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BEVEZETÉS 
 

 
„A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az 
állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltá-
nyosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntart-
ható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlege-
sen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.”1 
 
A Mecsekaljai Iskolaa tagintézmények értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkí-
nálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhaszná-
lásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 
A tagintézmények egyéni arculatát megjelenítő részletek jelen pedagógiai program ké-
sőbbi fejezeteiben olvashatóak: (ld.: Pedagógiai Program alkalmazásai c. fejezetek) 
 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 
A Mecsekaljai Általános Iskola, Pécs városának, valamint Orfű községének, olyan közoktatási 
intézménye, amely öt különböző helyen, egymástól eltérő kulturális, szociális háttérrel ren-
delkező lakosság elvárásainak kíván megfelelni. Munkájukat a pedagógusok legjobb tudá-
sunk, a legkorszerűbb pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásával szeretnék végezni, 
tanulóik és a szülők megelégedésére. 
Olyan iskola kíván lenni, amelyben a célok megvalósítása a pedagógusoknak sikert, örömet 
és jövőt jelent. 
A Mecsekaljai Iskola, identitását és küldetését a tagintézmények szoros együttműködésével 
alakítja ki, ennek köszönhetően a létrejött szervezet több, minőségileg más, mint az tagin-
tézmények összessége. 
Az öt iskola sokféleségének köszönhetően az intézmény sokszínű választékot nyújt Pécs vá-
ros közoktatási palettáján. 
 

TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 
 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény) 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásá-
ról és annak módosítása 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

                                                 
12011. évi CXC. törvény a köznevelésről 1.§ (2) bekezdés 
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 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-
sének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve ki-
adásáról 

 Kerettanterv 
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

 
 

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

 
A Mecsekaljai Iskola feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, tevékenységü-
ket összehangoló tagintézményekből álló intézményként működik. 
 

AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 

 
 Mecsekaljai Iskola Székhelyintézmény (Bánki Donát Utcai Általános Iskola) 

7633 Pécs, Bánki D. út 2. 
A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Székhelyintézménye (régi nevén: Bánki Donát Utcai 
Általános Iskola): 
Célunk, hogy tanulóink barátságos iskolai környezetben, eredményes tanulással jó hangulatú 
diákéveket töltsenek el. Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, a mate-
matikai-logikai gondolkodásnak, a magyar nyelvnek, szép magyar beszédnek. Emellett fon-
tosnak tartjuk az idegen nyelvek (angol, német) oktatását, az informatikai, a környezet-, 
természetvédelmi nevelést, az egészséges életmód megalapozását. Tehetséges tanulóinkat a 
saját alapítású Gyermekeinkért Alapítvány és a Solti Csilla Ösztöndíj segíti. 
Minden tantermünk felszerelt informatikai oktatási eszközökkel. A különböző tantárgyi órá-
kon szerzett gyakorlattal tanítványaink képessé válnak az informatikai eszközök irányított 
használatára, tanulmányi munkájukhoz ismeretszerzésre. ECDL vizsgákra, továbbtanulásra 
tanulóink az informatika szakkör keretében készülhetnek fel 
Iskolánk az elmúlt években megvalósult szakmai fejlesztések nyomán, megújult pedagógiai 
kultúrájával alkalmassá vált a referencia-intézmény minősítés elnyerésére. Egyedi, más in-
tézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, 
szervezeti innovációval rendelkezik, és azt szolgáltatásaiban közzétenni, valamint más isko-
lák számára átadni képes. Az iskola pedagógiai szolgáltatásában sokoldalú, több, összefüggő, 
kidolgozott jó gyakorlattal is rendelkezik: Bánki Kupa – verseny a tehetséggondozásért, Él-
mény Műhely – színjátszás az iskolában, Segítő lépések, nagy esélyek! – a fejlesztőmunka 
iskolai gyakorlata. 
Kiemelt feladat a pedagógusok számára az IKT-alapú pedagógiai módszertan saját eszköztá-
rának kidolgozása, és a mindennapi gyakorlatba való beépítése. Ennek érdekében belső és 
külső továbbképzéseket szerveztünk, és folyamatosan bővítjük a digitális taneszközök állo-
mányát. Az iskola működésében is kiemelt szerepe lett a digitális tartalomnak: az informáci-
ók, adatok olyan formában való létrehozásának, hogy az informatikai eszközökkel kezelhető, 
tárolható, módosítható legyen. 
Az iskola az egyetem partneriskolájaként lehetőséget biztosít évente több tanár szakos egye-
temi hallgatónak, tanítójelöltnek a külső tanítási gyakorlat teljesítésére.  
Úgy véljük, az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink 
az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több 
évre visszatekintő mérések is alátámasztják. Hasonlóan a továbbtanulási eredményeinkhez, 
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az országos kompetenciamérések is szép eredményeket mutatnak, több mérési mutatóban 
az országos átlag feletti eredményeket érnek el. 
 

 Jurisics Utcai Általános Iskola 
7624 Pécs, Jurisics M. u. 17. 

A Jurisics a Mecsek lejtőjén, tiszta levegőjű, zöld környezetben, jól megközelíthető helyen 
található. 
A köztudatban a színe miatt „piros iskolaként” szerepel.                                             
Pécsi viszonylatban „kis iskolaként” tartják számon, ebből adódik a ma már igen ritka csalá-
dias jellege. A gyermekközpontú iskola igyekszik a tanulói és szülői igényeket kielégíteni. 
Idegen nyelvet már első osztálytól tanulhatnak a gyerekek. 
Az osztályok viszonylag kis létszámúak. A fejlesztésre és a tehetséggondozásra egyaránt 
nagy hangsúlyt fektetünk. 
Büszkék vagyunk tanulóink tanulmányi, verseny- és sporteredményeire.    
Iskolánk biztos alapokat szeretne nyújtani minden tanulója számára, amire a továbbiakban 
bátran lehet építeni. Nem törekszünk specializációra, inkább a széleskörű megismerés lehe-
tőségének biztosítására. 
Mindezt nyugodt, nyitott, kellemes környezetben és légkörben szeretnénk elérni. 
Azt valljuk:„Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk…”(Illyés Gyula) 
 
 Kovács Béla Általános Iskola (Pázmány Péter Utcai Általános Iskola) 

7634 Pécs, Pázmány P. u. 27. 
Az iskolára családias légkör jellemző, a szülők és gyermekek ismerik egymást, tanítványaik 
jelentős része a környéken lakik. A családias hangulat megőrzése érdekében évente több 
alkalommal szerveznek olyan programokat, ahol szülő, diák és tanár együtt tölti el a szabad-
idejét. Hagyományos értékrendet képviselik, gyermekszerető, életkori sajátosságoknak meg-
felelő követelményeket támasztó pedagógusok várják a diákokat. Színes kínálatot biztosíta-
nak a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. 
Az iskola 2001-ben, Baranya megyében elsőként bekapcsolódott az Ökoiskolák Országos – és 
ezen keresztül európai Hálózatának munkájába, és 2005-ben elnyerték az Ökoiskola címet. 
Ennek szellemében úgy végezik pedagógiai munkájukat, hogy közben a lehető legnagyobb 
mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág értékeit. A gyermekeket úgy nevelik, 
hogy későbbi életük során döntéseikbe beépüljön a természet – és a környezetvédelem, a 
környezettudatos gondolkodás. Jól felszerelt könyvtár fogadja az érdeklődő diákokat. Angol 
nyelv tanulását első osztálytól biztosítják tanítványaik számára. 
A felújított iskola szép, zöldövezeti környezetben, hatalmas udvarral, sportpályával, parkkal 
és játszótérrel várja a gyermekeket. 
 
 Köztársaság Téri Általános Iskola 

7623 Pécs, Köztársaság tér 1. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mecsekaljai Iskolája Köztársaság Téri Általános 
Iskola, 1963-ban nyitotta kapuit Pécs belvárosában. Közvetlen környezetében, bölcsőde, 
óvoda, két középiskola található. A közeli kis forgalmú utcák, a park és játszótér kedvelt hely 
a környékbeliek és a diákok körében. A csendes, kis forgalmú környeztet biztonságos játszó- 
és találkozóhely. A körzethez tartozó tanulók, családi házakban kisebb bérházakban laknak, 
de az iskola diákjainak zömét, a városkülönböző területeiről idejáró, nem körzetesek alkot-
ják. 
Az iskola évfolyamonként – többnyire - két párhuzamos osztállyal működik. Elsőtől harma-
dikig, az azonos osztályba járók ugyanabba a napközis csoportban folytatják a délutáni mun-
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kát. A felsősöknek tanulószoba áll rendelkezésére.  Az intézmény fő profilja a francia, angol 
és német nyelvek oktatása. A tanulók első osztálytól emelt szinten, kiscsoportban sajátíthat-
ják el a választott idegen nyelvet. Ezt francia testvériskolai kapcsolat,nyelvi táborok is segí-
tik.  
Az országos kompetenciaméréseken a tanulók eredményei az elvárhatónál magasabb érté-
ket mutatnak. 
Az iskolai élet mindennapjait a saját fejlesztésű, egészségnevelési kereszttanterv tesz teljes-
sé. A városban egyetlen önkormányzati intézményként nyerte el, az „Erőszakmentes, egés-
zségtudatos iskola” kitüntető címet. 
A szabadidőben két informatika terem, könyvtár és játék szoba várja a gyerekeket. A tanulók 
érdeklődése alapján szakkörök, sportfoglalkozások, ezen belül labdarúgás, kosárlabda, kézi-
labda teszik teljessé a személyiségfejlesztést. Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyek kihelyezett tagozataként lehetőséget biztosít zene, társastánc, dráma és kézműves is-
meretek elsajátítására. A mindennapos testnevelés keretében tanulóink, önkéntesen vehet-
nek részt tollaslabda és úszás órákon is. 
Tanulási nehézséggel küzdő tanulóinkat, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segíti. Az is-
kolában gyermek és ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, gyógy-testnevelő is dolgozik. A 
végzős nyolcadikos háromnegyed része a város gimnáziumaiban folytatja tanulmányait, ahol 
általános iskolai eredményeiket megtartják. 

 
 Fekete István Általános Iskola 

7677 Orfű, Ady E. u. 6. 
Orfű 900 fős község, Pécstől 15 km-re található. Jelenlegi formájában 1972 óta működik. 
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 
nagymértékben eltér, így nevelő, oktató munkánk is ehhez a helyzethez igazodik. Ezért egya-
ránt fontosnak tartjuk a tanulók felzárkóztatását, a tehetséges, jó képességű gyermekek fej-
lesztését is, fejlesztő pedagógusunk közreműködésével. Az orfűi iskola erőssége éppen ki-
csiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat így valóban egyénre szabottan tudjuk 
megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű isme-
retanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészségüket, kreativitásukat szinte 
minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. 
Az órákon lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket fegyelembe vevő neve-
lésre, oktatásra. Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük lakóhelyük kulturá-
lis életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendezvény szerve-
zője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut szereplések által.  
Első osztálytól lehetőség van nyelvtanulásra. A pedagógusok sokrétű képzettségének, érdek-
lődésének köszönhetően szakköreinket a szülők és gyermekek igényeihez tudjuk igazítani 
(idegen nyelv, kézműves, természetjáró, stb.). 
Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép ered-
ményt tudhatunk magunk mögött. 
Igény szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. 
Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található. Meg-
ismerésükre, ismeretek bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társintézmé-
nyek tanulói számára. 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

 

I.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ-

GIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS 

ELJÁRÁSAI 
 

 

ALAPELVEK 

 
 Széleskörű általános műveltség, ismeretek nyújtása. 
 Egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása a képesség szerinti differenciálás elvé-

nek érvényesülése. 
 Tagintézményeinkben minden tanuló szükségletei szerint kapja meg a számára legmeg-

felelőbb fejlesztést ahhoz, hogy az életben megállja a helyét. 
 Az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása, kompetenciafejlesztés (képességek, 

ismeretek, attitűdök – viszonyulások fejlesztése). 
 A szülők és a tanulók minden méltányolható szükségleteinek és elvárásainak való  meg-

felelés. 
 A tanulók számára biztonságos, támogató légkört teremtünk.  
 Fontos számunkra, hogy tanulóink testileg és lelkileg egészségesek legyenek.  
 Tiszteljük az alapvető emberi értékeket és alapot adunk az erkölcsös emberi élethez.  
 Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit. 
 Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 
 

ÉRTÉKEK 

 
Az iskolai nevelés során a műveltségi köröknek megfelelően készségeket, képességeket fej-
lesztünk, ismereteket nyújtunk, de a középpontban az érték képzés, érték megőrzés, érték 
átadás történik. 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdek-
lődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értéke-
ket a gyermekek elsajátítsák, s viselkedésüket, magatartásukat ez határozza meg. 
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy az értékek elsajátítását elősegítse. Ezt 
szolgálják a pedagógiai program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységek, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyamatos értéke-
lés. 
Az értékek elsősorban a személyes mintákon keresztül hatnak.  
A nevelő-oktató munkánk során előtérbe kerülő értékek:  

 humanizmus,  
 szeretet,  
 család 
 tisztelet 
 harmónia,  
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 biztonság,  
 emberi szabadság,  
 tolerancia,  
 empátia, 
 demokrácia,  
 a hazához, nemzethez való kötődés, 
 az európai hagyományrendszer vállalása 
 az egészséges életmód iránti igény,  
 környezetvédelem. 

Egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a tanulók kulturális igényében felme-
rülő értékrend fokozatosan távolodik az iskola által képviselt és közvetíteni próbáló értékvi-
lágtól. Az iskola jövője szempontjából fontos, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez az új hely-
zethez. Fel kell, és ki kell használni az új lehetőségeket, bővíteni kell módszertani eszközöket. 
 
 

CÉLOK 

 
 A tanulók személyiségének megismerése. 
 A tanulók pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakoztatása. 
 Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének és ismeretnyújtási tevékenységének módo-

sítása annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés nagyobb teret kapjon a napi tevé-
kenységben. 

 Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fejleszté-
se. 

 A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztése. 
 Egy idegen nyelv alkalmazás szintű megtanítása. 
 A korszerű számítástechnikai eszközök használatának megtanítása. 
 A tanulók önálló, de kíváncsiságán alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzésének 

kialakítása. 
 Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás irántitolerancia, 

emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, mintaként való 
közvetítése számukra. 

 Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók testi épségének megóvása. 
 Bizalmon, és elfogadáson alapuló pedagógus-diák, pedagógus-szülő kapcsolat kialakítá-

sa.  
 Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány kijelölése. 
 A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. 
 Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tudatosítása, 

az „egészségtudatos” magatartás megalapozása. 
 A környezetvédelem fontosságának tudatosítása a gyerekekben, a környezet iránti ér-

zelmi kötődés kialakítása. 
 Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, a nemzeti 

kultúrkincsünk alapja, a néphagyományok éltetése. 
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi 

személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, 
ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik el-
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fogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőle-
ges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen 
elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen 
mindenféle nacionalizmus, így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és 
jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatás 
egészében evidenciának kell lennie. 

 A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében az oktatás hatékonyabbá tétele, az 
egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése segítségével. 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és meg-
erősítése. 

 Erkölcsi nevelés: Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek 
etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltá-
nak sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti 
tantárgyak oktatása terén. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó 
állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függet-
lenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a 
diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen 
a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák 
jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem 
évülő bűntetteit is. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátossá-
gok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nem-
zeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 

 A testi és lelki egészségre nevelés: Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fitt-
ség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségé-
től. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a 
fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 
fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív 
életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a 
tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az 
egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú 
tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni 
kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszült-
ségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. … Nélkü-
lözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésé-
ben és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ az komplex intézmé-
nyi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság: A természettudományi oktatás és nevelés terén 
a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez 
adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpá-
lyákra való szocializáció sikerességének záloga. Olyan magatartás határozza meg a tanu-
lók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásá-
hoz és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az 
alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle ösz-
szefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség 
mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. A termé-
szettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környeze-
ti nevelés terén a jelen kutatásainak aspektusai és a nem hagyományos oktatásszervezé-
si módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. 



12 

 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés: A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhe-
tő vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mecha-
nizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségte-
rülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-
oktatás területén. 

 

FELADATOK 

 
 Lehetőség szerint már az intézménybe lépéskor és a felsőbb évfolyamba kerüléskor tá-

jékozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi 
körülményeiről. 

Akkor tekintjük sikeresnek, ha bemeneti mérés és a hozzáadott pedagógiai érték vizsgá-
lata ezt igazolja. 
A feladatot akkor oldottuk meg, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közösségbe, 
tanulmányi eredménye, személyiségfejlődésének üteme megfelel a képességeinek. 

 Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljá-
rások elsajátítására, tudatosítására. 

 Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés feltételeit, és beépíteni elemeit az intézmény 
tevékenységébe. 

Feladatunkat akkor oldottuk meg eredményesen, ha a tantestület módszertani eszköz-
tárában folyamatosan megjelennek a kompetenciafejlesztés helyi tantervben. 

 A gyermekekkel el kell sajátíttatni az ismeretszerzéshez szükséges alap- és kulcskompe-
tenciákat. 

