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.
5-8. osztály
A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll és szóbeli vizsgát
tehet.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb nyolc
feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések
ismeretét ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga
tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két
feladat könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül
való.
A szóbeli vizsgán az írásbeli feladatlap típusfeladatai közül összeállított 10 tétel közül
húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon két kérdés szerepel, amelyre egyenként
10-10 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 20 pont. Szóbeli vizsgán az a tanuló köteles
részt venni, aki az írásbeli feladatlapot elégtelenre teljesítette. Azok a tanulók, akik jobb
eredményt értek el az írásbeli feladatlapon, azok kérhetik a szóbeli vizsgán való részvélt.
Értékelés az általános vizsgarendelkezések szerint történik. Aki a szóbeli vizsgát is tesz annak
az írásbeli eredménye 60%, szóbeli eredménye 40%-ban határozza meg az elérhető
érdemjegyet.
Fizika
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A
feladatok közül két feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések
ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb
feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok),
két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.
A fizika szóbeli vizsgán öt tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll,
mindkét része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos
kísérleteknek az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését
tartalmazza.
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Biológia
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet
elérni. A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbelin elérhető
pontszám 40 pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Kémia
A kémiavizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet
elérni. A szóbeli vizsgán öt tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbelin elérhető
pontszám 40 pont.
Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Földrajz
A földrajzvizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi,
egy feladat év végi számonkérés esetén). Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet
elérni.
A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell:
 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző,
 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó,
 természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos
egyszerű feladat.
A szóbeli vizsgán öt tételből kell húznia a vizsgázónak. Az adott tananyag két legfontosabb
fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat
legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. A szóbelin
elérhető pontszám 40 pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az
érdemjegy.
Testnevelés
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az adott
félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményekre épül. A tanulók – az úszás és a
küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A
gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 60 perc. A gyakorlati bemutatás
a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, valamint a labdajátékok
közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül.
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Ének-zene
Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli részekből.
Az írásbeli feladatnál a zeneelméleti ismeretanyagokat kell számon kérni. Pl: ritmikai elemek,
ABC-s hangok, zenei kifejezések, zenehallgatási anyag.
A szóbeli vizsgán a tanult kötelező dalok éneklése, zenei fogalmak magyarázata, a különböző
zenetörténeti korok ismertetése a követelmény. Felelési idő maximum 10 perc.
Informatika
A informatikavizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll.
Időtartama 45 perc.
A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:
Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A
feladatok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik
két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb
feladat megoldását várja el (rutinfeladatok).
A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép.
Rajz és műalkotások elemzése
Az írásbeli vizsga két feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül egy a művészettörténeti
ismeretek, alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, a vizsga tárgyát képező
időszak építészeti, szobrászati, festészeti vagy iparművészeti alkotásának elemző bemutatását
kéri számon. A másik egy rekonstrukciós feladat, egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését
kéri látvány alapján. Szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, körző, egy derékszögű
és egy bármilyen vonalzó. Az érdemjegy a két feladat egyenértékű értékeléséből adódik, az
általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható.
Technika
Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak öt
tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum kettő feladatból áll. A vizsga
során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó.
Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. Az általános százalékos értékeléssel
pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Környezetismeret - Természetismeret
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet
elérni. A szóbeli vizsgán öt tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbelin elérhető
pontszám 40 pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
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1.9 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való
döntés az intézmény vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az
általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a
különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a
szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell
venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező
és fegyelmi intézkedéseket.
Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az
átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a
különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett
tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett
tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a
tanuló együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba
kerüljön a diák.

1.10 A felvételi eljárás különös szabályai
A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az
iskola székhelyén van, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges
helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha a testvére is iskolánkba jár, vagy ha szülője az
iskola alkalmazottja.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2.1 Az új kerettantervek
A 2020-21-es tanévtől az 5/2020. (I. 31.) kormányrendelet alapján a Nemzeti Alaptanterv
(110/2012. (VI. 4.) ) legújabb módosítása van érvényben az általános iskola első és
ötödik évfolyamán.
A többi évfolyamon a 110/2012. (VI.4) kormányrendelet alapján a 2012-es Nemzeti
Alaptanterv van érvényben.
A 110/2012 (VI.4) rendelet kimondja:
3. § (1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a
pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és
feladatokat.
(2) A kerettanterv meghatározza
a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását,
b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban
érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát,
c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit,
d) a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát,
e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és
összhangjának biztosítását,
f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között,
g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása
céljából.
(3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a
pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a
tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését.






Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.



Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol vagy a német nyelv tanulását
választhatják.



azoknál a tantárgyaknál, ahol választási lehetőség adódott, az „A” változat szerint
dolgozunk.