Munkánk eredményes, ha a gyermekek jelentős része képes 
~  az egyes tantárgyak szakkifejezéseit jól használva, választékosan kifejezni magát. 
~ a megszerzett ismereteit a mindennapi életben hasznosítani, 
~ problémáit képességeihez mérten megoldani, 
~ a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan 

használni a tudása bővítésére,  
~ hétköznapi beszédhelyzetekben iskolánk befejezésekor idegen nyelven megértetni 

magát. 
Munkánk eredményességét jelezni fogja az országos kompetenciaméréseken elért telje-
sítmény is. 

 Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következté-
ben a tanulók szívesebben járnak iskolába, nő a teljesítményük, partnereink elégedett-
sége növekszik. 

Munkánk eredményes, ha a gyermekek nagy része 
~  szeret iskolába járni 
~ képes az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. 

Munkánk eredményességét jelezni fogják a partneri igény-, és elégedettségmérés ered-
ményei is. 

 A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika, a számí-
tástechnika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik. 

Munkánk eredményes, ha  
~ a pedagógusok használják az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) 

eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában.  



13 

 

~ a gyermekek megismerik az IKT eszközök használatát, lehetőség szerint képessé 
váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére. 

~ a gyermekek nagy része eszközként használja a számítógépet, internetet tudásá-
nak gyarapítására. 

 A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, szegregáció-mentes együttnevelési környe-
zet kialakítása, a lemorzsolódás csökkentése és a differenciált foglalkozás megvalósítása. 

Munkánk akkor eredményes, ha 
~ az előítéletes megnyilatkozásokat a tanítók és pedagógusok elutasítják. 
~ a differenciált képességfejlesztés megvalósul. 

 Bővíteni kell a tanárok és a diákok ismereteit, melyek segítik a harmonikus emberi kap-
csolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. 

Munkánk akkor eredményes, ha 
~ a diákok között csökken a trágár szavak használata és a verekedések száma, 
~ az egymás közötti vitás eseteket tanulóink képesek megoldani erőszak nélkül, 
~ tanulóink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus esetén. 

 Diákjainkban ki kell alakítani a reális énképet, és meg kell ismertetnünk őket az egyes 
foglalkozások jellemzőivel és követelményeivel. 

Feladatunkat eredményesen oldottuk meg, ha 
~ tanulóink tudatában vannak képességeiknek, 
~ érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak. 

 Ki kell alakítani tanulóinkban, rajtuk keresztül családjaikban is az egészséges élet iránti 
igényt. 

Munkánk akkor sikeres, ha 
~ a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és ita-

lokat, 
~ tanulóink minden nap végeznek testmozgást, 
~ felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak megfelelő 

és folyamatosan fejlődik, 
~ diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket. 

 El kell érnünk, hogy tanulóink csak tiszta és rendezett környezetben érezzék jól magu-
kat. 

A feladatot akkor oldottuk meg, ha 
~ a gyerekek nem szemetelnek, és nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más ezt 

teszi, 
~ a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az intézmé-

nyünkben és azon kívül is. 
 Tanulóinkat meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szere-

pével Európa kultúrájában. 
Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk 
~ ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat, 
~ nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg, 
~ rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről, 
~ tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével. 

 

ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK 

 
 A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 
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 Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások: 
~ napközi, 
~ tanulószoba, 
~ szakkörök, 
~ iskolaotthonos (kimenő rendszerben) 
~ iskolai sportkör, 
~ énekkar,  
~ könyvtár, 
~ versenyek, 
~ rendezvények,  
~ műsorok,  
~ kirándulások,  
~ táborozások, 
~ erdei iskola 
~ külső kapcsolatok. 

 Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajá-
tosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanulóinkat 
személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. 

 Az nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos 
ellenőrzés, értékelés. 

 A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak tovább-
képzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 

 A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési 
eljárásokat. 

 Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadide-
jüket, kihasználva a városunk és Orfű község által adta lehetőségeket (bábszínház, szín-
ház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása, tú-
rák, kirándulások).  

 Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirán-
dulások is. 

 Az újonnan megismert eszközök, eljárások (tantárgy tömbösítés, témahét, projekt, IKT 
eszközök, IPR – Integrált Pedagógiai Rendszerek, erdei iskola) alkalmazása, az új tanu-
lásszervezési eljárások megvalósítása során. Olyan IKT eszközökkel készített tanulói 
produktumok elvárása, amelyek közös együttműködés eredményeképpen jöhetnek lét-
re.  
 

 
 

I.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 
 

 
A tanulói személyiséget fejleszteni nevelő-oktató munkánk minden pillanatában tudunk. 
Ehhez ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználatlanul 
egyetlen lehetőséget sem a fejlesztésre. 
 Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai között 

elfoglalt helyét, és folyamatosan nyomon követjük szociális kapcsolatrendszerét. 
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 Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki. 
 A gyerekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot teremtünk 

számukra. 
 A tanulók értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel fejlesztjük, 

előtérbe helyezzük a kooperatív módszerek alkalmazását. 
 Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését. 
 Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési és a szociális és életviteli kompe-

tenciáit. 
 Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire, a gyermekek megismerési vágyát, 

kíváncsiságát ébren tartjuk, motiváljuk. 
 A gyerekeket az egészséges életmódra és a természet szeretetére, védelmére neveljük. 
 Arra neveljük őket, hogy elfogadják, és tartsák tiszteletben a másságot. 
 Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk, 

és fejlesztő értékelést alkalmazunk. 
 
 
 

I.3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 
 

 
Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, ké-
pességeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik. 
Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös 
tevékenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek egya-
ránt szerephez jut. 
 Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat, társaikat és nevelőiket. 

Tudjanak együtt dolgozni, és a felmerülő konfliktusokat megfelelően kezelni. 
 Megalapozzuk az önálló véleményformálás és véleménynyilvánítás képességét. 
 Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját. 
 A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások létezésének elfogadására neveljük 

őket. 
 A beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó, megértő és segítőkész ma-

gatartást alakítunk ki a gyerekekben. 
 Arra neveljük tanulóinkat, hogy kötelességeiket végezzék el és éljenek jogaikkal. 
 A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, érdekeik képviseletére és védelmére, 

az információk közvetítésére diákönkormányzatot hoznak létre. 
 Az IKT alkalmazások szorgalmazása a közösségi eredmények, események, feladatok el-

érésére az tagintézményi, intézményi honlapokon.  
 Az új módszerek, eljárások, pl.: témahét, projekt hozzájárulhatnak az együttműködés, 

közösségalakítás fejlesztéséhez. 
 
 

AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
A gyermek harmonikus fejlődése és eredményes tanulmányi munkája érdekében kölcsönös 
tiszteletre és bizalomra épülő együttműködésre van szükség. 
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Az együttműködés formái: 
 szülői értekezlet, 
 fogadó óra, 
 szülői szervezet megbeszélései, 
 diákönkormányzati megbeszélések 
 Intézményi Tanács megbeszélései 
 egyéni kapcsolattartás, 
 nyílt nap, nyílt tanóra, 
 családlátogatás, 
 iskolai és iskolán kívüli közös programok, 
 
Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei: 
 Az együttműködés formáit a gyerekek és a szülők változó igényeinek és elvárásainak 

megfelelően igyekszünk bővíteni és fejleszteni. Ha igény merül fel, az együttműködésre 
újabb alkalmakat biztosítunk (rendkívüli szülői értekezlet, szakmai előadás szülőknek, 
pályaválasztási tanácsadás, üzemlátogatás, tanár-diák fórum, jótékonysági bál, kirándu-
lás). 

 Intézményünkben a pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki: megismerjük, 
megvitatjuk egymás kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folya-
matosan megosztjuk egymással, szakmai napokat szervezünk. 

 Az új pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazása lehetőséget nyújt a pedagógus-
tanuló, a pedagógus-szülő és a tanuló-tanuló viszony korszerű formáinak kialakításához. 

 
 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK KAPCSOLAT-

TARTÁSI FORMÁI 

 
Intézményünkben fontosnak tartjuk a partnerközpontúságot, ezért folyamatosan kapcsola-
tot tartunk közvetlen és közvetett partnereinkkel. A kapcsolattartás valamennyi formáját 
kihasználjuk, mivel tudjuk, akkor lehetünk eredményesek, ha együttműködünk partnereink-
kel. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 
 Szülői munkaközösség gyűlései 
 Családlátogatások (szükség szerint) 
 Szülői értekezletek 
 Fogadó órák 
 Nyílt tanítási napok 
 Rendezvények, programok alkalmával 
 Személyes beszélgetések 
 Internet 
 Iskolai, intézményi honlapok 
 Tájékoztató füzet, Ellenőrző könyv, egyes tagintézményekben E-napló 
 
A tanulókkal való kapcsolattartás formái, pl.: 
 Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával 
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 Személyes beszélgetések 
 Diákközgyűlés 
 Iskolagyűlés 
 Diákönkormányzat 
 Internet 
 Iskolai, intézményi honlapok 
 Tájékoztató füzet, Ellenőrző könyv, egyes tagintézményekben E-napló  
 
A pedagógusokkal való kapcsolattartás formái, pl.: 
 Értekezletek, megbeszélések alkalmával 
 Rendezvények, programok alkalmával 
 Személyes beszélgetések 
 Szakmai továbbképzések 
 Szakmai napok 
 Internet 
 Iskolai, intézményi honlapok 
 E-napló 
 Faliújság, hirdetmények 
 
Egyéb partnerekkel való kapcsolattartás formái, pl.: 
 Értekezletek, megbeszélések alkalmával 
 Rendezvények, programok alkalmával 
 Személyes beszélgetések 
  Internet 
 Iskolai, intézményi honlapok 
 
 
 
 

I.4. AZ INTÉZMÉNYI TANULÁSSZERVEZÉS MÓDJA 
 

 
 

EGÉSZNAPOS ISKOLA 

 
Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és más foglalkozáso-
kat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg az intézményben. 
 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény) 
27. § (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban 
olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, to-
vábbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben 
- gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően egész napos iskolaként is működhet. 
 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról: 
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19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha szük-
ség esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kisko-
rú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondos-
kodnak annak a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei – nem 
kívánja ezt az ellátást igénybe venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a köte-
lező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szét-
osztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni. Az 
iskola a pedagógiai programját az Nkt. 26. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján ké-
szíti el. 
(2) Az egész napos iskolai nevelés-oktatást a közoktatási törvény 52. § (3) bekezdésében az 
adott évfolyamra meghatározott kötelező tanórai foglalkozások megtartásával, továbbá lega-
lább az 52. § (7) bekezdésében és az 53. § (4) bekezdésében az adott évfolyamra meghatáro-
zott nem kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell meg-
szervezni, biztosítva továbbá az 52. § (11) bekezdésében szabályozott egyéni foglalkozások 
megtartását szolgáló időkeretet. 
(3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani 
a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez, 
b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást 
azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag 
értelmezési problémájával küzdenek, 
c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 
(4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosí-
tania kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön 
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek. 
A fenntartónak az intézményvezető közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a felté-
teleket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. 
(5) E szakasz rendelkezéseit az iskolaotthonos nevelés-oktatásra kifutó rendszerben kell 
alkalmazni. 
 
 

EGYÉB TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 

 
 
Az egyéb foglakozások szervezésének elvei: 
A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások az oktató-nevelő munka szerves részét képezik. 
Megszervezésük során alapelv, hogy a foglalkozás segítse és egészítse ki az oktató-nevelő 
munkát, bővítse a differenciált képességfejlesztést, közösségépítést, a szocializálás lehetősé-
geit, járuljon hozzá a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósulásához.  
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások  megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a neve-
lői igényeket együttesen kell figyelembe kell venni. 
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.  
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat ké-
pességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 
igazgató adhat. 
 
Az egyéb foglalkozások szervezeti formái:  
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 napközi otthon, 
 tanulószoba, 
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  
 iskolai sportköri foglalkozások, 
 tömegsport foglalkozások, 
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások, 
 pályaválasztást, iskolaválasztást segítő foglalkozások, 
 a diákönkormányzati foglalkozások,  
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,  
 pályázatokra való felkészítő foglalkozás,  
  pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások,  
 a tanulók regenerálódását, rekreációját szolgáló foglalkozások,  
 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, 

közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, 
tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, 

 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság  
 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezéséhez, le-

bonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások,  
 a Pedagógiai programban meghatározott tanítási órák keretében meg nem valósítható 

osztály vagy csoportos foglalkozások, 
 Könyvtári foglalkozások, 
 Erdei iskolai foglalkozások,  
 Tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások, 
 Kiállítások, múzeumok megtekintése, 
 Színház-, mozi-, bábszínház látogatás, 
 Tematikus táborok. 
 

Alsó tagozaton lehetősége van tanulóinknak napközis ellátás igénybe vételére. A napközi a 
tanításon kívüli időben elősegíti a tanulók felkészülését a tantárgyi órákra, szabadidős tevé-
kenységeket biztosít. 
A napközis tanórán minden gyermek képességeinek megfelelő szinten elkészíti feladatait. A 
felkészülés során megtanítjuk tanítványainkat hatékonyan, gazdaságosan, értelmesen tanul-
ni, felkeltjük bennük az önművelés igényét. Munkáikat javíttatjuk, javítjuk, értékeljük. 
Szabadidős tevékenységeink között szerepelnek a kulturális, játék, sport és manuális foglal-
kozások is. Ezek felkeltik és irányítják érdeklődésüket, kibontakoztatják bennük az önműve-
lés igényét, alkotó tevékenységre ösztönözhetik őket. Az iskolában tanultakat elmélyíthetik, 
kiegészíthetik, bizonyos szokásokat kialakíthatnak, gyakorolhatnak. Mindezeket szórako-
zást, pihenést nyújtóan a túlterhelés veszélye nélkül történik. 
 
A felsőbb évfolyamokon is biztosítjuk az önálló tanuláshoz a nyugodt körülményeket, ezért 
tanulószobát szervezünk. Itt a tanulók megtanulják a helyes időbeosztást, napirendjük he-
lyes kialakítását. A tanulószoba a másnapi tanórákra való felkészülését biztosítja. A tanuló-
szobai tevékenység egyénre szabott. Minden gyerek annyi segítséget kap, amennyit a fejlő-
déséhez igényel. 
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Napközis és tanulószobai ellátás biztosításával a helyes tanulási szokások, az értelmes sza-
badidő eltöltés igényének alakítása a cél. 
 
A Pedagógiai Programban a tagintézményekre vonatkozó fejezetek tartalmazzák az egyéb 
foglalkozások megszervezésének iskolánként eltérő sajátosságait.   
 
 
 

I.5. A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI 
 

 
Pedagógusként: 

 Munkáját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv., közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Tv., valamint ennek végrehajtásáról rendelkező 
138/1992.(X.8.) Kormány rendelet, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, 
a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján végzi.  

 Tudása legjavával részt vesz az iskola Pedagógiai programjának megvalósításában és 
az éves munkatervében megfogalmazott célok elérésében, aktívan részt vesz az isko-
lai rendezvényeken.  

 Munkájához a NAT, a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv és az osztály képességei 
alapján tanévkezdéskor tanmenetet készít, melyben tervezi tantárgyának tanévi üte-
mezését, időkeretét, feladatait.  

 Munkája során felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, biztonsá-
gáért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért.  

 A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásban együtt-
működik a szülővel (szülői értekezlet, fogadóóra, más esetekben tanítási időben, elő-
re egyeztetett időpontban).  

 Munkájára vonatkozó feladatait az intézményvezetővel (főigazgatóval) való egyezte-
tés után a tagintézmény-vezetőtől (igazgatójától) kapja a tanévre érvényes tantárgy-
felosztás alapján. 

 A helyi tanterv szerint magas színvonalú pedagógiai munkát végez. 
 Megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és taneszközöket. 
 Tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új eredményeket, a különböző pedagógi-

ai szakmunkákat (könyvek, folyóiratok, weboldalak), a hazai tantárgy-
pedagógiaikutatásokat és fejlesztéseket. 

 A tanítási órákra korszerű, változatos pedagógiai módszerekkel készül. 
 A tanév programjának megfelelően, munkaköréhez kapcsolódó szakmai tanácskozá-

son, értekezleteken vesz részt. 
 Adminisztrációs munkája naprakész. 
 Írásbeli munkájának külalakjára különös gondot fordít. 
 Részt vesz a leltározásban, szertárát, tanításhoz szükséges tankönyveit, munkafüzete-

it, egyéb dokumentumait rendben tartja. 
 Óvja az iskola, a tanterem felszerelését. Szakmai felelősséggel tartozik a rábízott tan-

eszközök, technikai eszközök megóvásáért, üzemképes állapotban tartásáért, haszná-
latáért. 

 Feladata a munkavédelmi balesetvédelmi szabályok betartása és betartatása. 
 Tervezi, javaslatot tehet az eszközbeszerzésre. 
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 Szemléltető eszközöket, iskolai és tantermi dekorációt készít, a szükséges javításokat 
jelzi. 