Az 5/2020 (I.31.) rendelet kimondja:
1. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A kerettantervek meghatározzák
a) a nevelés-oktatás céljait,
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b) a tantárgyi rendszert,
c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
d) a tantárgyak követelményeit,
e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait,
f) a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet.”
2. § A Rendelet 3. alcíme a következő 5/A. §-sal és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az oktatásért felelős miniszter kerettantervet, alapprogramot, irányelvet ad ki és tesz
közzé.
5/B. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény 9. § (8) bekezdésében rögzített egyedi
megoldásoknak a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott ismeretanyagot tartalmazniuk
kell.”
3. § (1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – a (4)–(7) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – egy tanítási héten legfeljebb
a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy,
b) a negyedik évfolyamon huszonöt,
c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc,
d) a hetedik és a nyolcadik évfolyamon harminc,
e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon
harmincnégy óra lehet.”
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2.2 A választott kerettanterv kötelező és szabadon választott
órakerete
A választott kerettanterv tantárgyait, a kötelező és a szabadon tervezhető óraszámait az alábbi
táblázat tartalmazza:
2020-21-es tanév:
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

7+0,5
+1
4+0,5
1
1
2
2
1
5

6+1
+2
4
1
1
2
2
1
5

6+1
2+1
4+1
1
1
2
2
1
5

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2

3

3

25

25

27

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia–egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki

4+0,5
3
3+1
1

3+1
3
3+1
1

4+0,5
3
3+1
1

2+0,5

2+0,5

2+0,5

1

2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1
1
1+1
5
1

1
1
1
5
1

1
1

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

3
28

3
30,5

3
30

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

2

28

51

5
1

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
2020-21-es tanévtől felmenő rendszerben

Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika
Etika/Hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés

7+1
+1
4
1

7+0,5
+1
4+0,5
1

2
2
1

2
2
1

5

5

5+1
+1
4
1
1
2
2
1
1
5

5+1
2
4+1
1
1
2
1
1
1
5

Szabadon tervezhető órakeret
2
2
Rendelkezésre álló órakeret
24
24
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
2020-21-es tanévtől felmenő rendszerben

2
24

2
25

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika
Etika/ hit- és erkölcstan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia–egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Közösségi nevelés

4+05
3
4
1
2+0,5

4+0,5
3+0,5
4
1
2

3+0,5
3
3+1
1
2+0,5

3
3
3+1
1
2
1

2

2
2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1

1
1
1

2
1

1
1
1

1
1
5
1

1
1
5
1

1
1
5
1

2
28

2
30

Szabadon tervezhető órakeret 1
Rendelkezésre álló órakeret
28

52

5
1

2
30

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép,
feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a hivatalosan tankönyvvé
nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is
szükség van: pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola
helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatja az iskola. A
taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatók;

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be;

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk
közelíteni.
Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos
tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg
kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.
Taneszközök használata
Fontos, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy elsajátítsa az alapvető
oktatási eszközök kezelését, s tudja az IKT-eszközöket eredményesen alkalmazni a nevelésioktatási folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelésoktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
2.4.1 Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:








a gyermekeknek az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe való átvezetése
a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek
pedagógiai kezelése
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakulása, kialakítása

2.4.2 A 3–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. A mozgásigény
kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, az egészséges életmód igényének
kialakítására törekszünk.
2.4.3 Az 5–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, az együttműködési készség és a
tudástartalmak megalapozásának folytatása. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az
együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési
módokat. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával törekszünk a helyes értékrend
kialakítására.
2.4.4 A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés
megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Ennek érdekében történik az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés
képességének fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása (családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban).
Feladat továbbá a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás erősítése, a magyarság
összetartozásának tudatosítása. Ennek keretében a Határtalanul pályázaton való részvétel és
siker esetén a kirándulás megszervezése.
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2.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:


Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások
biztosítják:
A első-ötödik évfolyamon:
- heti négy kötelező testnevelés óra,
- heti egy óra néptánc.
- heti öt kötelező testnevelés
óra. A hetedik-nyolcadik
évfolyamon:
- heti öt kötelező testnevelés óra vagy
-heti négy kötelező testnevelés óra azoknak, akik egyéb egyesületi vagy
sportköri sporttevékenységet folytatnak.
A napközi otthonban és a tanulószobán
- a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a
pedagógusválasztás szabályai
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26
óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Ebből adódóan a pedagógusok szülőitanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.
Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban a 7-8. évfolyam számára
szervezett felvételi előkészítő, az idegen nyelvek közül az angol, vagy német nyelv, valamint
az éves munkatervben megnevezett szakkörök.

2.7 Digitális tanrend
A digitális tanrend szabályzatának megalkotását a Kormány által 2020. március 13-án
kihirdetett digitális tanrend 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatára tette szükségessé.
(A szabályrendszer a digitális munkarend idejére hatályos, a változó körülményekhez
igazodva átdolgozásra kerül.)
I.

A tanulók jogai:

1.

Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása
legjavának bizonyításához.
2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez
a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden
segítséget megkapjon.
3.
Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei
jelzésére.
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Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett
keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való
jogát, emberi méltóságát ne sértse.
5. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a
- napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek
idejére szóló - pihenéshez.
4.