 Együttműködik a munkaközösség vezetőkkel, kollégákkal. 
 Munkájáról, tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget. 
 Közreműködik az oktató-nevelő munkáját érintő mérésben, értékelésben. 
 Figyelemmel kíséri  

 a tanuló személyiségének fejlődését, 
 a kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat, közreműködik a 

tehetséggondozásban. 
 beilleszkedési-tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, 
 a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai mun-

káját, felméri a fejlesztésre szoruló tanulókat, és segíti a felzárkóztatást. 
 Munkakörében törekszik az újítási és ésszerűsítési megoldások bevezetésére, külö-

nösen a költségek csökkentésére, takarékosságra, környezetkímélő megoldásokra. 
 Tanítványait a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatja, az iskolai és az iskolán kí-

vüli környezet tisztaságának megőrzésére és védelmére tanítja. 
 Az értékelési és haladási naplót naprakészen, esztétikus külalakkal vezeti. 
 Ügyel a pontos tanórakezdésre, majd a tanóra végén a pontos befejezésre.  
 Tanóráit felkészülten, eredményesen megtartja. 
 Tanóra alatt ügyel a tanterem berendezésére, tisztaságára, megakadályozza a rongá-

lást. 
 Az első tanítási óra előtt és a tanórák közötti szünetekben a tanulók felügyeletével, a 

következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat lát el.  
 A teljes munkaidő többi részében a nevelő és oktató munkával összefüggő feladatokat 

végez: felkészül a tanítási órákra, tanórán kívüli foglalkozásokra, értékeli a gyerme-
kek, tanulók teljesítményét. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyvi-
teli tevékenységet, továbbá ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével 
összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét: részt vesz a ne-
velőtestület munkájában, az iskola kulturális- és sport életének megszervezésében, a 
tanuló-, és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel össze-
függő feladatok végrehajtásában, esetenként a tanulói étkeztetésben. 

 A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el, azokat bi-
zalmasan kezeli figyelembe véve a Kjt. erre vonatkozó fejezeteit, 

 Részt vesz a tantestületi értekezleteken, fórumokon és aktívan törekszik az intézmé-
nyi cél megvalósítására. 

 Köteles a személyi adataiban történt változást bejelenteni 3 munkanapon belül. 
 
Tanítóként további feladata: 

 osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről, 
 a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, szöve-

ges értékeléssel minősíti, az értékelésről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesíti, 
 az osztály órarendjét elkészíti, 
 a naplót pontosan vezeti, 
 a tanulók füzetét írásbeli számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat, 
 havonta minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tantárgyból kötelező), 
 az egységes pedagógiai ráhatás érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a nap-

közis nevelővel. 
 a tanítás végén konzultál a napközis nevelővel és átadja a napközibe járó tanulókat. 
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Tanárként további feladata: 

 oktató-nevelő munkájával tanulói számára korszerű tudást biztosít, 
 őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolatot alakít ki és törekszik annak megerősítésére, 
 ellenőrzi a tanulók felszerelését, 
 számba veszi a tanulóinak szánt ajánlott irodalmat, 
 szakterülete fejlesztésére irodalomjegyzéket nyújt be a könyvtárosnak, 
 gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

versenyekre, felvételikre felkészítés, 
 ismerteti a versenyzési, pályázati, levelezős feladat megoldási lehetőségeket és ösz-

tönzi tanítványait a megmérettetésre, 
 szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket (mozi, színház, 

könyvtár, múzeumlátogatás stb.), 
 közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok szervezésében, 

versenyek lebonyolításában, 
 a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztá1yzattal, és/vagy írásbeli értékeléssel 
minősíti.  

 gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) ér-
demjegye legyen, ezt a haladási naplóba, ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe beírja.  

 a követelményrendszer alapján megalapozott, értékálló, a tantervi követelményeket 
és a tanuló egyéni képességeit egyaránt figyelembe vevő osztályzatok kialakítására 
törekszik. (Az érdemjegy illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményé-
nek, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.) 

 elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló számára 
segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat, 

 a tanulók dolgozatait 1 évig megőrzi,  
 szükség szerint részt vesz szaktárgyai iskolai és magasabb szintű tanulmányi verse-

nyeinek lebonyolításában, előkészítésében, 
 
 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
 Az osztályfőnököt az intézményvezetővel (főigazgatóval) való egyeztetés után a tagin-

tézmény-vezető (igazgató) jelöli ki. 
 Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb pedagógiai munkát tudjon az osztályban 

végezni, szükséges minél jobban megismerni tanítványai személyiségét. 
 Osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről, 
  A személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli tanulóit.  
 Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel meg-
beszéli. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanít-
ványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmá-
nyait segítő személyekkel és intézményekkel. 
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 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki 
tanmenet. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a tehetségesés a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és 
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítésére. 

 Figyelemmel kíséri és pontosan vezeti a tanulók mulasztását, hiányzását, okát. Ha a 
gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Folyamato-
san nyomon követi az igazolatlan mulasztások számát, szükség esetén megteszi a tör-
vényben, jogszabályokban előírt lépéseket. Gondoskodik a szülő és a tagintézmény-
vezetés tájékoztatásáról. 

 Rendszeresen minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. Az értékeléshez kikéri az 
osztályban tanító tanárok észrevételeit, javaslatait. 

 Tájékoztató füzet útján rendszeresen értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról, ta-
nulmányi előmeneteléről, szükség esetén családot látogat. 

 A félév és tanév vége előtt másfél hónappal átnézi a tanulók érdemjegyeit, gondosko-
dik azok naplóba és tájékoztatóba beírásáról, gyenge teljesítmény esetén írásban ér-
tesíti a szülőket. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész veze-
tése, statisztikák, továbbtanulással, ifjúságvédelemmel kapcsolatos tennivalók, stb.). 

 Mint osztályfőnök indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztá-
lya tanulójának. 

 Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola tanórai és tanórán kívüli fe-
ladatairól, programjairól, közreműködik azok megszervezésében. 

 Javaslatot tesz, a tanulók véleményét figyelembe véve, a tanulók jutalmazására, kitün-
tetésére. 

 Felelősséggel tartozik az osztályközösség tantermének rendjéért, tisztaságáért, álla-
gának megóvásáért. 

 Segíti a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban. 
 
 
 
 

I.6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLA-

TOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 

 

A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ TANULÓK SEGÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 
Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségek miatt soroza-
tos kudarcnak vannak kitéve tanulmányaik során, kognitív képességeik fejlesztése során és 
társas kapcsolataikban. 
 Első lépésben felmérjük, kik azok a gyerekek, akiknek különleges bánásmódra van szük-

ségük. 
 Pedagógusi munkánkban olyan egyénre szabott módszereket alkalmazunk, amelyek se-

gítik ezen gyerekek beilleszkedését a közösségbe. 
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 A gyerekek családjával folyamatosan együttműködünk, egyéni fogadó órák és családlá-
togatás keretében is.  

 Segítségül kérjük az iskola pszichológust az eset megbeszélésekhez, vizsgálatkéréshez. 
 Ha ezekhez a gyerekekhez a mi tudásunk kevés, külső intézmények szakembereihez for-

dulunk, tőlük kérünk segítséget (nevelési tanácsadó, Szakértői és rehabilitációs bizott-
ság, gyermek ideggondozó, gyermekjóléti szolgálat, logopédia). 

 
 
 
 
 

AZ SNI-S TANULÓK SEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 
A 2011. évi CXC. a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény) szóló törvény sze-
rint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, ér-
telmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanu-
lási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”. 
Ezen tanulók fejlesztése, segítése kiemelt feladat az iskolákban. 
Intézményünk olyan elfogadó környezet kialakítására törekszik, ami az SNI-s gyermekek 
erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságukat elfogadja, a sajátos értelmi és szemé-
lyiség állapotukhoz igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és az SNI-s gyermekek har-
monikus személyiségfejlődését eredményezi. 
A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe vesszük az egyes tanulók sajátos 
nevelési igényeit, sérülés specifikus szükségleteit és a mindezek érvényét szerzik az egyedi 
sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazása. 
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének célja: 
 A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a képességek kibonta-

koztatása, társadalmi beilleszkedésük specifikus szempontú támogatása. 
 Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátásban 

részesüljön, mint más gyermek problémája figyelembe vétele mellett. 
Feladatunknak tartjuk: 
 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai 

segítségnyújtást. 
 Az együttműködés formáinak kialakítását, rögzítését. 
 A SNI-s tanuló megfigyelését, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezését, 

team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján. 
 A fejlesztés tervezését tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 

keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyúj-
tással – a gyógypedagógus segítségével. 

 A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök 
beszerzését, felhasználásukat, beemelésük ütemezését a gyógypedagógus irányításával. 

 A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározását, rögzítését - együttesen ki-
alakított vélemény szerint – a szülő bevonásával. Tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás 
a családi neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve. 
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 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai felkészí-
tését, folyamatos továbbképzésen való részvételt, valamint a szakmai anyagok igénybe-
vételét.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakirányú 
végzettségű pedagógusok vezetésével, szükség esetén utazó pedagógussal. 

Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programját, a habilitá-
ció/rehabilitáció tartalmát, módszereit és eszközeit részletesen jelen pedagógia program 
melléklete tartalmazza. 
 
 
 

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK, A TANULÁSI KUDARCCAL VESZÉLYEZTE-

TETT GYERMEKEK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

 
Minden tanulónak biztosítanunk kell az eredményes és örömteli ismeretszerzést.  
 Ennek érdekében feltárjuk a tanulási kudarc/ tanulási kudarcra való veszélyeztetettség 

tényét, lehetséges okait és igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani. 
 Indokolt esetben a szülőknek külső szakmai segítség igénybevételét javasoljuk. 
 A problémák ismeretében azon dolgozunk, hogy minden gyermek a képességeinek meg-

felelő legjobb teljesítményt érhesse el. 
 A tanórákon egyénre szabott módszereket alkalmazunk, és diákjainknak megtanítjuk a 

számukra legeredményesebb tanulási technikákat.  
 Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása a felzárkóz-

tató tevékenységek megszervezésében. 
Csoportmunkák: kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazásával a 
tanórák eredményességének biztosítása. 
 
 

A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 
 
Hiszünk abban, hogy minden gyerek valamiben sikereket képes elérni. A tehetséggondozás 
lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, készségek 
magas szintű kibontakoztatására, versenyekre való eredményes felkészülésre.  
A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg: 
 iskolai tanítási órákon /a képességeknek megfelelő feladatokat adunk/, 
 emelt óraszámú oktatás keretein belül, 
 kiscsoportos foglalkozásokon /csoportbontás, nívócsoport/ 
 szakköri munka keretében, 
 tanulmányi versenyeken, 
 tanulói pályázatokon, 
 sportversenyeken, 
 egyéni foglalkozásokon, 
 rendezvényeken,  
 műsorokon. 
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A választható foglalkozásokról az iskolák minden tanév végén tájékoztatják a szülőket és a 
tanulókat. A szülők írásban, aláírásukkal ellátva jelzik az iskola vezetőjének, hogy gyermekük 
a következő tanévben mely választható foglakozásokon kíván részt venni. A választott fog-
lalkozásokon való részvétel egész tanévben kötelező. 
Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása tanórai és tan-
órán kívüli foglalkozásokon. 
 
 
 
 
 

I.7. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FE-

LADATOK 
 

 
A Hátrányos Helyzetű, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység irányítása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladata, szoros együttműkö-
désben az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal. Munkájukat az iskolai védőnők is segítik. 
 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök minden tanév elején az osztályfőnökök/ segítsé-

gével felmérik és nyilvántartásba veszik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. A felmérés eredmé-
nye alapján megteszik javaslataikat a további teendőkre. 

 A tanuló, vagy a pedagógus által jelzett gondok megoldása érdekében az ifjúságvédelmi 
felelős felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, és igyekszik segíteni. 

 A felelősök folyamatos kapcsolatot tartanak külső segítőkkel: nevelési tanácsadóval, 
gyermek ideggondozóval, logopédiával, gyámhatósággal, szociális központokkal és 
gyermekjóléti szolgálatokkal.  

 A felelős és az osztályfőnök részt vesz a gyermekjóléti szolgálatok tanulóinkat érintő 
esetmegbeszélésein. 

 Tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmé-
nyekről, ezek címét és telefonszámát jól látható helyen tesszük közzé. 

 Az igazolatlan hiányzásokról az osztályfőnök és/vagy az ifjúságvédelmi felelős értesíti a 
szülőket és az illetékes hatóságot. 

 Tájékoztatja a szülőket az igényelhető szociális kedvezményekről. 
 
 

A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 
Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az isko-
lának és a társadalomnak. Ennek érdekében: 
 Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét. 
 Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni gond-

jairól. 
 Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és ered-

ményes iskolai munkájához, szocializációjához. 
 Tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, a tankönyvtámogatás elve-

inek, mértékének meghatározási módjáról. 
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 Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kíséri a család 
szociális helyzetének alakulását, szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy 
hatóság segítségét kéri. 

 A szociális kompetencia fejlesztése, mely segíti a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, empá-
tia, együttélés alapjainak megteremtését. 

 
 
 
 

I.8. INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉ-

SI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI 
 

 
 Intézményünkben biztonságos, tiszta környezetet teremtünk. 
 Fontos számunkra, hogy a diákok és a pedagógusok testileg és lelkileg egészségesek le-

gyenek.  
 Arra törekszünk, hogy a gyerekeken keresztül a családokban is kialakítsuk az igényt a 

harmonikus, az egészséget óvó, tudatos életvitelre. 
 Fontosnak tartjuk a mindennapi testmozgás biztosítását minden gyermek számára. 
 Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. 
 
 

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROG-

RAM 

 
Az iskolai helyi tantervébe nem önálló tantárgyként jelenik meg az elsősegély-nyújtási isme-
retek, az ezekre irányuló technikák átadása, hanem e tevékenységünket a tantárgyak kereté-
be építve, valamint tanórán kívüli tevékenységeken valósítjuk meg. 
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja: 
 A közvetlen balesetveszély észlelése, felmérése, cselekedni tudás a balesetveszélyes 

helyzetekben  
 Helyes viselkedési módok kialakítása baleset idején 
 Segítséghívás telefonon, személyesen 
 Balesetet szenvedett személy ellátása 
 a balesetek megelőzése 
 személyiségfejlesztés  
 általános tudásszint növelése  
 
Feladat: 
 Az elsősegélynyújtás elméletének megismerése 
 A mozdulatsorok gyakorlása 
 
Tanórai tevékenységek az elsősegélynyújtás oktatására 
 Technika – életmód, balesetvédelmi oktatás 
 Fizika – kísérletek balesetmentes elvégzése, az áram élettani hatásai 
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 Biológia – sebek alapvető ellátása, rándulás, vérzések 
 Egészségtan- telefonos segítségkérés; az elsősegélynyújtás "ABC"-je 
 Kémia – veszélyes vegyszerek, mérgezések, háztartási vegyszerek, kozmetikumok cél-

szerű és tudatos használatuk, vásárlásuk 
 Informatika – szövegszerkesztési feladatok, balesetmentes használat 
 Médiaismeret - Oktatófilmek 
 Osztályfőnöki - Kirándulások, séták, táborok... 
 
Tanórán kívüli tevékenységek az elsősegélynyújtás oktatására (vetélkedők, verse-
nyek, rendezvények) 
 iskolai könyvtár  
 szabadidős programok 
 Versenyek: Magyar Vöröskereszt Felmenő rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny  

‐ Országos Elsősegély-ismereti verseny  

‐ Katasztrófavédelmi verseny 

 Egészségnap, egészséghetek 
 Napközis rendezvények 
 Családi nap 
 
 
 

I.9. INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK 

ALAPELVEI 
 

 
 Fontos számunkra, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezettudatos magatartás, 

megismerjék, megszeressék és óvják, védjék környezetüket.  
 A gyerekek számára nem csak környezetében, hanem működésében is környezetbarát 

intézményt teremtünk. 
 Környezeti nevelésünkben egyensúlyban vannak a természettudományos és társada-

lomtudományos ismeretek. 
 Ökoiskolánkban és erdei iskolánkban az iskolai élet minden területét átfogó környezeti 

nevelés folyik, amely megtanítja a gyerekeket arra, hogy a jelenben a jövőre gondolva él-
jenek. 

 Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. 
 
 

I.10. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, az intézményi, tagintézményi 
döntési folyamatokban való részvételére a Diákönkormányzatok működtetésével kerül sor. 
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a 
tanulók a pedagógusirányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan inté-
zik saját ügyeiket, megtanulják a jogérvényesítés alapjait. 
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A diákönkormányzat demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, ame-
lyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. 
Feladatok: 
 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeli más közös-

ségektől megkülönböztető tulajdonságait, 
 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, 
 az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése, 
 a tanulói és diákjogok mélyebb megismerése és alkalmazása mind a diákok, mind a tan-

testület részéről 
 olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, 
 olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a kö-

zösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség is, 
 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 
 

Az osztályközösségek (2-8. évfolyam) a tanév elején választják meg az osztálytitkárt, akit 
delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. A diákönkormányzat tevékenysége a tanuló-
kat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 
A nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot a segítő felnőtt képviseli. Az iskola ta-
nulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésre a tanulók 
diákképviselőt választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezde-
ményezi.  Résztvevői: a küldött tanulók, a tagintézmény-vezetője (igazgatója), a diákok fel-
nőtt segítői. A diákok az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási 
javaslatokat tehetnek. A diákönkormányzat a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata 
az iskola hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése. 
 