A tanulók kötelezettségei:

II.
1.

Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási
célra használja.
2. Önállóan, engedély nélkül nem hoz létre csoportokat
o Amennyiben ez megtörténik, a figyelmeztetéstől számítva 24 órán belül törölnie
kell a csoportot, ha ez határidőre nem történik meg, a rendszergazda
megszűnteti azt, de akkor ez a mulasztás a magatartás értékelésében súllyal
bír.
3. A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre, még akkor sem,
ha ez tanulócsoporton belül történne!
Erre a célra a továbbiakban is kizárólag iskolán kívüli közösségi felületeket
használ.
o

4. Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi
dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való
jogát.
5. Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához.
6. Tartsa tiszteletben tanárait, diáktársait.
7. A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell.
8. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az
érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat,
ll. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális
felületre sem töltheti fel.
9. A különböző felületekre feltöltött tartalmak, illetve a az oktatás keretein belül
elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek megosztása más digitális és
nem digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos engedélyével történhet!
10. Értekezletek hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan tilos,
beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy
bármilyen más formában való elmentését. Ennek megszegése minden esetben
igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.
11. Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!
12. Meghallgatja mások véleményét, tudomásul veszi másságát, véleményét csak
mások tiszteletben tartásával mondja el.
13. Tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli a
kirívó, szélsőséges megnyilvánulásokat.
A digitális oktatás módja:

III.
1.

A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása az iskola online rendszerében történik.
2. A kommunikáció az erre felállított felületeken (elsősorban Google Classroom)
keresztül, illetve az erre a célra megadott e-mail címek használatával történhet.
3. Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése
alatt tarthassa a rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen.
Csoportot csak a vezetőség engedélyével lehet létrehozni. Erre engedélyt
kizárólag az intézményvezető által megbízott pedagógus kaphat.
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4. A digitális munka 2020. április 06-tól napi szinten kizárólag a Google Classroom
online
rendszerén, ill. a Kréta rendszeren keresztül valósul meg, tehát a tanulónak/szülőnek
mindkét rendszert nyomon kell követnie!
5. Minden tanuló saját otthonában vesz részt a digitális oktatásban.
6. A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz
8.00-tól 16.00-ig tart.
7. A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák
online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges – erősen indokolt eset pl.: ha a
szülőnek van szüksége a gépre, elromlott az eszköz, stb. – a diáknak ezt jeleznie kell,
törekedve arra, hogy a következő egyeztetett időpontban rendelkezésre álljon.
8. A tanulás folyamatához a diák saját – ill. intézménytől kölcsön kapott – eszközt (asztali
számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
9. A tanuló az iskolába különösen indokolt esetben mehet, ennek okát jeleznie kell.
10. Ha a digitális munka feltételei otthon valamilyen oknál fogva nem adottak, az
iskolában rendelkezésre álló eszközökön a diák bekapcsolódhat a tanulási folyamatba.
11. A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit
figyelembe véve - számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló
önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.
12. A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót, a
tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a Kréta e-napló.

.
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2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos
körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzését, illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:
 ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,
 tankönyvvásárlási támogatás biztosítása,
 tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,
 kedvezményes ebéd biztosítása,
  javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.
 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele.

  A tanulók jogainak fokozott védelme.
 Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az
osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).


Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel
kísérése.

 Az SNI-s és BTMN-es tanulók esetében a szakvéleménynek megfelelő fejlesztés,
integrált nevelés-oktatás
A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
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2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola
helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző
értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:


Az első évfolyamon és a második évfolyamon félévkor minden tantárgy esetében
csak szöveges értékelést alkalmazunk.



A második évfolyam végétől a nyolcadik évfolyamig a tanulók teljesítményét,
előmenetelét év közben minden tantárgyból, valamint félévkor és év végén is
érdemjegyekkel minősítjük.
A 2-8. évfolyam év végi osztályzatait az adott időszak során szerzett érdemjegyek és a tanuló
év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább
egy érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
értesítő könyvön és a digitális naplón keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a pedagógusok a munkacsoportok
megegyezése alapján végzik el.
Egy napon maximálisan (a túlterhelés elkerülése érdekében) alsó tagozatban egy témazáró
dolgozatot és egy röpdolgozatot írhat ugyanaz az osztály. Felső tagozatban két témazáró
dolgozat iratható. A digitális naplóban legalább 3-5 nappal korábban minden pedagógus
feltünteti a dolgozat időpontját és témáját.
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2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:





a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a
tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
minden évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a
tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes)
feladatokon túl nem kapnak többlet terhet jelentő szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk,
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot
 javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.


A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1–
1,5 óránál.

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A választható foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk arra, hogy érdeklődési
körüknek megfelelően további ismereteket szerezzenek, illetve hogy szabad idejüket
hasznosan tölthessék.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy a
mulasztás tekintetében úgy kell eljárni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
Az egyéni bánásmód érdekében csoportbontással segítjük a differenciálást a következő
feltételek esetében:





ha a számított osztálylétszám 0-19 %-ban meghaladja a törvényben
meghatározott maximális létszámot: matematika, magyar nyelv és irodalom
valamint idegen nyelv tantárgyak esetén
ha a számított osztálylétszám 20 %-ban, vagy afelett meghaladja a törvényben
meghatározott maximális létszámot: minden tantárgyból
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2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a
testnevelési órákon a Netfit rendszer alkalmazásával. A tanulók általános fizikai teherbíró
képességének értékeléséhez és minősítéséhez használt Netfit (Nemzeti Egységes Tanulói
Fittségi Teszt) alapmérései az alábbiak:
A NETFIT® fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – has izomzat ereje és erőállóképessége Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és
nyújthatósága Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony
ereje
Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem

A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot
nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a
mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a
testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai
állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis
rendszeres vezetésének ellenőrzése az intézményvezető-helyettes feladatkörébe tartozik. A
tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanév március és április
hónapjában bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános
teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a
szülők tudomására hozzák.
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2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei
Célunk olyan egészségszemlélet, képességrendszer és személyiségjegyek kialakítása,
amelyek során a tanulókban




kialakul az önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és
felelősségérzet,



tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot
ok - okozati összefüggései,















kialakul testi és lelki egészségük harmóniája,



világossá válik, hogy életminőségük jobbítását csak jövőjük tervezésével és
életútjuk tudatos építésével valósíthatják meg,



tudatosul az egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerének
fontossága és jelentősége,



egyértelművé válik, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel
nélkülözhetetlen eszköz a boldog, sikeres élethez,



kialakul az életkoruknak megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja,



alapvető igénnyé válik a szellemi tevékenységhez szükséges tanulási
módszerek elsajátítása, a munkához szükséges nyugodt, rendezett környezet és
a munka, a pihenőidő megfelelő arányának kialakítása,



kialakul a kellő tolerancia az átlagtól eltérő ütemben fejlődő társaikkal és a
mássággal szemben,



kifejlődnek olyan kommunikációs képességek, amelyek segítik társas
kapcsolataik kialakulását, azok harmonikus fennmaradását és a
konfliktushelyzetek feloldását.



kialakul a nemiséggel kapcsolatos felelősségteljes magatartásuk,



kifejlődik a felelős döntéshozási képesség egészségük és környezetük védelme
érdekében.

A tanulók egészségfejlesztésével összefüggő iskolai feladataink:
-

alapvető ismeretek elsajátíttatása az emberi szervezet működéséről, a testi – lelki –
szellemi egészség összefüggéseiről,

-

a sportoláshoz, mozgáshoz való pozitív viszony kialakítása, a szabadidő – kultúra
fejlesztése,

-

alapvető ismeretek elsajátíttatása az egészséget fenyegető tényezőkről, a betegségek és
balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedélyek
kialakulásának megelőzéséről,

-

a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges ismeretek, készségek és
képességek fejlesztése (empátia, rugalmasság, alkalmazkodóképesség,
személyiségtisztelet, stb.),

-

reális énkép és önismeret kialakítása,

-

az erkölcsi tudat, a jellem fejlesztése, - a felelős döntési képesség kialakítása.
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A mindennapos testnevelés céljai:
-

a tanulók egészségének megőrzése (testi fejlődésük, érésük támogatása, higiénés szokások
kialakítása, orthopédiai elváltozások megelőzése, a keringési és légzőrendszer erősítése)

-

mozgáskultúrájuk fejlesztése (alapvető mozgáskészségek kialakítása, fejlesztése, a
koordinációs készség fejlesztése, az úszás elsajátítása)

-

a tanulással együtt járó szellemi túlterhelés csökkentése, feszültségoldás

-

tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása

-

pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése

Formái:
-

testnevelés órák
sportfoglalkozások
szabadtéri játékos foglalkozások
osztálykirándulások, túrák

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a
testnevelési órákon a Netfit rendszer alkalmazásával.

Az egészségnevelést szolgálják az alábbi tartalmak:
Harmonikus emberi kapcsolatokra nevelés:
-

az ember fő biológiai, pszichológiai jellemzői

-

az ember viszonya önmagához, családjához, embertársaihoz (kortárscsoportok,
munkatársak, stb.), a társadalomhoz, intézményekhez

-

emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség

-

egyén és közösség, a közösségbe való beilleszkedés, a közéletben való aktív részvétel

-

kulturált viselkedés (beszédmodor, érintkezés, stb.) a felnőttekkel, tanárokkal és
diáktársakkal minden élethelyzetben

-

normális embertársi, nemek közötti kapcsolatok, magatartásformák alakítása (szolidaritás,
kooperáció, barátság)

-

viselkedésünket, viszonyainkat szabályozó értékek, erkölcs, hagyományok, szokások,
vallási előírások, divat, normák, jog