A diákönkormányzat rendszeresen tart iskolagyűléseket, melyeken a tanulókat érintő prog-
ramokról, eredményekről, feladatokról, elvárásokról, esetlegesen felmerülő problémákról 
tájékoztatják társaikat. 
 
Valamennyi tagintézményben rendszeresen tart a Diákönkormányzat DÖK-napot, melyen 
tanulóink szervezik a programokat. 
 
 

I.11. AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 
 

 
 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 

 
 személyre szóló legyen 
 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 
 ne legyen megtorló 
 folyamatosságot biztosítson, rendszeres, tervszerű, nem kampányszerű, kiszámítható 
 az iskolai követelményrendszerre épüljön 
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 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a tantárgy jellegét, biztosítsa a szóbeli és 
írásbeli értékelés egészséges arányát. Minden gyermek minden tantárgyból kapjon lehe-
tőséget a szóbeli megnyilatkozásokra is. 

 legyen tárgyszerű és konkrét (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehet-
séges a javítás) 

 tudatosított legyen: a tanulók érezzék, hogy az értékelés természetes kísérője a tanulás-
nak 

 félelemmentes légkörben történjen 
 minden érdekelt fél vegyen benne részt. 
Ahhoz, hogy alapelveink megvalósulhassanak, a helyi tantervben az egyes tantárgyak köve-
telményeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanév elején a tanulók, szülők tudomására 
hoznunk. Az egyes tantárgyak egységes követelményrendszerét minden tanár köteles betar-
tani. A tanítók, szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mel-
lett ismertetik saját értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások követelményeit, a 
pótlási, és javítási lehetőségeket.  
2. osztálytól kezdve a tanítók, szaktanárok a tanulók teljesítményét tanév közben érdemje-
gyekkel, és/vagy %-kal is értékelik, félévkor és tanév végén osztályzatokkal minősítik (jeles, 
jó, közepes, elégséges, elégtelen). 
 a tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük 
 az érdemjegyekhez, és az osztályzatokhoz szóbeli értékelés is társuljon 
 a félévi osztályzatok az ellenőrző könyvbe, a tanév végi a bizonyítványba kerül 
 az alsó tagozatosok szöveges értékelése félévkor az ellenőrző könyv, év végén a bizo-

nyítvány mellé csatoljuk 
 a szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is legyen szempont 
 a tanórai aktivitást és a plusz munkát is értékeljük 
 felsőben a tanulóknak havonta tantárgyanként legalább egy érdemjegyet vagy írásos, 

szöveges értékelést kell kapnia 
 a tanulónak az értékelést, érdemjegyet tudomására kell hozni, szüleivel írásban is közöl-

ni kell. 
 a tanulónak az értékelést követően a kijavított írásbeli munkáját betekintés és javítás 

céljából kézhez kell kapnia – és a nevelővel közösen értelmezve további korrekciós lehe-
tőségeket tisztázva, hisz a folyamatos értékelés lényege éppen az, hogy a hibák, hiányos-
ságok feltárása után meghatározza a tanító, tanár a további teendőket, egyénre szabott 
segítségeket nyújtson (differenciálás). 

 
 
 
 

A MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 

 
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontos-
ságúnak tartjuk az alábbiakat: 
 segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését 
 segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is 
 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon 
 mindig legyen személyre szabott 
 pozitívumokra épüljön 
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 kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért kiemelkedő 
teljesítmény 

A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és évvégén osztályzattal értékeljük. Az év végi 
minősítés az egész tanévre szól. 
 
 
 
 
 

AZ ALSÓ TAGOZATON HASZNÁLT SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI 

 
 
Tagintézményeinkben, a törvényi előírásoknak megfelelően, az első évfolyamon félévkor és 
év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló 
kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 
Az összefoglaló jellegű írásbeli szöveges értékelés tartalmazza minden tantárgyból a tanár 
véleményét, melyben megfogalmazza a gyermek: önmagához, társaihoz, valamint a tanterv-
ben megfogalmazott követelményekhez képest nyújtott teljesítményét, fejlődését. 
Ehhez tájékoztató füzeteket használunk, melyek tartalmazzák a szöveges értékeléshez hasz-
nálható táblázatokat. Ezek tartalmazzák mindazokat a részterületeket, teljesítendő vagy 
mért ismeretszintet, képességet, készséget, amelyeknek értékelését el kívánjuk végezni.  
A részletes értékelés mellett szerepel a tanuló általános teljesítményét kifejező minősítés is. 
A tanulók évközi értékelésénél már második évfolyam I. félévében lehetőséget biztosítunk az 
ötfokú érdemjegy-skála alkalmazására is a szöveges értékelés mellett. A tanév során bármi-
kor élhet a tanító az írásbeli szöveges értékelés eszközeivel. Annak szükségességét, formáját, 
gyakoriságát a pedagógus maga dönti el, illetve a gyermek iskolai megnyilvánulásaihoz iga-
zítja. Törekszünk azonban arra, hogy az egy évfolyamon belül dolgozó tanítók körülbelül 
azonos értékelő tevékenységet végezzenek. Ez rendszeres évfolyamszintű egyeztetéseket 
kíván meg. 
 
 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI 

 
A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga részletes szabályait a melléklet tar-
talmazza. 
 

A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

 
A tanuló átvételére másik iskolából és átadására másik iskolába a tanítási év során bármikor 
lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a beiratkozáshoz szükséges iratokat kell bemutatni. Az 
átvételről a tagintézmény-vezető (igazgató) dönt az érintett osztályfőnök véleményének a 
kikérésével.  Az iskolai átvételi kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 
is, tanköteles esetén továbbá az előző iskola igazgatóját is értesíteni kell. 
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 Az átvétel eljárásrendje: 
 Ha a tagintézmény-vezető (igazgató) engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által 

tanított tantárgyakösszehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e 
rendelnie különbözeti vizsgát. 

 Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie a jogszabályoknak megfelelően jár-
nak el a tagintézményekben. 

 Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, erről írásban határozatot kap az iskola 
tagintézmény-vezetőjétől (igazgatójától). 

 Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet a tagintézmény-
vezető (igazgató), ha a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi 
foka alapján biztosítottnak látja a különbözeti vizsga eredményességét. 

 Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles doku-
mentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. 

 Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és 
útmutatásai szerint pótolnia kell. 

 
Az 1. osztályba lépés feltételei: 
 betöltött 6. életév általánosságban (augusztus 31.); 
 óvodai vélemény 
 szükség esetén a szakértői bizottság véleménye 
 
A 2-8. évfolyamba lépés feltételei: 
 sikeresen befejezett előző évfolyam. 
 
 

I.12. FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 

 
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja: 
 felhívni a tanulók figyelmét a fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvései-

re, és segítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását. 
 

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében már kisiskolás kortól – osztályfőnöki 
órán, szakórákon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős rendezvényeken stb. – 
hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével az élelmiszerek és 
tisztálkodási szerek közötti választások esetében. Minél korábban mutassuk be a tanulóknak 
a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik szerepelnek benne, mi az 
üzenete, milyen eszközöket használ a megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi 
a fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára? 
 
9-10 éves korban már azt is tudatosítani lehet, „mennyiben befolyásolják az érzelmek, a csa-
ládi kapcsolatok és az egyéni értékek” az egészségügyi információk meghallgatását, az egyes 
fogyasztási termékek, szolgáltatások kiválasztását.  
 
Osztályfőnöki, technika, háztartástan, testnevelés, fizika és kémia órán meg kell ismerkedni 
azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, vegyszert tartalma-
zó termék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet az ér-
ték-ár arányra, a termékek minőség és felhasználhatóság szerinti szavatossági idejére.  
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I.13. KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 

 
A közlekedéssel kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, hanem beépül-
nek az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba. 
 
A közlekedésre nevelés célja: 
 a közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása  
 a kulturált közlekedési magatartásformák kialakítása és alkalmazása  
 személyiségfejlesztés  
 általános tudásszint növelése  
 a gyerekek közlekedési veszélyeztetettségének csökkentése  
 olyan tapasztalatokkal, ismeretekkel történő megismertetése, melynek birtokában jól 

eligazodik a környezetében  
 
Feladatunk: 
 A közlekedési környezet megismertetése évszakokhoz kapcsolódóan.  
 A közlekedési tapasztalat- és ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése és biztosítá-

sa.  
 A közlekedéshez szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása.  
 Modell nyújtása /KRESZ park, példamutatás…/.  
 A biztonságos közlekedéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 
 
 
Tanórai tevékenységek a közlekedésre nevelésre 
A közlekedés biztonsági oktatás színterei az oktatásban Az egyes tantárgyak tanórai foglal-
kozásaiba jól beépíthetők a KRESZ tartalmak. 
 Technika – gyalogos és kerékpáros közlekedés 
 Matematika – Mozgásos feladatok számítások 
 Fizika – Út - sebesség-idő 
 Földrajz - közúthálózat, közigazgatási térképek, térképek 
 Magyar - útleírások, szövegértés 
 Informatika – Szövegszerkesztési feladatok, táblázatkezelés, PPT 
 Osztályfőnöki - Kirándulások előkészítése 
 
 
Tanórán kívüli tevékenységek a közlekedésre nevelésre 
 iskolai könyvtár  
 osztálykirándulások, természetjárás, túrázás 
 szabadidős programok 
 
KRESZ-parkban:  
 alkalmi- és folyamatos megfigyelések  
 szerep- és szabály játékok  
 szimulációs játékok  
 szituációs gyakorlatok, valós helyzetek (autó-kiállítás, séta, átkelés zebrán) 
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 spontán alkalmak (séta, kirándulás, úttesten való átkelés, kerékpározás).  
 
Lakókörnyezetben:  
 kirándulás, séta  

 
Elsajátítás mélysége: 
 A gyalogos közlekedés 
 Kerékpáros közlekedés 
 Járművekről szerzett ismeretek 
 
 

I.14. TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEG-

ELŐZÉSI PROGRAMJA 
 

 
A bűn- és áldozattá válás megelőzési programhoz kapcsolódó oktatás célja:  
 a fiatalkori bűnözés megelőzése és visszaszorítása  
 a közösségi életet pozitívan befolyásoló magatartásformák kialakítása és alkalmazása  
 a fiatalok negatív énképének megváltoztatása  
 személyiségfejlesztés és stabilizálás  
 általános tudásszint növelése  
 
Tanórai tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére  
A bűn- és áldozattá válással kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, ha-
nem beépülnek az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba (pl.: osztályfőnöki órán,). 
 
Tanórán kívüli tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére  
 iskolai könyvtár  
 osztálykirándulások, természetjárás, túrázás 
 iskolarendőr 

 
 

I.15. KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FE-

LADATOK 
 

 
A kulcskompetenciák fejlesztésének célja: 
 a gondolkodás fejlesztése 
 személyiségfejlesztés 
 közösségfejlesztés 
 a megszerzett tudás alkalmazása 
 Matematikai kompetencia - Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: alapvető tör-

vényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a mindennapi 
életből merített empirikus tapasztalatok útján; matematikai eszköztudás szerepe a ter-
mészettudományi és műszaki életpályára való szocializálás terén; 

 Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos nevelés és 
oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz 
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adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltésé-
hez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. 
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt 
fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési for-
mák változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezet-
ben történő fejlesztése. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: rendszerszemléletű 
gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában; kulturális sokszínű-
ség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és az nyelvi-vallási etnikumok szerepének 
értékelése, a másság elfogadása; bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök … a 
nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi 
etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatar-
tást magába foglalja; az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszer-
pályáján: az etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nem-
zetünk és emberségünk ellen; 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A művészi-alkotói szabadság kor-
látjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, azzal megalkuvó 
vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, kü-
lönösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban. 

 További releváns kompetenciaterületek: A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a 
következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 
1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglal-

kozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 
komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban, s a 
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 
személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába fog-
lalja az egészségmegőrzést is. 

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira kon-
centrál. 

3. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), mely-
nek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. 

4. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízha-
tóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai 
alapú megközelítésmód paradigmájában. 

5. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 
irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 
nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára. 

 
Tanórai tevékenységek a kulcskompetenciák fejlesztésére  
A kulcskompetenciák fejlesztésére nincs külön tantárgy, hanem beépül az egyes tantárgyak 
tanórai foglalkozásaiba. 
 
Tanórán kívüli tevékenységek a kulcskompetenciák fejlesztésére  
 iskolai könyvtár  
 osztálykirándulások, természetjárás, túrázás 
 szabadidős programok 
 szakkörök, 
 sportkörök,  
 versenyek,  
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 műsorok 
 témahetek 
 projektek 
 
A kompetencia alapú oktatásunkban hangsúlyossá vált a tevékenységközpontú tanulásszer-
vezés. Iskolánk mindennapjaiban megjelennek a kooperatív módszerek, technikák a projekt 
alapú oktatás és a differenciálás módszerei. 
 

I.16. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDA-

GÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLE-

TES SZABÁLYAI 
 

1.1.  Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni fejlő-
désbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 
kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív befoga-
dása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a 
tanulás. 
Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 
továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, diffe-
renciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képe-
sek irányítani. 
 
Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól megvá-
lasztott tankönyvcsalád.  
 
A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő pe-
dagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 
 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fej-
lődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

o Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 
tanulás tevékenységeibe; 

o Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 
jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 
biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

o A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolko-
dása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatos-
ság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkal-
mazásával jutunk közelebb a célhoz. 

o Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 
kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 
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o Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-
zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

o Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az 
előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljá-
rások. 

o A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek el-
sajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával. 

o A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolko-
dás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

o A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoz-
tatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajá-
títása. 

o Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az 
új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

o Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 
o A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok út-

ján való értékelése.  
o A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő meg-

valósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, isko-
lán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

o A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 
szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

o Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a min-
dennapokban. 

o Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhe-
lése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

1.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.  
Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafutá-
sának sikerét a nyelviség. 
 
Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   
Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 
gyakoroltatása.  
Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  
Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, tech-
nikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 
 
A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-
mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahely-
zetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az 
alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít. 
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Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 
fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 
önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 
tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elő-
segíti a személyiség érését. 
A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 
más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 
éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.      
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való meg-
küzdés folyamatát. 
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bá-
násmóddal szolgálja. 
Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre 
épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes 
tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási pont-
nak. 
A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi ké-
pesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára tö-
rekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek 
megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen 
mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 
E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, megbíz-
hatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értéke-
lés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, 
önállóan is dolgozni tudjanak. 
A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 
hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 
nyelvtudás terén. 
 
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének függ-
vényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, 
valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 
 
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 
aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életveze-
tésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- 
és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           
 
Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben megnyil-
vánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet 
az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók fel-
készülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 
 

1.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástar-
talmak megalapozásának folytatása.  
Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fejlesz-
tésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a tanu-
lók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, 
a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában tár-
sadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési 
célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tan-
órán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok 
iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük 
bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül. 
A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 
a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia 
alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelmé-
nyeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes 
oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség kiteljesítéséhez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  
Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 
engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  
A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész 
életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés 
a társadalomba (társadalmi tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 
 
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciák fejlesztése, melyek a következők: 

o anyanyelvi kommunikáció 
o idegen nyelvi kommunikáció 
o matematikai kompetenciák 
o természettudományos és technikai kompetenciák 
o digitális kompetencia 
o szociális és állampolgári kompetenciák 
o kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
o esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
o a hatékony, önálló tanulás 

 
A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő fe-
ladata, melynek keretében: 

o mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-
zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

o az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 
oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 
egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogram-
mal, valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a 
lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 
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o az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejleszté-
sével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatok-
ban, a barátságban, a csoportban; 

o a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-
gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 
útjának bemutatása; 

o a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a ta-
nulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő érté-
kelésük; 

o a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás-
formák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

o az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfej-
lesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, 
a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, 
melynek különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy te-
rén;     

o a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával; 

o fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív ta-
nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

1.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a vál-
tozó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – 
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 
megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 
tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű 
az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén be-
lül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyek-
szünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 
nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 
állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.  
A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület sajátossága-
ihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex fejlesztése. 

 

I.17. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSAI 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI ISKOLA SZÉKHELYINTÉZ-

MÉNYÉBEN (BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN) 

 

Iskolánk 
 befogadó szemléletű, biztosítja az esélyegyelőséget minden gyermek számára, 
 a gyermek egyéni érdekeit mindenkor szem előtt tartva képességeinek és szükségletei-

nek megfelelő fejlesztést biztosít, 
 modern pedagógiai módszereket alkalmaz (pl. differenciált módszereket, kooperatív 

tanulás, tantárgytömbösítés, projekt módszer, kiscsoportos tanulás), 
 a tanárközpontú tanításról a tanulóközpontú tanításra tér át, 
 törekszik a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelelni, 
 az informatikai eszközöket a gyakorlatban használni. 
 