-

a társadalmi értékrend; az értékek, normák változó világa

-

saját és mások testi épségének óvása

A tárgyi környezettel való harmonikus kapcsolatra nevelés:
-

kulturált és esztétikus környezet kialakítása

-

a közvetlen környezet (osztálytermek, folyosók, ebédlő, sportöltözők, udvar) rendben
tartása, óvása, szépítése

-

környezetkímélő magatartás és életmód (környezetbarát anyagok felhasználása,
takarékosság, stb.)
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Betegségek elkerülése, az egészség megóvása
-

tevékenység, terhelés harmonikus, kiegyensúlyozott aránya

-

baleseti óvórendszabályok ismerete, balesetek elkerülése

-

közlekedési kultúra (a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, a tömegközlekedési
eszközök használata)

-

helyes magatartás betegség esetén

-

elsősegély-nyújtási ismeretek

-

egészséges, korszerű, rendszeres táplálkozás

-

rendszeres testmozgás, sport

-

megfelelő személyi higiéné (rendszeres tisztálkodás, időjárásnak, évszaknak megfelelő
öltözködés, stb.)

-

helyes napirend, életrend (pihenés–munka helyes aránya, megfelelő alvásidő, stb.)
kialakítása

-

egészséget fenyegető környezetkárosító anyagok, környezeti ártalmak

A lelki egészség megóvása
-

önismeret, önkontroll, önbizalom; autonómia, személyiség megőrzése

-

pozitív életszemlélet elsajátítása

-

különböző (pozitív és negatív) élmények feldolgozása

-

emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség, nyitottság

-

önnevelő, problémamegoldó és konfliktuskezelő készség fejlesztése

-

döntési képesség, érzelmi kifejező készség fejlesztése

-

egyéni képességek, lehetőségek és célok összhangja

-

függőséghez vezető motívumok feltárása, illetve szokások megelőzése, DADA program

-

egészségkárosító élvezeti szerek (mértéktelen alkohol, nikotin, kávéfogyasztás)

-

serkentők, nyugtatók, drogok

-

szenvedélybetegségek (alkoholizmus, narkománia)

-

függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása

-

a függőség egészségkárosító következményei

-

a konfliktus – és válságkezelés más, lehetséges megoldásai

Családi életre nevelés
-

nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok, szexuális kultúra

-

a család funkciója, jelentősége a szocializációban

-

kapcsolatok a családtagok között, a családi élet szervezése (szerepek, feladatmegosztás)
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Szabadidő-kultúra fejlesztése:
Funkciók:
- aktív, passzív pihenés
- szellemi, testi kondíció megőrzése, fejlesztése,
- társas kapcsolatok ápolása, fejlesztése,
- önmegvalósítás, önfejlesztés,
- optimális pszichés állapot kialakítása, fenntartása.
Szabadidős szokások, a szabadidő felhasználása:
- a szabadidő eltöltésének káros, haszontalan, illetve hasznos formái
- a tömegkommunikációs eszközök, a reklám, a média, manipulatív szerepe a
szabadidős szokások alakításában,
- igényes és igénytelen szórakozás,
- szabadidő-tervezés.
Az egészségnevelés színterei az iskolában:












 tanórák (ezen belül kiemelt szerepet kapnak a biológia és egészségtan, a
természetismeret, környezetismeret az osztályfőnöki és a testnevelés órák, de a
többi szaktárgyi órán is kihasználjuk a tananyaghoz kapcsolódó egészségnevelési
lehetőségeket)
 napközis foglalkozások
 szakköri foglalkozások
 iskolai sportköri foglalkozások
 a védőnő által tartott foglalkozások (az osztályfőnökökkel egyeztetett munkaterv
szerint)
 iskolaorvosi szűrővizsgálatok
 erdei iskola
 természetjáró tábor
 túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek
 szülői értekezletek (a szülőkkel történő, egészségneveléssel kapcsolatos párbeszéd)
 a felnőttek (tanárok, és más iskolai dolgozók) példaadása, egészséges életmódja
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Az ismeretek, készségek, képességek elsajátítását szolgáló módszerek,
tevékenységformák:




 szerep – és szituációs játékok


személyes és más példák gyűjtése, kiértékelése, megbeszélése

 értékkategóriák felállítása (táplálkozás, emberi kapcsolatok, helyes
viselkedésformák, szokások stb.)
 problémák megbeszélése, elemzése, vita

Együttműködés az egészségnevelésben:







 · osztályfőnökök
 · szaktanárok
 · ifjúságvédelmi felelős
 · iskolaorvos
 · védőnő
 · szülői munkaközösség, szülők
 · család-és gyermekjóléti központ