Innovatív oktatási intézményként készen áll arra, hogy pedagógiai kultúráját folyamatosan     
 korszerűsítse, 
 befogadja, adaptálja, terjessze a kompetencia alapú nevelés, oktatás és képzés új tartal-

mait, módszereit, eszközeit. 
 

KIEMELT FELADATUNK: 
 Kompetenciaalapú oktatás 
 Referenciaintézményi feladatok ellátása 
 Partneriskolai feladatok ellátása 
 IKT használata a pedagógiai gyakorlatban 
 

KIEMELT CÉLUNK: 
 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése az iskola valamennyi évfolyamán, biztosítva 

ezzel a felzárkózás lehetőségét, az esélyegyenlőséget. 
 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. 
 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási környezet megvalósítása. 
 Szegregációmentes, együttnevelésre alkalmas iskolai légkör kialakításával, a befogadó 

pedagógiai kultúra támogatásával az esélyegyenlőség biztosítása. 
 Digitális kompetencia fejlesztése, a digitális írástudás, információtechnikai kultúra isko-

lai gyakorlattá formálása. 
 Az újszerű nevelési és tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, az intézmények közöt-

ti hálózati tanuláshoz „Jó gyakorlatok” átvétele, saját kidolgozású „Jó gyakorlatok” átadá-
sa. 

 

KIEMELT ESZKÖZEINK, ELJÁRÁSAINK 
 A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő munkaformákat, módszereket, ta-

nulásszervezési eljárásokat: 
- kooperatív tanulás, 
- egyéni és páros munka, 
- tanórai differenciálás heterogén csoportokban, 
- projektoktatás, 
- dramatikus módszerek és technikák, 
- önellenőrzés, ön- és csoportértékelés, 
- témahét, 
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- moduláris oktatás, 
- tantárgytömbösítés 
- témahét, 
- kutatómunka, 

 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése során előnyben részesítjük  
- a kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok al-

kalmazását,  
- az IKT eszközökkel támogatott tanórák szervezését, 
- digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatát, digitális 

készségek fejlesztését. 
 Az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása és az IKT eszközök használata során 

olyan tanulói produktumok keletkeznek, mely közös együttműködés eredményeképpen 
jöhetnek létre:  

- tanulói prezentációk,  
- e-gyűjtemények, online feladattárak és anyagok, 
- iskolai és osztály honlapok karbantartása és feltöltése,  
- multimédia elemek használata,  
- online információk közreadása,  

 Az informatika korszerű technikai eszközeit lehetőség szerint minden tantárgy oktatá-
sához felhasználjuk. 

 Azért, hogy újszerűen szervezhessük a tanulás- tanítás folyamatát egyre több tantermet 
szerelünk fel az informatika korszerű technikai eszközeivel. 

 Munkánk fontos részét képezi az országos kompetenciamérések iskolai eredményeinek 
elemzése, fejlesztő beavatkozások tervezése. 
 
 

ISKOLÁNK HAGYOMÁNYAI: 
Rendezvények, ünnepélyek 

Tanévnyitó ünnepély 
Mikulás műsor és ajándékozás 
Karácsonyi ünnepély 
Erdei iskola 
Anyák napja 
Sulihívogató programsorozat 
Egészséghét 
Néptáncosok napja 
Bánki területi matematika verseny 
Városismereti verseny 
Osztálykirándulások 
Ballagás 
Tanévzáró ünnepély 

Nemzeti és társadalmi ünnepek: 
Október 23.  
Február 25. 
Április 16. 
Március 15. 
Október 6. 
Június 4. 

Megemlékezések: 
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Jeles napok 
A diákélet hagyományai: 

Egéravató első osztályosoknak 
Polgáravatás második osztályosoknak 
Iskolai farsang 
DÖK nap 
Papírgyűjtés 

A szülők és az iskola: 
Szülői bál 
Nyílt tanítási órák 

 
 
ISKOLÁNK MUNKASZERVEZÉSI FORMÁI: 
 Iskolaotthonos oktatás alsó tagozaton 

- Az iskolaotthonos osztályokban az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni 
tanítási időszakban a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai fog-
lalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés foglalkozásai idő-
keretében történik.  

- Ez idő alatt a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő 
tanítási napra is felkészülnek. 

 Napközi 
Iskolánkban egyéb foglalkozások keretében a szülői igénynek megfelelően napközi foglalko-
zásokat tartunk. A foglalkozások a kötelező és szabadon választott tanórák után, az ebédelést 
követően kezdődnek.   
 Tanulószoba 
Felső tagozaton egyéb foglalkozások keretében a szülői igényeknek megfelelően tanulószo-
bai foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások a kötelező és szabadon választott tanórák után, 
az ebédelést követően kezdődnek.    
 

TEHETSÉGGONDOZÁS ISKOLÁNKBAN: 
Idegen nyelv oktatás 
Az iskola első osztálytól kezdve biztosítja az idegen nyelv tanulását. Válaszható nyelv az an-
gol vagy a német, melyet felsőbb évfolyamokon emelt szinten, heti öt órában is lehet tanulni. 
A tervek szerint ezt a lehetőséget az új első osztályosok számára is biztosítani kívánják saját 
órakeretükből. A Köznevelési törvény szerint 7. évfolyamtól lesz lehetőség második idegen 
nyelv tanulására. 2014/2015-s tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerül a kínai 
nyelv oktatása els ő osztálytól kezdődően, szakköri keretben. Iskolánk jelenlegi diákjai szin-
tén megismerkedhetnek a kínai nyelvvel és külturával. 
Diáksportkör 
Délutáni sportköri foglalkozások keretében lehetőséget biztosítanak sportra, tehetséggon-
dozásra, egészséges életmódra egyéni és csapat sportágakban egyaránt. Edzéseket tartanak 
az iskolában foci, röplabda csapatsportban, kosárlabdában harmadik osztályig a Rátgéber 
Akadémia tehetséggondozó programja keretében. Nagy gondot fordítanak a sportversenyek-
re, diákolimpiára való felkészítésre, nevezésre. Az előző tanévben diákolimpiai sportágak 
összesített versenyében a pécsi és Pécs környéki iskolák 38 iskolájából 7 helyezést értek el. 
Úszás-vizisport 
Az iskola saját tanuszodájában alsó tagozaton testnevelés óra keretében heti egy úszás órát 
tartanak órarendbe illesztve. A Pécsi Sport Zrt-vel való együttműködés keretében a tavalyi 
évben elsőseik számára heti öt úszásórával és három testnevelés órával vizisport osztályt 
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indítottak. Új elsőseik számára az idén is válaszható vizisport többletóra, melyet kellő számú 
jelentkező esetén tudnak indítani. 
Színjátszókör 
 Az Arany minősítésű színjátszó szakkör lelkes tanulói iskolai, iskolán kívüli fellépéseivel 

maradandó színházi élményt nyújtanak a fellépőknek és a nézőknek egyaránt. Színházi 
előadásaikra rendszeresen meghívják a szomszédos óvodák kicsinyeit, a szülőket. 

 Olvasótábor 
Néptánc oktatás 
 1959 óta folyamatosan működik az egykori 39-es dandár Úti Általános Iskola néptánc 

csoportja, 1996-tól a jogutód Bánki Donát Utcai Általános Iskolában.  A jelenlegi néptánc 
csoportok munkáját egy pályázati együttműködés keretében a Misina Táncegyüttes is 
segíti. 

 Néptáncosok Napja minden tanévben a néptánc csoportok kiemelt ünnepnapja. 
Informatikai ismeretek 
 Az informatika termemben első osztálytól kezdve ismerkednek tanítványaink a számító-

géppel, felső tagozaton tanórai keretekben is. Minden tantermük felszerelt informatikai 
oktatási eszközökkel, interaktív táblával. A különböző tantárgyi órákon szerzett gyakor-
lattal tanítványaik képessé válnak az informatikai eszközök irányított használatára, ta-
nulmányi munkájukhoz ismeretszerzésre. ECDL vizsgákra, továbbtanulásra a tanulók az 
informatika szakkör keretében készülhetnek fel. 

 Solti Csilla Ösztöndíj és Díj az iskola azon tanulói számára, akik a matematikai és infor-
matikai ismereteket példásan elsajátítják, megszerzett tudásukat saját maguk és iskolá-
juk jó hírének erősítésére használják, legalább jó tanulmányi eredményt érnek el, és ma-
gatartásukkal is méltók az elismerésre. 
 

Tehetséggondozást támogató tanulásszervezési eljárások: 
 Emeltszintű oktatás 
 Nívócsoportos oktatás 
 Differenciált tanulásszervezés 
 Kooperatív technikák alkalmazása 
 Projekt módszer 
 

REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS: 
Iskolánk egyedi, más intézmények számára példaértékű, működésében koherens, befogadó, 
gyerekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval  rendelkező, és ezt szolgál-
tatásaiban  publikálni, valamit átadni képes intézmény. 
 
Az elmúlt években megvalósult szakmai fejlesztései, a kompetencia alapú oktatás bevezeté-
se, új módszertani eljárások alkalmazása és az informatikai fejlesztések nyomán megújult 
pedagógiai kultúrájával, alkalmassá vált a referencia-intézmény minősítés elnyerésére. Az 
iskola pedagógiai szolgáltatásában sokoldalú, több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlattal is 
rendelkezik. 
 

 Referenciaintézményi célok 
Célunk, hogy referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező intézmé-
nyünk jó gyakorlatait átadjuk, elterjesszük, megismertessük, illetve ezzel segítsük más köz-
oktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. 
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Iskolánk a Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája. Ennek keretében lehetőséget nyújtunk 
arra, hogy egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatukat nálunk végezhessék. A felsőoktatási 
gyakorló helyi mentori tevékenységek ellátására és az ezzel kapcsolatos új irányítási felada-
tok elsajátítására is felkészültünk. 
 

REFERENCIA TERÜLETEINK ÉS JÓ GYAKORLATAINK: 
 Élmény Műhely - színjátszás az iskolában 
A jó gyakorlat kiemelten a magyar nyelv és irodalom és művészetek műveltségterület kap-
csolatára épül. Együttesen szolgálja mindkét műveltségterület fejlesztési feladatait. Különö-
sen alkalmas a szociális és személyes kompetenciák (együttműködés, kommunikáció, empá-
tia, önbizalom, vitakészség, önérvényesítés) fejlesztésére is. 
Minden általános iskolai tanítási gyakorlatban alkalmazható, működőképessé tehető a jó 
gyakorlat. A tanulók kiválasztása részben önkéntes, részben tanári ajánlás alapján történik. 
Az ajánlott korcsoport 10-14 év közötti tanulók. Az Élmény műhely működtetése a közre-
működő pedagógusoktól összehangolt együttműködést igényel. 
Újszerű a jó gyakorlat, mert a drámapedagógiai módszereket ötvözi a vizuális képességfej-
lesztéssel, közösség építéssel. Együttesen ad lehetőséget a kreativitás, tehetséggondozás 
megvalósítására, és a tartalmas, igényes időtöltésre. A hagyományos szakköri kereten túlmu-
tat azzal, hogy több pedagógus együttműködésén alapul, folyamatosan többféle cselevési 
tevékenységkínálattal, nagy hatásfokú differenciált képességfejlesztéssel működik. 
 Bánki Kupa-matematikaverseny a tehetséggondozásért 
A jó gyakorlat kiemelten a matematikai-logikai kompetencia fejlesztését segíti. Feladatsorai 
a kompetencia alapú oktatás elvárásai alapján készültek. A feladatsorokat folyamatosan fris-
sítjük. A korábbi évek feladatlapjai segítséget nyújtanak a tanév során a folyamatos tehet-
séggondozásra. Kiemelten kezeli a következő kompetenciákat: Készségek (számlálás, számo-
lás, becslés), gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következtetés), 
kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás), tudásszerző képességek 
(problémaérzékenység, megoldás), tanulási képességek (figyelem, emlékezet). 
A verseny öt évfolyamot ölel föl, jó példát adva az alsó és felső tagozatos matematika oktatás 
egymásra épülésére. Annak a tehetséges tanulónak, aki harmadik osztályban belép a ver-
senybe, és évről évre versenyez, teljesítménye, egyéni haladása folyamatosan mérhető. A 
hetedik osztályban elért eredménye indikátor szerepet tölthet be a nyolcadik osztályos to-
vábbtanulásban, és a pályaválasztásban. 
 Segítő lépések, nagy esélyek 
Iskolai gyakorlatunk átadásával segítséget kívánunk nyújtani az integrált nevelést felvállaló 
általános iskoláknak a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos 
pedagógiai kultúrájuk és szervezeti rendszerük működtetéséhez. A több tanév alatt tovább-
fejlesztett, kipróbált gyakorlatunk segítséget nyújt az elfogadó iskolai környezet kialakításá-
hoz, segítséget ad a tanulók számára az integrált oktatáshoz való jog érvényesítéséhez. 
 

 

AZ SNI-S TANULÓK SEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók tanítási-tanulási folyamatának megsegí-

tése kiemelt jelentőségű az iskola pedagógiai kultúrájában. Az egyéni képességekhez, el-
térő fejlődési utakhoz igazodó, a szociokulturális és szocioökonómiai hátteret szem előtt 
tartó habilitációs és rehabilitációs tevékenység az iskolában folyó oktató-nevelő munka 
minden színterén megjelenik. 

 Az iskola vállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermekek azon sajátos nevelési igé-
nyű tanulóinak befogadó szemléletű nevelését és oktatását, akik pszichés fejlődési za-
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varral küzdenek. Esetükben a tanulási és viselkedési problémák, mint specifikus tanulási 
zavarok a normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítmény mellett nyilvánulnak 
meg, s fokozott pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. A spe-
cifikus tanulási zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztését pedagógiai programunk ré-
szének tekintjük. 

 Az iskola vállalja és feladatának tekinti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-
gel küzdő gyermekek, tanulók egyéni fejlődési sajátosságaihoz igazodó oktató-nevelő 
munkát is. 

 Célunk a szakvéleményben foglalt pedagógiai javaslatok és fejlesztési irányok szem előtt 
tartásával a verbális, a kognitív, a motoros, a szociális és emocionális képességek együt-
tes fejlesztése. 

 Az egyéni haladási ütem, a csökkentett tananyag, a differenciáló tanulásszervezés, a 
helyben végzett habilitációs-rehabilitációs gyógypedagógiai fejlesztő munka, a gyerme-
ket támogató és körülvevő team-munka együttesen szolgálja a tanulók egyéni képessé-
geinek minél sikeresebb kibontakoztatását. 

 A szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosításával, az utazó pedagógiai hálózat szak-
embereinek közreműködésével sajátos nevelési igényű tanítványaink és BTM-
tanítványaink egyéni és kiscsoportos fejlesztésben, valamint osztálytermen belüli meg-
segítésben részesülnek. 

 Sikerkritériumnak és célnak tekinti a beilleszkedés előmozdítását, a gyermek önmagá-
hoz mért fejlődésének segítését, az önbizalom erősítését, reális önértékelés és énkép ki-
alakítását a tanulókban. 

 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógusok beépítik a szakvélemények 
pedagógiai javaslatait, szem előtt tartják a tanulók sajátosságait, nagyobb mértékben dif-
ferenciálnak, a tananyag tartalmát a gyermek igényeihez alkalmazkodva kisebb egysé-
gekre bontva közvetítik. 

 Értékelésük fejlesztő jellegű, mindenkor a tanuló egyéni haladásához, az önmagához 
mért fejlődés mértékét szem előtt tartó eljárás. 

 A mozgássérült sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációjában részt vesz az in-
tézmény az alábbi feltételek együttállása esetén: Ép értelem, önellátási képesség, hely- 
és helyzetváltoztatás önálló kivitelezése, átlagos kommunikációs képesség megléte. Ezek 
egységes megléte esetén az iskola az EGYMI-vel együttműködve biztosítja a tanuló spe-
ciális terápiákhoz való hozzáférését, akadálymentesített közlekedését, reális önismeret 
kialakítását, a hatékony és önálló tanulás elsajátítását. 

 Vállaljuk azon mozgássérült sajátos nevelési igényű tanulók befogadását, akik képesek 
elsajátítani a Nat-ban és a választott kerettantervekben meghatározott tartalmakat. A 
megfelelő tanulási környezet megteremtésével biztosítjuk a nevelési-oktatási folyamat-
ban való sikeres részvételt. A képességstruktúrához igazodó oktatás – nevelés - fejlesz-
tés révén hozzájárulunk a sikeres pályaorientációhoz, a sikeres társadalmi integráció-
hoz, egy önálló és alkotó életforma kialakításához. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS IS-

KOLÁBAN 

 

„Két dolgot adjon az ember gyermekeinek útravalóul: gyökereket és szárnyakat, 
…bíztassuk tettekre, az elindulásra, 

adjunk lehetőséget a hibázásra, 
s fogadtassuk el velük, hogy a hibák természetes velejárói az életnek, 

s tapasztalatgyűjtésre valók.” 
                                                                                              (ismeretlen) 

 

Orfű 900 fős község, Pécstől 15 km-re található. Jelenlegi formájában 1972 óta működik. 
 Diákjaink eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzetűek, így nevelő, oktató munkánk is eh-
hez a igazodik. Ezért egyaránt fontosnak tartjuk a tanulók felzárkóztatását, a tehetséges, jó 
képességű gyermekek fejlesztését is, fejlesztő pedagógusunk közreműködésével. Az orfűi 
iskola erőssége éppen kicsiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat így valóban 
egyénre szabottan tudjuk megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak megfelelő meny-
nyiségű és mélységű ismeretanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészsé-
güket, kreativitásukat szinte minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. 
Az órákon lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket fegyelembe vevő neve-
lésre, oktatásra. Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük lakóhelyük kulturá-
lis életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendezvény szerve-
zője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut szereplések által.  
Első osztálytól lehetőség van nyelvtanulásra. A pedagógusok sokrétű képzettségének, érdek-
lődésének köszönhetően szakköreinket a szülők és gyermekek igényeihez tudjuk igazítani 
(idegen nyelv, kézműves, természetjáró, stb.). 
Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép ered-
ményt tudhatunk magunk mögött. 
Igény szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. 
Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található.  Meg-
ismerésükre, ismereteik bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társintéz-
mények tanulói számára. 
 