Egészségfejlesztő munkánk csak akkor lehet eredményes, ha közösen, egymást segítve és
megerősítve végezzük azt diákjaink, gyermekeink egészsége érdekében.
Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki
órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás
alkalmával – az alábbi képességeket és készségeket:
 érzelmek alkotó kezelése,
 stresszkezelés,
 önismeret, önbecsülés megerősítése,
  célok megfogalmazása és kivitelezése,
 konfliktuskezelés,
 problémamegoldás, döntéshozás,
 kortárscsoport nyomásának kezelése,
 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
 elutasítási készségek fejlesztése.
Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi
érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti
körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
  egészséges táplálkozás,
 rendszeres testmozgás,
 higiénés magatartás,
 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.
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2.13.2 Az iskola környezeti nevelési elvei
A bennünket körülvevő természeti és társadalmi értékek megőrzése, védelme létfontosságú
környezeti válságokkal teli világunkban. Ezért iskolai oktató – nevelőmunkánk során
fontosnak tartjuk, hogy tanulóink érzékennyé váljanak szűkebb és tágabb környezetük – és a
világ globális problémái iránt.
Törekvésünk, hogy kialakítsuk bennük a felelősséget saját testi és szellemi fejlődésükért,
egészségük megőrzéséért. Mindezek mellett célunk, hogy elősegítsük tanulóink
környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy felnőve
képesek legyenek környezetük aktív védelmére, értékeinek megőrzésére.
Célunk olyan ismeretek, készségek és szemlélet kialakítása, amelyek
- segítik a tanulókat a környezettel harmonikus életvezetési képességeik kialakításában,
- eligazítják őket a környezeti problémák felismerésében és kezelésében,
- kialakítják felelősségérzetüket, környezettudatos magatartásukat
- képessé teszik a tanulókat arra, hogy megértsék a fejlődés és környezet kérdéseinek
összefüggő rendszerét (rendszerszemléletre nevelés),
- segítik az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítását,
- képessé teszik a tanulókat a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének
megértésére,
- képessé teszik őket annak a felismerésére, hogy az élő természet – s benne az emberi
társadalom – harmóniájának a megőrzése, fenntartása az emberiség jövője
szempontjából nélkülözhetetlen (globális összefüggések megértése)
- segítik a tanulókat abban, hogy a környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi
alapelvek szintjére emelkedjenek.
1. A tanulók környezeti nevelésével összefüggő iskolai feladataink:
·

hatékony személyiségformálás, az egyéni különbségek figyelembevételével

·

az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek
erősítése

·

rendszerszemléletre nevelés, mellyel képessé tehetjük tanulóinkat arra, hogy a tanórán
szerzett ismereteiket összekapcsolják az élet valós dolgaival, problémáival

·

az alternatív, problémamegoldó gondolkodás képességeinek kialakítása

·

a globális összefüggések megértéséhez szükséges ismeretek és készségek kialakítása

·

a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása a tanulóknak

·

a létminőséghez tartozó viselkedési formák kialakítása; magatartási és életviteli
minták mutatása

·

a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértetése a tanulókkal

·

a környezettel való együttműködés (és nem az azon való uralkodás) hangsúlyozása

·

sokoldalú, személyes tapasztalatszerzési lehetőségek, kommunikációs helyzetek
biztosítása a tanulók számára
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2. Környezeti nevelés az általános iskola 1-4. évfolyamán
Az iskolába kerülő gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok által kialakított környezet, az
általuk nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti nevelés szempontjából is döntő. Az
esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése segíti a kisiskolásokat az új
környezetben való eligazodásban, és felkelti a vágyukat az iskolai élethez, a munkához
nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. Bár tudjuk, hogy a kisgyerekek először az olvasás,
írás, számolás rejtelmeivel vannak elfoglalva, szívesen csodálkoznak rá egy – egy természeti
jelenségre, szépségre is. Az iskolaérett gyermek közvetlen környezetének számos jelenségével
találkozott már, sok személyes emléke, tapasztalata van, de ennek olykor nincs is tudatában.
A tanító dolga, hogy a mozaikszerű tudásdarabokat egymás mellé illessze, rendezze.
Az elsősök természetszerűen fogadják el a tanító magatartását, viselkedését, utasításait,
véleményét. A tiszta környezet (beleértve a mellékhelyiségek, az iskolaudvar állapotát is), a
mozgásigény kielégítése, a szétválogató hulladékgyűjtés napi gyakorlata természetes velejárói
lehetnek a tanulók hétköznapjainak. A későbbi években ez a kör bővülhet, tudatosodhat. A
tanító egyben osztályfőnök is: az osztály életének szervezésében hatékonyan segíti a
környezeti nevelést (állatok, növények gondozása az osztályteremben, a környezetvédelem
jeles napjainak megünneplése, kirándulások szervezése, az élő természet és az épített
környezet szépségének átélése). A családdal való kapcsolata lehetővé teszi, hogy közös
programok szervezésével a szülőkre is hatással legyen.
A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégítheti
a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja
az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember
felelősségét az élővilág megőrzésében.
Ahhoz azonban hogy, a tanítványainkban kialakítsuk a kívánt magatartásformát, erős érzelmi
kötődést kell létrehozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre lehetőség kínálkozik
a magyar nyelv és irodalom órákon is. A versek, a történetek személyes hangon szólnak a
gyermekekhez. Nagy íróink és költőink természetszeretete átsugárzik a gyerekekre.
Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra tanítása során. Itt
lehetőség nyílik a természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására. A
természetes anyagok használata új érzékelési területen, a tapintáson, a szagláson keresztül ad
élményt a gyerekeknek.
A technika - életviteli órákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet
megismerése nyújt lehetőséget a környezeti nevelés számára.
Az ének – zene órákon tanult népdalokban gyakran jelenik meg a természet szépsége.
Zenehallgatáskor a gyermekek átérzik a természet szépségét. Törekvés ébred bennük a
természet őrzése iránt. A zenehallgatás közös élményt nyújt számukra.
Testnevelés órán közvetlenül találkoznak a természeti környezettel, melynek tisztasága,
rendezettsége, egészsége közvetlenül is befolyásolhatja tanulóink teljesítményét, „mozgási
kedvét”. Az örömmel végzett tevékenység együttműködésre, toleranciára, önnevelésre
serkent.
A matematika tanulása közben tanulóink megismerkednek az őket körülvevő környezet
mennyiségi és térbeli viszonyaival.
A környezeti nevelés tanórán kívüli fontos színtere a napközi. A délutáni szabadidős
tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, növények gondozása,
madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek megtekintése stb.) hozzájárul
ahhoz, hogy kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás. A napirend segíti a rendszeres
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életmód kialakulását. A szabad levegőn való tartózkodás, a sport, a játék edzi egészségüket,
elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását.
3. A környezeti nevelés megvalósítása felső
tagozaton Környezeti nevelés a tanórákon
A környezeti nevelés számos ponton kapcsolódik a reál-, a humán, a technikai műveltséghez,
az egészséges testkultúrához, de tartalma mégsem azonos azokéval. A környezeti nevelés nem
magáról a természeti vagy humán környezetről szól, hanem az ember és környezete
kapcsolatáról.
Az alábbiakban azok a környezeti tartalmak szerepelnek, amelyeket beépítünk helyi
tantervünkbe.
Magyar nyelv és irodalom:
- Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok
harmonikus kapcsolatának megismerése.
- Irodalmi szövegek alapján problémafelvetések, vita, véleményalkotás, érvelés.
- Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése.
Történelem; társadalomismeret:
-

A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.

- Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet?
-

A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített
környezetért való felelős magatartás formálása.

-

A helyi történelmi értékek megismerése, védelme.

-

A hagyományok tiszteletének kialakítása.

-

Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában,
csökkentésében.

Idegen nyelv:
- Jól megválasztott szövegek feldolgozásával a természet szeretetére nevelés.
- A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák
megismerése; más országok hasonló problémáinak feltárása.
- Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése.
Biológia és egészségtan:
- A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése.
- Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok –
okozati összefüggések.
- A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei.
- A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve
mérséklésük módjai.
- A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása.
- Ökológiai életmód kialakítása.
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Kémia:
- A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint
potenciális környezetvédő szerepére egyaránt.
- Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony
módszere szemléletének kialakítása.
- Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság).
- Környezeti elemek egyszerű vizsgálata, az eredmények értelmezése.
- Annak a tudatosítása a tanulókban, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezet és
saját egészségük megóvása érdekében.
- A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági
hatásainak felbecsülése.
Természetismeret:
- Az egészséges környezettel harmonikus életvezetési szokások kialakítása.
- A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes
magatartásformák és értékrend kialakítása.
- Környezettudatos döntések elősegítése.
- A leggyakoribb környezetszennyezések megismerése.
Földünk és környezetünk:
- Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről.
- A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.
- A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások
felismerése, értékelése.
- A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok
számbavétele.
- A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése.
Fizika:
- A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése.
- Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának
megismerése.
- A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság,
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése.
- A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában
megoldások keresése a környezeti problémákra.
Matematika:
- A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak
megismerése mérése.
- A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek
alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása.
- Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való
szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése.
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- A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése.
Informatika:
- Tantárgyi multimédia oktatóprogramok kezelése.
- Táblázatok kezelése, katalógusokban való eligazodás képességének kialakítása.
- A világháló használatával lehetőség nyílik a sokszínű információszerzésre az ember és
környezete kapcsolatáról.
- Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel,
amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre.
- A környezetgazdálkodás lényegének megismerése.
- A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása.
Ének – zene:
- A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.
- A természet zenei ábrázolásának módjai.
- A természet szépségének megjelenítése a népdalokban.
- A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése.
- A „zenei környezetszennyezés” felismerése.
- A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.
- A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei.
- A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet).
- A természetes alapanyagok használatának ismerete.
- Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint.
- A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése.
- A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése.
- A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése,
megértése.
- A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a
tolerancia fejlesztésében.
- A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve.
- Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat,
sportszerek).
- a tanórákon elsajátított ismeretek szintézise, rendszerezése
- konkrét közösségi tevékenységek szervezése, megvalósítása a
környezetkultúrájának fejlesztése érdekében (osztályterem rendben
esztétikussá tétele, országjárások, kirándulások szervezése stb.)