ALAPELVEINK, CÉLJAINK, ISKOLÁNK NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI HITVALLÁ-
SA 
A Fekete István Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató mun-
kájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket kívánjuk érvényre juttatni: 
 
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik ma-
gukat.  
Ennek keretében: 
 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
 a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhat-

ják, mit várunk el tőlük, 
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájá-

ban és életének egyéb problémáiban, 
 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 



48 

 

- tanuló és tanuló, 
- tanuló és nevelő, 
- szülő és nevelő, 
- nevelő és nevelő között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pe-
dagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 
Ennek érdekében: 
 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra kor-

szerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 
 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 
műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tá-
gabb környezetükben,  

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésé-
ben látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 
 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 
 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 
 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 
 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményei-

vel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy  
 mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szere-

tetet. 
 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 
venni lakóhelyünk életében. 
Ennek érdekében: 
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, ered-

ményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, 
 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat,  
 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – to-

vábbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók 
számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 
maga is részt vegyen. 

 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredmé-
nyeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
 humánus, 
 erkölcsös, 
 fegyelmezett, 
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 művelt, 
 kötelességtudó, 
 érdeklődő, nyitott, 
 kreatív, alkotó, 
 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 
 gyakorlatias, 
 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 
 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában,   tanulásban), 
 becsüli a tudást, 
 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 
 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 
 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 
 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 
 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 
- a természet, a környezet értékeit, 
- más népek értékeit, hagyományait, 
- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környe-
zetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  
 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését bizto-

sító szabályokat, 
 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 
 viselkedése udvarias, 
 beszéde kulturált, 
 társaival együttműködik, 
 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
 képes szeretetet adni és kapni, 
 szereti hazáját,  
 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 
 egészségesen él, 
 szeret sportolni, mozogni, 
 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 
Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 
hozzánk járó tanuló személyiségében.  
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkánk azonban arra irányul, hogy minél több 
felsorolt tulajdonsággal rendelkezzenek a 4. osztály végére, illetve az itt felsorolt személyi-
ségjegyeket tekintsék értéknek, s elérendő célnak. 
 
AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓMUNKA KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI, 
ESZKÖZEI ELJÁRÁSAI 
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Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdek-
lődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 
értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határoz-
za meg viselkedésüket, magatartásukat.  
 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 
  
 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges 

és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészség-
védelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativi-
tás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létre-
hozására. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, ta-
pintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, má-

sok szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közössé-
gi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, 
készség a megegyezésre. 

 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önérté-
kelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

 A szülőföldünk, Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképe-
inek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

 A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban 
élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
tiszteletben tartása. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyen-
lőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a tár-
sadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenysé-
gekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK: 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
 a tehetséggondozó foglalkozások; 
 a szakkörök; 
 úszótanfolyam 
 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, kulturális stb.); 
 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
 a községi, városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata; 
 az iskolaválasztás segítése. 
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A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 
során történik: 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 a napközi otthon; -  helyette jelenleg családi napközi működik. 
 az egyéni foglalkozások; 
 a felzárkóztató foglalkozások; 
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
 szülői kérésre az iskolaválasztás segítése. 

 
 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK:  
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
 a felzárkóztató órák; 
 a napközi otthon;  - jelenleg családi napközi működik. 
 a diákétkeztetés; (községünk önkormányzatának támogatásával) 
 a felzárkóztató foglalkozások; 
 községi könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csopor-

tos használata; 
 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 
 a családlátogatások; 
 iskolaválasztás irányítása, segítése; 
 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás; (jelenleg ingyenes) 
 szoros kapcsolat az orfűi polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 
részesüljenek. 

 

RENDEZVÉNYEINK 
Aktív szerepet tölt be iskolánk Orfű kulturális életében. Több hagyományt indított útjára.  
Közreműködünk különböző rendezvényeken.  
 Idősek napja 
 Márton nap 
 Karácsony  
 Anyák napja  
 Iskolanyitogató 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 

Mottó: 
„Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk…” 

         /Illyés Gyula/ 
 
AZ ISKOLAI NEVELÉS – OKTATÁS KIEMELT CÉLJAI 
A NAT-ban és a helyi tantervben képviselt értékek és követelmények teljesítése a tanulók 
személyiségének sokoldalú kibontakoztatását segíti elő. A pedagógiai programunk teret ad a 
tanulóink eredményes személyiségfejlődésére, műveltségük és világnézetük megalapozásá-
ra. Így lehetőség nyílik tanulóink eredményes személyiségfejlesztő oktatására, műveltségük 
és társadalmi attitűdjeik fejlesztésére. Az iskolai munkát, tanulást, játékot úgy kell megter-
veznünk, hogy fejlessze tanulóink önismeretét, együttműködési képességét, akaratát. Peda-
gógiai munkánk középpontjába tanulóink személyiségkomponenseinek - értelem - érzelem - 
fizikum - jellem - harmonikus és differenciált fejlesztését kell állítanunk. 
 
A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

„Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál.” 
         /John Dewey/ 
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van sze-
mélyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszke-
déshez és a munkához.  
Fejlesztendő területek 

 kritikus gondolkodás 
 kreativitás 
 kezdeményezőképesség 
 problémamegoldás 
 kockázatértékelés 
 döntéshozatal 
 érzelmek kezelése 

A kiemelt fejlesztés irányai 
 A tanulás tanítása 
 Testi és lelki egészség. 
 Énkép, önismeret 
 Környezettudatosságra nevelés 
 Információs és kommunikációs kultúra 
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
 Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 
 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 Gazdasági nevelés 

A kiemelt területek 
 Anyanyelvi kommunikáció 
 Idegen nyelvi kommunikáció 
 Matematikai kompetencia 
 Természettudományos kompetencia 
 Digitális kompetencia 
 A hatékony, önálló tanulás 
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 Szociális és állampolgári kompetencia 
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 
Tanulással, műveltséggel, munkával kapcsolatos értékek közvetítése – humanista is-
kola 
Ez az iskola alapfeladata. A tanulás magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az 
egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Minden nevelő feladata, hogy felkeltse az érdeklő-
dést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, hozzáféré-
sével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók tegyenek 
szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében.  
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítása, gyakoroltatása főleg a kö-
vetkezőket foglalja magában: 

 Az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása 
 Az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése 
 A csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka 
 Az emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása 
 A gondolkodási kultúra művelése 
 Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása 
 Az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása 
 Az alapkészségek kialakítása, az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom fej-

lesztése 
Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtár használatát 
és információszolgáltatás igénybevételének lehetőségeit. Váljanak rendszeres könyvtárhasz-
nálóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos könyvtárak-
ban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató 
eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, infor-
mációs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiá-
ját és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. Tanulják meg hasz-
nálni az informatikai eszközöket és az elektronikus oktatási segédanyagokat. A pedagógus 
tanulási módszereik kialakításában törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a 
rendszerezés, a valós és szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a követ-
keztetés és a problémamegoldás fejlesztése, különös tekintettel az analízis, szintézis, össze-
hasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő felhaszná-
lására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe 
kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.  
Nagy hangsúlyt kell helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 
variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb 
lehetőségek kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, 
a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az ér-
telmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. 
Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajá-
tosságait, nemzeti kultúránk értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar történelmi sze-
mélyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének, munkás-
ságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, min-
dennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerésé-
hez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a 
falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 
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Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. 
Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a haza-
szeretetet és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más né-
pek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megbecsülését. Ösztönözzük a fiatalokat a 
szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak 
feltárására, ápolására. Késztessük őket az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  
 
Testi és lelki egészség 
Az iskola segítse azoknak a pozitívbeállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a ki-
alakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják.  
A fiatalok felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 
hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült 
és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a 
környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, tes-
ti épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. A pedagógusok nyújtsanak 
támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szoká-
sok (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzé-
sében.  
Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Foglalkozzanak a szexuális kultúra és magatartás kér-
déseivel, fordítsanak figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 
felkészítésre. 
Az iskolai környezetis biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a peda-
gógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  
 
Énkép, önismeret 
Iskolánkban önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók 
számára. Olyan tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülve-
vő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az 
alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Tanulóink képesek legyenek énkép-
ükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magu-
kat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Törekedjünk a tanulók ön- és világ-
szemléletének folyamatos formálására. Arra törekszünk, hogy tanulóink ismerjék népünk 
kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. 
 
A környezettudatosságra nevelés 
A környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 
életvitelének kialakulását. A felnövekvő nemzedék képes legyen az élő természet fennmara-
dását és a társadalmak fenntartható fejlődését elősegíteni. 
Tanulóink kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkezzenek, igazodjanak el a 
természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget 
vállaljanak egyéni vagy közös tetteikben. 
A környezettudatosságra nevelés során a tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyama-
tokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 
Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 
környezeti következményeit. 
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmód-
jukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 
váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környe-
zeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  
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Információs és kommunikációs kultúra 
Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 
kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kom-
munikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az 
anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző kul-
túrák közötti információcsere. 
A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a 
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuá-
lis csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Isko-
lánk a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, sze-
lektív használatára nevel. Olyan fiatalokat kell kibocsátanunk, akik sikeres tanulási stratégi-
ákkal használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó 
tanulás során. 
Legyen az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a tár-
sadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésé-
nek, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.  
 
Gazdasági nevelés 
A gazdálkodás és a pénz világa általános műveltségünk részévé vált. Érdekünk, hogy tanuló-
ink nyitottak legyenek a gazdaság világa felé, az értékteremtő munka, a javakkal való gazdál-
kodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Az iskolai nevelés során a tanulók tudatos fogyasztók-
ká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költsége-
ket. Ismerjék fel a fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Váljanak képessé a rendelke-
zésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Az 
iskolai nevelés során kellő figyelmet kell fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kap-
csolatos képességek fejlesztésére, az okos gazdálkodás képességének kialakítására, továbbá, 
hogy tanulóink tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és 
viselkedésmódok között. 
 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
Tanulóinknak meg kell ismernie a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmát, követel-
ményeit és a hozzájuk vezető utakat és lehetőségeket. Önismeretük fejlesztésével egyéni 
adottságaik, képességeik figyelembevételével tudjanak választani. Legyenek képesek a való-
ság, a vágyak és a realitások összehangolására. Tudatosuljon bennük, hogy életük során 
többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Iskolánknak a tanulók életkorához és a lehe-
tőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 
feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók 
kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területe-
ken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció területén található kulcs-
kompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizony-
talanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Tanulóink hatékony 
társadalmi és szociális beilleszkedését tudatosan megtervezett pedagógiai motívumrendszer 
kialakításával kell segítenünk. Kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és 
versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Jogaikat érvényesítő, a közéletben résztvevő és 
közreműködő tanulók képzése szükséges.  A szociális és társadalmi kompetenciák fejleszté-
sének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a ver-
senyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint pl. a vállalkozási, a gazdálkodási és a 
munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. 
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Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 
Tanulóink szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmá-
nyáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőtt-
ként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve válja-
nak európai polgárokká. 
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell tö-
rekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazda-
godjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadal-
makban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek 
nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is.  
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 
vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémái-
ról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzé-
kenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, 
feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállalja-
nak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.  
 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Az oktatás egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehető-
ségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állam-
polgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felis-
merésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konf-
liktuskezelés, a segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk (pl. felelős-
ség, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a 
tanulók aktív részvételére építő tanítás – és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az 
iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosítja. 
 
INTEGRÁLT NEVELÉS, BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜG-
GŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 
Az egyéni különbségek tiszteletben tartására különösen nagy gondot kell fordítani.  
Fő célkitűzések: 

 Az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottsága-
itól, képességeitől, fejlődési ütemétől. 

 Kiemelt feladat minden gyermeknél a biztos alapképesség biztosítása. 
 A gyermekek egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével saját lehetőségeiknek meg-

felelően a lehető legoptimálisabb szintre jussanak el. 
 
Az arra rászoruló tanulók nevelése egyéni fejlesztési tervek alapján szakemberek bevonásá-
val, útmutatásával történik. A különböző képességű tanulók fejlesztését differenciált mód-
szerek alkalmazásával végezzük.  
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok: 

 A kudarcok okainak felderítése (szakember segítségével) 
 Szakember által tartott egyéni foglalkozások 
 A tanulságok hasznosítása, korrepetálás (egyéni és csoportos) 
 Differenciált foglalkozások 

Elvárás a pedagógusoktól, hogy módszertani ismereteiket fejlesszék. A tanítási órá-
kon differenciáló eljárásokat alkalmazzanak. 
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 Fejlesztő foglalkozások 
Az 1-4. évfolyamon a tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanulók részére a törvény 
alapján biztosítjuk az egyéni foglalkozásokat. 
Feltételrendszer megteremtése: 

 Tárgyi feltételek: megfelelő területű osztályterem 
speciális felmérések, eszközök 

 Személyi feltételek: Az iskolavezetésnek biztosítania kell a szakmai háttérgárdát. 
Folyamatos konzultációs lehetőséget kell biztosítani. 
A befogadó-differenciáló kollégát nem szabad magára hagyni. 
A befogadó osztályt, a gyerekeket és a szülőket is fel kell készíte-
ni. El kell magyaráznunk a szülőknek, hogy nem veszünk el 
semmit az ő gyerekétől, ha a másikkal is foglalkozunk. 
 

TEHETSÉGGONDOZÁS 
Pedagógusaink nevelő és oktató tevékenységük során figyelembe veszik a gyermek egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, segítik képességének, tehetségének kibontako-
zását. Az iskola egyik kiemelt céljának tekinti a magas szintű műveltségközvetítő, elsősorban 
tehetséggondozó oktatást. 
Az iskola tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeit 2 csoportba oszthatjuk: 

 A tanulási időben kötelezően igénybeveendő iskolai szolgáltatások 
 A kötelező tanítási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások szabadon választha-

tó tanórákon és a tanórán kívül. 
Tehetséggondozás a kötelező tanítási órákon: 

 Differenciált órai foglalkozások (egyéni haladási ütem) 
 Egyénre szabott külön feladatok adása 
 Szakkönyvek, folyóiratok ajánlása, megbeszélése 
 A tanulási módszerek tudatosítása és a tanulási folyamat gyorsítása 
 Önálló munkára nevelés 
 Tervek, projektek (egyéni vagy csoportosan végezhető külön feladatok) 

Tehetséggondozás a szabadon választott tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon: 
 Második idegen nyelv tanulása 
 Egyéb foglalkozások, szakkörök (indításáról a szülői és tanulói igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt) 
 Iskolai sportkör 
 Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola (néptánc, népi ének, kézművesség) 
 Internet használati lehetőség 
 Iskolai könyvtár 
 Kulturális rendezvények kínálata (kiállítás, múzeum, színház, koncert) 
 Versenyfelkészítés, versenyeztetés, pályázatokon való részvétel segítése 
 A továbbtanulás a reális pályaválasztás segítése (egyéni foglalkozás) 
 Diákönkormányzati munka 
 Tanulmányi kirándulások, táborok 
 Az iskola honlapjának gondozása  
 Erdei iskola 

2009/10-es tanévben indítottuk útjára Jurisics Akadémia elnevezésű programunkat.  
Egy tanévben kétszer rendezzük meg, így felső tagozatos diákjaink számára nyolc alkalom-
mal nyílik lehetőség tudásuk megmutatására. Érdeklődési körüknek megfelelően kibővített 
tudásukat előadás formájában mutathatják meg. Fejlesztő értékeléssel segítjük diákjaink 
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eredményes tanulását. Mindig részletes, személyre szabott értékelést adunk, melyben a fej-
lesztendő területekre is rámutatunk. Egyúttal fejlesztjük diákjaink önértékeléshez és egymás 
értékeléséhez szükséges készségeit is. Az a diák, aki három arany minősítést gyűjtött, emlék-
plakettben részesül. Az előadásokat tanárokból-diákokból álló zsűri értékeli arany, ezüst 
vagy bronz fokozattal. 
A történelemből tehetséges tanulókkal való speciális foglalkozásra jól kidolgozott, több éve 
működő tevékenységrendszerünk van. 
 
HAGYOMÁNYOK – RENDEZVÉNYEK 

 Jurisics Napok 
o Környezetnevelési- és egészségnevelési program 
o Közlekedésbiztonsági program 
o Majális 

 Jurisics Kupa 
 Jurisics Akadémia 
 Őszbúcsúztató 
 Nemzeti ünnepek, jeles napok méltó ünneplése 
 

AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSÁT SEGÍTŐ ÚJ PROGRAM 
A 2011/2012-es tanévtől – felmenő rendszerben – az első osztályban új angol nyelvi meto-
dikaként az angol nyelvet óravezetési nyelvként használjuk a rajz-, technika- és testnevelés 
órákon az 1 – 4. évfolyamon, amennyiben ezt a szülők igénylik. Az angol nyelvi óravezetés 
kibővített tantárgyi használatának célja: 

 Minél több idegen nyelvi input biztosítása életszerű helyzetekben, ahol a szövegkör-
nyezet, cselekvések és a szituáció segítségével megértik a tanulók, amit a tanító 
mond. 

 A megnövekedett időtartamú idegen nyelvi kommunikáció segítségével nagyobb szó-
kincs elsajátíttatása a tanulókkal, valamint az angol nyelvi órákon tanult szókincs 
megerősítése. Elsődleges cél a beszédértés fejlesztése. 

 A tanulók nagyobb magabiztosságának, sikerélményének elérése idegen nyelvi kör-
nyezetben. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A KOVÁCS BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

(PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN) 

 

Mottónk:  
 
„Te vagy a csoda 

 
Életünk minden másodperce az Univerzum új és egyedülálló pillanata, egy pillanat, 
mely soha többé nem tér vissza. 
Ezzel szemben mire tanítjuk gyermekeinket? Arra, hogy kettő meg kettő az négy, és hogy 
Párizs Franciaország fővárosa.  
Mikor tanítjuk meg őket arra, hogy mik valójában? 
Mindegyiküknek azt kellene mondanunk: 
- Tudod, mi vagy te? Csoda. Páratlan a magad nemében. Soha ezelőtt nem született hoz-
zád fogható. Csodálatos a lábad, a karod, az ügyes ujjaid, a mozgásod. 
Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven. Képes vagy bármire. Igen, te 
vagy a csoda. Vajon ha felnősz, tudsz –e majd ártani valakinek, aki éppolyan csoda, 
akárcsak te magad? 
Mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeihez méltóvá tegyük.” 
 

(Pablo Casals) 

 

Pedagógiai alapelveink a társadalomban deklarált, a Nemzeti Alaptantervben és a keret-
tantervekben meghatározott és a nevelőközösség által elfogadott értékekből kibontott cé-
lokra épülnek.  
A célok eléréséhez, az értékek hatékony közvetítéséhez, belsővé válásához is nagy segítséget 
nyújt a nevelés-oktatás minden területére pozitív hatást gyakorló családias légkör, melyet 
iskolánk megőrizendő erényének tartunk. 
Valljuk, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes, ha érzékeny a felhasználók igényeire, 
folyamatos és építő együttműködést folytat környezetével. Ha nem elválaszt, hanem össze-
köt, ha lehetőséget ad az együttgondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra. Így a gyerekek 
is megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, annak lehetőségeit, formáit. Az is-
kola azzal, hogy erre is mintát ad, gyakorlatot biztosít, felkészíti tanítványait a valós világ 
tényezőivel való együttélésre. 
 
KIEMELT ALAPELVEINK: 

 A hagyományos értékekre épülő, a gyermek-szereteten, a gyermeki jogok tiszteletben 
tartásán alapuló pedagógiai felfogás. 

 Az egységes és differenciált pedagógiai tevékenységek megvalósítása. Ezen azt értjük, 
hogy a gyerekeknek az egységes követelmények elsajátításához biztosítjuk az egyéni 
képességeiknek megfelelő fejlesztést. Következésképpen lehetőséget biztosítunk a 
tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra egyaránt. 

 A kulcskompetenciák, az alapképességek, készségek kialakítása, fejlesztése, a tanulási 
képességek, problémamegoldó képesség fejlesztése, a későbbi eredményes tanulás, a 
napjainkban megkerülhetetlenné váló „élethosszig való tanulás” megalapozása érde-
kében nélkülözhetetlen. 

 A tudás és annak megszerzésének képessége érték. 
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 Ökoiskolai létünkből fakadóan alapelvünk a környezet értékeinek megóvására, a kör-
nyezettel való felelős, tevékeny együttélésre, valamint az egészséges életmódra való 
nevelés.  

 

KIEMELT CÉLJAINK:  
 Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör megteremtése. 
 A játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét 

és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során. 
 Tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 

a társadalom értékei iránt. 
 Iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának ki-

elégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt. 
 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, 

fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, kulcskompetenciákat. 
 Életkori sajátosságoknak megfelelő, korszerű ismereteket közvetítsünk. 
 Neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, ké-

pességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket, miközben hangsúlyozott  
a tolerancia, egymás elfogadása. 

 Esélyegyenlőséget biztosítsunk. 
 Mindenki számára a tudás értékké válhasson. 
 Önművelésre képes, helyes önértékeléssel bíró, együttműködésre képes fiatalokat 

neveljünk. 
 A múltunk, a hagyományaink, nemzeti hovatartozásunk ismeretére, megőrzésére ne-

veljünk. 
 Tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – ké-

szítsük fel a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra. 
 Készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. 

 
KIEMELT FELADATAINK: 

 A tanórai és egyéb foglalkozásokon a gyerekeket a folyamatok aktív részeseivé te-
gyük. 

 Permanens motivációt biztosítunk. 
 Tudatosítjuk a tevékenységek célját. 
 Hatékony tanári kommunikációval változatos szemléltetést alkalmazunk. 
 Differenciált szervezett, strukturált tanulási módokat alkalmazunk. 
 Olyan tanulási alkalmak biztosítása, amikor az ismeretek készség, ill. képesség szintű 

elsajátítására van lehetőség. 
 Tanulói munkáltatást, önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítjuk, az ehhez szüksé-

ges képességeket fejlesztjük. 
 Gyakorlati életben alkalmazható tudást közvetítsünk. 
 Az értékelés adekvát módjait folyamatos alkalmazzuk (diagnosztikus, formatív, 

szummatív). 
 Folyamatos teret biztosítunk az önértékelésre, önismeret kibontakoztatására. 
 A tanulóink felmérjék döntéseik, cselekedeteik eredményeit, következményeit. 
 Felnyitjuk a gyerekek szemét a globális problémákra (környezetszennyezés, erdők 

pusztulása, káros szenvedélyek művelése). 
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 A Világörökségi program megvalósításával a haza, a szülőhely múltjának és jelenének 
megismerését tesszük lehetővé. A nemzeti hagyományok ápolása, megbecsülése az 
iskolai ünnepségeken való közreműködés és részvétel segítségével valósulhat meg. 

 Feladatunk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szük-
séges ismereteket, rendelkezzenek a képességek és készségek megfelelő szintjével, 
képesek legyenek az önállóságra, mind a tanulásban, mind a döntéshozatalaikban. 

 

ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKAKIEMELT ESZKÖZ- ÉS ELJÁRÁSREND-
SZERE: 

 A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 
 Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk. 

A tanórán kívüli nevelés-oktatás lehetőségei, egyéb foglalkozások keretében: 
- napközi, 
- tanulószoba, 
- tehetséggondozó foglalkozások: szakkörök, énekkar, versenyek 
- iskolai sportkör, 
- fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások 
- könyvtár 
- iskolán kívüli tanórák, terepgyakorlatok, múzeumlátogatások, kirándulások, er-

dei iskola 
 Az általunk alkalmazott eszközök és eljárások alkalmazkodnak a gyerekek életkori sa-

játosságaihoz, értelmi fejlettségéhez és képességeihez, törekszünk arra, hogy tanuló-
inkat személyre szabottan fejlesszük alkalmazkodva az egyéni különbségekhez. 

 Az oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos elle-
nőrzés, értékelés. 

 A hatékony oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak tovább-
képzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 

 A tanórákba beépítjük a tanult kompetenciafejlesztő módszereket, tanulásszervezési 
eljárásokat. 

 Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabad-
idejüket, kihasználva a városunk adta lehetőségeket (bábszínház, színház, hangver-
seny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása). 

 Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások, erdei iskola és ta-
nulmányi kirándulások is. 

 

KIEMELT CÉLJAINK: ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján 
elnyertük az Ökoiskola, 2012-ben az örökös Ökoiskola címet. Ebből fakadóan alapelvünk a 
környezet értékeinek megóvására, a környezettel való felelős, tevékeny együttélésre, vala-
mint az egészséges életmódra való nevelés, amely áthatja mindennapjainkat. Munkánkat a 
Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszerének, a partnerek igényeinek és az iskola szük-
ségleteinek figyelembevételével végezzük. 
Célunk, hogy az iskolai élet minden területén érvényesüljenek a környezeti nevelés, a fenn-
tarthatóság pedagógiájának alapelvei. A helyi értékek és gondok részét képezik az iskolai 
élet pedagógiai programjának.  
Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igé-
nyel, amely messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt 
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teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák 
elsajátításában.  

 

Kiemelt területek:  
 erdei iskolai foglalkozások,  
 terepgyakorlatok, 
 szabadtéri tanterem és az iskola környezetéből adódó lehetőségek kihasználása, 
 épített környezet megismerését szolgáló tevékenységek, 
 tanulmányi kirándulások, 
 jeles napokról emlékezés, 
 egészségnapok, egészséghét, 
 projektek: szelektív hulladékgyűjtés, Víz-hete, Föld hete, Erdők hete, 
 rendezvények partnereinkkel, szülők bevonásával. 

Az erdei iskola, (Alsó tagozaton 1-1 napot, míg hatodikban egy hetet töltenek el tanulóink, 
amennyiben a szülői közösség ezt támogatja.) nem csak a környezeti nevelés, hanem a kö-
zösségépítés jó színtere is. 
 
AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSA ISKOLÁNKBAN: 
Angol nyelvtanításunknak célja, hogy mindenkinek képességei szerint lehetősége legyen mi-
nél jobban elsajátítani az élő idegen nyelvet, a tanulóink kommunikációs készsége fejlődjön. 
E célt szolgálja a választható keretek között első osztálytól bevezetett nyelvoktatás. Mivel a 
gyerekek kisgyermek korban a legfogékonyabbak, ezért első három évfolyamon megtámo-
gatjuk az oktatást, a vegyes nyelvhasználatú rajzórákkal. Negyediktől pedig nívócsoportos 
oktatásban, egy csoport számára emelt óraszámban folytatjuk a tanítást. 

 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS:  
Célunk, az iskola történetének és hagyományainak ápolása programjainkon keresztül. Fela-
datunk, hogy a tanulóinkban kialakítsuk a gyökerek iránti kötődéseket, a hagyományokkal 
való együttélést és azok tiszteletét. Mindezt elősegíti az, hogy iskolánkban több generáción 
keresztül tanultak itt a környék lakói. 
A Rácvárosi és Istenkúti Óvodából hozzánk kerülő gyerekek hozzák magukkal a népi hagyo-
mányok ápolását. Iskolánkban erre építünk alsó tagozaton, a napközis foglalkozásokon, a 
jeles napokra emlékezve.  
Ugyanakkor a nemzeti hagyományainkról sem felejtkezhetünk el. Célunk, hogy tanulóink 
ismerjék a nemzeti és egyéb ünnepeink történelmi vonatkozásait, kialakítsuk bennük az ün-
nepekhez kapcsolódó magatartásformákat. Iskolai keretek között szervezzük meg bevoná-
sukkal a megemlékezéseket. Diákjaink lehetőséget kapnak ugyanakkor a hagyományterem-
tésre is.  
 
A megvalósítást szolgáló programjaink: 

 Karácsonyi hangverseny 
 Móricz-nap 
 Február 25-i megemlékezés 
 volt tanítványainkkal szervezett találkozók 
 napközis foglalkozások, játszóházak 
 ünnepeink. 
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GYERMEK ÉS PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉSÜNK: 
Feladatunknak tartjuk a gyermek- és partnerközpontú működést, a családias légkör megőr-
zését, miközben az iskola lakókörzetére is figyelemmel vagyunk. Ennek érdekében minden 
évben számos programot szervezünk, melyeken a szülőket és a lakókörnyezetünkben élőket 
is szívesen látjuk. 
Olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, amely feltétele és garanciája a vélemények 
nyílt, őszinte megfogalmazásának, amelyben megteremtődnek az együttműködés lehetősé-
gei. Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére, vélemé-
nyére is épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket is.  
A gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele a szülő és peda-
gógus  koordinált, aktív együttműködése, melybe szükség esetén partnereink segítségét is 
igénybe vesszük. 

 

A megvalósítást szolgáló eszközök: 
 Közös fórumok 
 Iskolai honlap 
 Szülői szervezettel és DÖK-kel közösen szervezett rendezvényeink, 
 Az iskola területén végzett közös munka, 

 

VILÁGÖRÖKSÉG, NEMZETI ÉRTÉKEINK: 
Városunkat az ókeresztény emlékek a világörökség részévé tették. Iskolánk pedagógusai 
feladatuknak tekintik, hogy a Világörökséggé nyilvánított helyszíneket és ezen belül a pécsi 
ókeresztény emlékeket megismertessék tanulóinkkal. A helyi tanterveinkben, elsősorban 4-
8. osztályos tanulóink számára készített tanmeneteinkben jelennek meg e témák. Természe-
tesen a humán és a földrajz tárgyakat tanítók tudják a legjobban megtalálni a kapcsolódási 
területeket. Szeretnénk, ha iskolánk tanulói rendelkeznének egy többletismerettel: olyan 
városban élnek és tanulnak, mely a világörökség része, ezt gondozni, őrizni mindannyiunk 
közös felelőssége! Ugyanakkor az ország más területein lévő nemzeti, történelmi, a magyar-
ság múltjához kapcsolódó értékeket is ismerjék, lehetőség szerint meglátogathassák tanuló-
ink. 
 
Céljaink: 

 A világörökség városában lakó tanulóink ismerjék meg városuk korabeli történetét és 
lakóit. 

 Történeti áttekintésen keresztül jussanak el a városban található ókeresztény emlé-
kekig. 

 Tudatosuljon bennük, hogy a világörökségi címmel jogok és kötelességek járnak 
együtt. 

 Lássák be, hogy a műemlékek védelme fontos, ismerjék meg a világörökség védelmé-
nek feladatait! 

 Pécs múltja, történelme iránti tisztelet alakuljon ki, az aktív „tükeség” fejlődjön. 
 Tanulóinknak olyan szemlélete legyen, amely a hagyománytiszteletre építve hozzájá-

rul ahhoz, hogy figyeljenek a jelen értékeire, s hogy fontos ezek átörökítése az utókor-
ra. 

 Megszerzett ismereteket kreatívan, tevékenység központúan használják fel. 
 A világ és Magyarország világörökségi helyszíneit ismerjék meg.  
 Helyünk az Európai Unióban. 
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A megvalósítást szolgáló eszközök: 
 Tanórák 
 Múzeumlátogatások 
 Tanulmányi kirándulások 
 Beszámolók 
 Könyvtár 
 IKT eszközök 

 

TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓINK: 
Bárki rászorulhat segítségre. Minden szokványostól eltérő jelzés, mely a gyermek tanulmá-
nyi előmenetelében vagy a magatartásában jelentkezik, egyéni elbírálást igényel. Fontosnak 
tartjuk, hogy a tanulási kudarcokat ideje korán felismerjük és megtegyük a szükséges lépé-
seket. 
Nagyon fontos, hogy a tanulási kudarc okát megtaláljuk, mert ezzel elősegíthetjük a problé-
ma megoldását. 
 
Célunk, hogy kiszűrjük a segítségre szoruló tanulókat, felismerjük okait és olyan tanulási 
módszereket alakítsunk ki, mely az egyes tanulók számára a legmegfelelőbb és legeredmé-
nyesebb. Ehhez nélkülözhetetlen kollégáink naprakész felkészültsége.  
 
A megvalósítást szolgáló eszközök: 

 Közös munka, együttlét a tanulókkal 
 Kapcsolatfelvétel szülőkkel, partnerekkel 
 Szakemberek bevonása 
 Egyéni, kis csoportos foglalkozások 

 

 

A TEHETSÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS SZÍNTEREI AZ ISKOLÁNKBAN 

 

Tehetségfejlesztés a tanórák keretében: 
Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 
differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük 
kibontakozásához bármely tantárgyból. 
Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek 
ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtaní-
tását. Irányítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és dráma-játékokat a tan-
anyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családo-
kat is. 

 

Tanórákon kívüli tehetséggondozás iskolánkban: 
A tanórákon kívüli foglalkozások segítik tanulóinkat, hogy átlagon felüli képességeik teret 
nyerjenek, hogy elismerést szerezzenek, ezáltal sikerélményhez jussanak. Hagyománnyá 
vált, hogy jelenlegi és volt tanítványaink munkáiból, iskolai kiállításokat szervezünk. Az Eck 
Imre Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködésünk lehetővé teszi, hogy tanulóink 
igénybe vegyék foglalkozásaikat helyben. 
 