tanulók
tartása,

- a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, megoldások keresése
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- közösségépítés, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése
- személyes példamutatás a tanulóknak.
A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei:
- Szakkör (az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének
nagyon jó színterei)
Tanulóknak adott külön feladatok:
- Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó
témák, problémák önálló kutatására, feldolgozására
Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek:
- Jeles napokon (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja) versenyek, kirándulás,
pályázatok, kiállítás vagy egyéb rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a
helyi vagy globális környezeti problémákra.
Tanulóink lehetőség szerint részt vesznek:
- a Kaán Károly Természetismereti és Környezetismereti Országos Versenyen,
- a Hermann Ottó Országos Biológia Versenyen
Erdei iskola:
- Természet – és környezetvédelmi ismereteik bővítése érdekében tanulóink minden
tanévben részt vehetnek erdei iskolai programon, amely önköltséges
Múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások
- Programjainak nem kötelező jellegűek, szervezésük a lehetőségek
figyelembevételével történik
- Tanulmányi kirándulások: Állatkert, országjárások
Szaktábor:
- A 7. évfolyam tanulói sítáborozáson vehetnek részt Ausztriában, önköltséges
formában
4. A környezeti nevelés során alkalmazott tevékenységformák, módszerek
·

leggyakrabban olyan tanulásszervezési módszereket alkalmazunk, amelyekben
felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés (kooperatív
technikák)

·

aktivizáló, cselekvésre késztető feladatok

·

észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok, tényanyag gyűjtése

·

szövegértelmezés, lényegkiemelés, és ennek elemzése

·

vélemények ütköztetése, érvelés, vita

·

problémamegoldó gyakorlatok

·

fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek közös meghatározása,
pontosítása, tisztázása

·

vélemények, gondolatok tablón való megjelenítése (újságcikkek, képek,
kulcsgondolatok stb. segítségével)

·

szituációs játékok

·

terepgyakorlati módszerek (erdei iskola, szaktábor, tanulmányi kirándulás alkalmával)
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5. Az iskolai környezet
Az iskola az SZMSZ, az iskolai Házirend, a Pedagógiai Program, és a Környezetvédelmi – és
Tűzrendészeti Szabályokban leírtak szerint működik.
Törekszünk:
- a tiszta, esztétikus, egészséges környezet kialakítására, fenntartására,
- az anyag – és energiatakarékos működésre,
- a sportolási – és egyéb mozgási lehetőségek biztosítására,
- lehetőségeinkhez mérten növények telepítésére az osztálytermekbe, folyosókra,
átriumokba,
- a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítására a tanulók és a dolgozók körében egyaránt.
6. Résztvevők és erőforrások
Belső erőforrások:
-

iskolavezetés
pedagógusok
az iskola többi dolgozója (adminisztratív és technikai dolgozók)
tanulók
szülők
iskolaorvos
védőnő

Külső erőforrások:
- kapcsolat más közoktatási intézményekkel (nyílt napok, kiállítások, versenyek, egyéb
programok)
- Környezetvédelmi Felügyelőség (szakmai anyagok, pályázatok)
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park (szakmai anyagok, programlehetőségek)
- Nők a Balatonért civil szervezet
- Egyéb civil szervezetek
- Egyéb regionális vagy országos környezetvédő szervezetek
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2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának
értékelési elvei
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
a házirendet betartja;
a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen
viselkedik; kötelességtudó, feladatait teljesíti;
önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
tisztelettudó;
társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik;
az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; nincs
írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
Jó (4) az a tanuló, aki:
a házirendet betartja;
tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen
viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
nincs írásbeli intője vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki.
az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
feladatait nem minden esetben teljesíti;
előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
igazolatlanul mulasztott;
osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki:
a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több
alkalommal igazolatlanul mulaszt;
több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
munkavégzése pontos, megbízható;
a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
Jó (4) az a tanuló, aki:
képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
a tanórákon többnyire aktív;
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
taneszközei tiszták, rendezettek.
Változó (3) az a tanuló, akinek:
tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;
felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait
többnyire nem végzi el;
felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül;
félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
Az iskola azt a tanulót, aki képességihez
mérten példamutató magatartást tanúsít,
vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
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Az iskolai jutalmazás formái:
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén
- szakköri teljesítményért,
-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és
könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek
át.
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
Aziskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, a Tatay - napokon, illetve előadásokon,
bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés;
- napközis nevelői figyelmeztetés;
- osztályfőnöki figyelmeztetés;
- osztályfőnöki intés;
- osztályfőnöki megrovás;
- igazgatói figyelmeztetés;
- igazgatói intés;
- igazgatói megrovás;
- tantestületi figyelmeztetés;
- tantestületi intés;
- tantestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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