Tanórákon kívüli tehetséggondozási formák iskolánkban:  

 szakkörök, 



65 

 

 tantárgyi versenyek, 
 iskolai sportkörök, sportversenyek, 
 pályázatok, 
 előadások (iskolai rendezvényeken), 
 iskolai kiállítások rendszeres szervezése a gyerekek produktumaiból. 

 
Természetesen nem zárjuk ki a kevésbé tehetséges vagy átlagos képességekkel rendelkező 
tanulók részvételét sem a tehetséggondozó foglalkozásokról.  
Saját szervezésű versenyeink nemcsak az iskolán belüli megmérettetést teszik lehetővé, ha-
nem városi szinten is. Ilyenek a városi Történelem verseny, a Brit civilizációs verseny és a 
Floorball Pázmány Kupa. 
 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-

BAN 

 
KIEMELT ALAPELVEINK: 

 A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, az oktatás a nevelés része. 
 Kellemes, támogató, biztonságot nyújtó iskola légkör kialakítása. 
 Magas színvonalú pedagógiai munka biztosítása. 
 Alapos, továbbfejleszthető ismeretek, készségek és képességek nyújtása. 
 Az általános emberi értékek - becsület, kötelesség , felelősség, nemzettudat, együtt-

működő képesség - kapjanak helyet a tanulók értékrendjében. 
 A tanulás iránti motiváció fenntartása. 

 
 

KIEMELT CÉLJAINK: 
Alapvető célunk az: 

 anyanyelvi kompetencia, 
 idegen nyelvi kompetencia, 
 matematikai kompetencia, 
 természettudományos kompetencia, 
 digitális kompetencia 
 a hatékony, önálló tanulás kompetenciája, 
 szociális és állampolgári kompetencia, 
 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 
 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség kulcskompetenciák fejlesztése, 

valamint a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, az önálló ismeretszerzésre. 
Célunk, hogy testileg, lelkileg egészséges, megfelelő módon szocializált fiatalok lépjenek ki az 
intézmény falai közül, akik kellő önismerettel, döntési képességgel rendelkezve, reális to-
vábbtanulási irány választásával határozzák meg további sorsuk alakulását. 
 

 

KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 
A test és lélek harmonikus egységének kialakítása 
Az „Egész-ség” program céljai közül az alábbiak megvalósítása 
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 pozitív énkép  kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés) 
 az alapvető erkölcsi értékek közvetítése 
 erőszakmentes konfliktuskezelés 
 stresszkezelés 
 pedagógusok példamutatása 
 egészséges életstílusok megismerése, egészséges életmódra nevelés 
 a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeknek tudatosítása 
 a rendszeres fizikai aktivitás igényének elérése. 

A nemzeti identitás- és az európai azonosságtudat egymással összhangban történő fej-
lesztése 

 A nemzettudat megalapozása, a hazaszeretet elmélyítése 
 Az egyetemes civilizáció és hazánk kultúrájának, hagyományainak, kiemelkedő érté-

keinek, eredményeinek bemutatása 
 Az Európai Unió története alakulásának megismertetése 
 Hazánk helye az Európai Unióban 
 Testvérkapcsolatunk révén közvetlen szerepvállalás a nemzetközi kapcsolatok ápolá-

sában. 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az emberi jogok, a demokrácia tisztelete. 
 A társadalmi együttélés szabályainak betartása, konfliktuskezelés 
 Az együttműködés képessége 
 A diákönkormányzat hatékony működtetése 

Gazdasági nevelés 
 A tanulók tudatos fogyasztóvá válása 
 Ismerjék a fenntartható fogyasztás és egyéni érdekeik kapcsolatát 
 Pénzzel való bánni tudás képessége 
 Okos gazdálkodás képességének kialakítása 
 Marketinghatások és viselkedésmódok reális értékelése 

Környezettudatosságra nevelés 
 Környezetvédelem 
 A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése 
 Környezetkímélő magatartás 
 A környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása 
 A természettisztelete, felelősség iránta. 

A tanulás tanítása 
 Az „Egész-ség” program céljai közül elsősorban a tanulás módszertani ismeretek 
 A gondolkodási és probléma megoldási készség fejlesztése 
 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák megismertetése és alkalmazása 
 Hatékony tanulásszervezési módszerek alkalmazása 
 Az egyéni képességek kibontakozásának elősegítése 
 A tehetséges tanulók fejlődési lehetőségeinek bővítése 
 A tanulási nehézségek, vagy egyéb okok miatt lemaradó tanulók folyamatos segítése 
 Az ismeretszerzés iskolán kívüli lehetőségeinek megismertetése  /múzeum, színház, 

kiállítás stb./ 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 Az Egész-ség program idevonatkozó részei. 
 Átfogó kép a munka világáról 



67 

 

 Az élethosszig tartó tanulás és a pályamódosítások lehetőségei 
 Pályaorientáció 

 
 

A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ KIEMELT ELJÁRÁSAINK, ESZKÖZEINK 
 A feladatok megvalósításának elsődleges színtere a tanítási óra. 
 Pedagógusainknak továbbra is biztosítani kell azokat a lehetőségeket - továbbképzé-

sek, tréningek, megfelelő szakirodalom - melyek segítségével hatékonyabban tudunk 
felkészülni a megváltozott pedagógusi szerepre. 

 Biztosítani kell a nevelőtestület szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztését. 
 Bemutató órák szervezésével, tanórák videóra vételével tudatosítani lehet a hatékony 

tanulásszervezési módok előnyeit, segíteni lehet a motiválás, differenciálás, aktivizá-
lás korszerű, sokszínű módjainak megismerését, elterjesztését. 

 Meg kell nyerni a szülőket és a környezetet arra, hogy minél többen válasszák idegen 
nyelvként a franciát. 

 Sokoldalú, színes tanórán kívüli tevékenység biztosítása. 
 

 

A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
 

Tanítási órákon kívüli iskolai foglalkozások, hagyományok és programok valamint az iskolán 
kívül szervezett iskolai programok oktató-nevelő munkánk szerves részét képezik, elősegítik 
és kiegészítik a Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósulását.  
Az egyéb foglalkozások szervezésének általános elvei, az egyéb foglalkozások felsorolása a 
Pedagógiai Program „Egyéb tanulásszervezési módok” fejezetében található. 
 
Iskolánk legfontosabb egyéb foglalkozásai:  
 
Napközi otthon 
A maga lehetőségeivel jó esélyeket biztosíthat a tanulni tudás megalapozására, a művelődési 
igények formálására, az egyéni képességek megismerésére. A napközis csoportokat elsősor-
ban 1-4. osztályos tanulók számára szervezzük. Bárki kérheti felvételét, a jelentkezők min-
degyikének biztosítjuk a napközis ellátást. A csoportok szervezését az adott éven napközis 
ellátást kérő tanulók létszáma befolyásolja. A napközis csoportok kialakításánál a következő 
szempontokat tartjuk fontosnak: 

 az 1-3. évfolyamon egy osztály egy napközis csoportot alkosson, 
 a napközis tanár lehetőség szerint 3 évig dolgozzon csoportjával,  
 a létszámbeli eltéréseket a felsőbb évfolyam napköziseivel egyenlítjük ki. 
 A napközi otthon a délelőtti tanítási órához igazodva, annak befejezése után kezdődik 

és 17 óráig tart.  
 A napközis foglalkozásokat 16 óráig tartjuk, utána már csak felügyeletet illetve lét-

számtól függően összevont ügyeletet tartunk a tanulók számára. 
 
Tanulószoba 
Felső tagozatos tanulók számára szervezzük. A tanulási nehézségekkel küszködőknek ajánl-
juk a foglalkozásokon való részvételt.  
Célja, a felső tagozatos tanulók tanulásának segítése, a házi feladatok elkészítése, gyakorlás, 
a tanulók eltérő képességeinek figyelembe vételével számukra a hatékony ismeretelsajátítás 
feltételeinek biztosítása. 
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A tanulószoba a tanítás befejezése után kezdődik és 16 óráig tart. 
 
Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás 
Szülői, tanulói kérésre szaktanári javaslatra lemaradás, hiányzás, nem tartós külföldi tartóz-
kodás esetén lehetőséget biztosítunk, egyéni vagy kiscsoportos tanórán kívüli tanulást segítő 
foglalkozásokra, eseti korrepetálásokra. 
 
Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör 
Célja a tehetséges tanulók számára a tanultak elmélyítése, továbbfejlesztése, kibővítése, ver-
senyekre, pályázatokra való felkészítésük. A képességek differenciált fejlesztése. A szakköri 
foglalkozás szabadon választható tevékenység. Amelyik évben a tanuló kéri felvételét a 
szakkörbe, abban az évben ez számára kötelező elfoglaltságot jelent. A szakkör indításának 
feltétele minimum 8 fő jelentkezése. 

 
Énekkar 
Célja a tanulók képességfejlesztése, zenei műveltségének, ének tudásának gyarapítása, felké-
szítés szereplési lehetőségekre. A felvételre az énektanár tesz javaslatot. Jelentkezés után az 
énekkar munkájában az adott tanévben a részvétel kötelező. 
 
Iskolai sportkör, tömegsport 
Az iskolai sportkör bővíti a tanulók mozgáslehetőségeit, és a tantervben szereplő mozgásis-
mereteket elmélyíti, gyakoroltatja. 
A tárgyi, anyagi és személyi feltételek függvényében törekszik a diákok érdeklődésének meg-
felelő, változatos, élménynyújtó foglalkozásokat szervezni, a játékigényt kielégíteni, a rend-
szeres versenyzést biztosítani. Az iskolai sportkör és tömegsport foglalkozásai a kötelező 
testnevelés órákkal és együtt biztosíthatják, alsó tagozatban a mindennapos testedzést és 
egyes évfolyamokon a mindennapos testnevelést.  A részvétel feltétele megegyezik a szakkö-
röknél leírtakkal. 
 
Könyvtári foglalkozások 
Az iskolai könyvtár segíti a tanulók önálló ismeretszerzésének fejlődését, a dokumentumfaj-
ták megismerését, lehetővé teszi, hogy a diákok tapasztalatokat szerezzenek adatgyűjtésben, 
témafeldolgozásban. Hozzájárul az iskolai könyvtárhasználók általános műveltségének ki-
szélesítéséhez, az új, modern ismeretek közvetítéséhez. 
 
Rendezvények, tanórai keretben meg nem valósítható osztály vagy csoportfoglalkozá-
sok 
A különböző rendezvényeink, hagyományaink (ezek részletes felsorolását az SZMSZ 26.5.11-
es fejezete tartalmazza), kiegészítik, erősítik oktató-nevelő munkánkat és segítik, hogy kör-
nyezetünk jobban megismerje munkánkat, információt szerezzen céljainkról, lehetőségeink-
ről. 
 
Versenyek 
A sokszínű, színvonalas helyi versenyek, vetélkedők jó terepe a tehetség felismerésének, a rá 
való felkészítés az átlagot meghaladó készségek, képességek fejlesztésének. 
 
Múzeum-, kiállítás látogatások  
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A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésben, a nemzeti értékek és a kultúra iránti fogékony-
ság megteremtésében törekszünk optimálisan kihasználni a nagyváros adta lehetőségeket, 
tanulóink ismeretszerzésében felhasználjuk ezeket a foglalkozásokat is. 
 
Kirándulások, séták 
Országjárás: Az országjárást - az igények és lehetőségek függvényében - az iskolai diákön-
kormányzat által kért szabadnapon szervezzük meg. A kirándulások nem kötelezőek sem a 
tanulók, sem a pedagógusok számra, de a közösségépítés, motiválás, tanultak szemléltetése 
szempontjából fontosnak tartjuk, ezért megszervezését és a tanulók részvételét mindenki-
nek ajánljuk. Az 5-6. osztályosok számára június első péntekén, 7-8. osztályosok számára 
június első péntek és szombatján szervezzük meg. Az országjárás költségeit a szülők fizetik. 
A városban szervezett séták hozzájárulnak a lakóhely megismeréséhez, értékeinek feltárá-
sához. Séták a tananyaggal összefüggésben szervezhetők, kíséretként 20 tanulónkét egy fel-
nőtt kísérőt kell biztosítani.  
 
Táborozás  
Nyelvi tábor Gunarason, vagy bejárásos-formában az iskolában: francia, angol és német 
nyelvből, a nyári szünetben (közvetlenül a tanév végét követő héten). A táborozás költségeit 
a szülők, az iskolai alapítvány és a diákönkormányzat fedezi. 
 
A tanulási időn és iskolán kívül szervezett foglalkozások nem kötelezőek, a célok ezek 
nélkül is teljesíthetőek. 
 
 

A KÉPZÉS RENDJE 
 

A tanulói jogviszony 
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel út-
ján keletkezik. A felvételről ill. az átvételről az intézményvezető dönt. 

 

Tanulócsoportok szervezése tanórákon 
Iskolánkban évfolyamonként 2-3 párhuzamos osztály működik.  
 
A hagyományos osztálystruktúrát több esetben megbontjuk: 

 kiscsoportos bontás:  
- idegen nyelv 1-3. évfolyam 
- informatika 6- 7-8. évfolyam 

 egyéni képességek szerinti differenciálás alapján : 
- idegen nyelv 4-8. évfolyam 

 egyéb:  
- testnevelés évfolyamonkénti 2 osztály nemenkénti összevonása 

7-8. évfolyam 
 

Az iskolai oktatás nem kötelező tantárgyai: 
 idegen nyelv az emelt szinten való tanulás órakerete,  

A nem kötelező tantárgyra történő jelentkezés az előírásoknak megfelelő formában történik. 
Az első osztályosok szülei a beiratkozáskor, a többi évfolyamokon május 20-ig írásban jelzik 
a részvételi szándékot. 
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A nyelvtanulás alóli mentesítés 
1-3. évfolyamon az idegen nyelv tanulása nem kötelező. Azon a tanulóknak, akik nem igény-
lik a tantárgy oktatását differenciált foglalkozást biztosítunk anyanyelv és matematika tár-
gyakból abban az esetben, ha nyelvi óra nem első illetve utolsó óra.  
4. osztálytól egy idegen nyelv tanulása kötelező. Azon tanulók csoportja, akik az idegen nyelv 
tanulását 4. osztályban kezdik kiegészül az 1-3. osztályban kevés sikerrel foglalkoztatott ta-
nulókkal. Ők egy kezdő nyelvi csoportot alkotnak majd. 
A második idegen nyelv tanulására hetedik évfolyamtól van lehetőség önkéntes alapon, heti 
2 órában. 
 

Képzési sajátosságok 
Iskolánk a város egyedüli francia nyelvet emelt szinten oktató általános iskolája. A francia 
mellett első osztálytól kezdve angol és német nyelv tanulására van lehetőség. 

 1-3. osztályig évfolyamonként csoportbontásban francia, angol és német nyelvet ok-
tatunk. 

 3. osztály végén szintfelmérés alapján (anyanyelv és idegen nyelv) történik a tanulók 
nívócsoportokba osztása. 

 4-8. osztályig emelt szinten (heti 5 óra), ill. normál szinten (heti 3 óra) folytatódik az 
idegen nyelv tanítása. 

 Csoportváltásra 6. évfolyam végéig van lehetőség. 
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II. HELYI TANTERV 

Az iskola a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztá-
lyokon belül kialakított csoportok számára tanítási órákat szervez. 
A tanulók számára a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választ-
ható tanítási óra. 
A kötelező tanítási órán az osztály valamennyi tanulója köteles részt venni. 
A kötelezően választandó tanítási órán, melyet a tanuló a választásra felkínált tantárgyak 
közül kötelezően választ, meghatározott óraszámban, szintén köteles részt venni. 
Az iskolai foglalkozások helyszíne elsősorban az iskola tantermei, és egyéb, a foglalkozás 
megtartására alkalmas helyiség. 
Ezen kívül az iskolán kívül is szervezhető foglalkozás. Ebben az esetben a tanuló felügyeletét 
mind a foglalkozáson, mind a foglalkozásra oda-vissza jutás közben az iskola biztosítja. 
Az iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szervező pedagógus a szülőt előzetesen tájékoz-
tatja. 
Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 
részt venni. Erről a tanuló és szülője a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés 
előtt írásbeli tájékoztatást kap. 
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, és a minősítés, a mulasztás, továbbá 
a magasabb évfolyamra lépéstekintetében, úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A 
szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő 
jelentkezés, jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
Iskolánk biztosítja a lehetőséget, hogy azok is megkezdhessék, valamint folytathassák ta-
nulmányaikat, akik a szabadon választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni. 
Iskolánk minden év április 15-ig közzéteszi, hogy a tanuló 
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy az iskolában szervezett er-
kölcstan órát választhat. 
A jelentkezés határideje minden tanév május 20-a. 
A tanuló szülőjének írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már 
nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a 
szabadon választott tanítási órára. 
 
Egyéb foglalkozások 
Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 
Az iskola – a tanórai foglalkozásokon kívül a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, va-
lamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével a tanulók fejlődését szolgáló, egyé-
ni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú egyéb foglalkozásokat szervez.  
Az intézmény ez irányú lehetőségeit óraszámban a tanulócsoportok után járó engedélyezett 
heti időkeret egyéb foglalkozásokra jutó óraszáma határozza meg.  
Egyéb foglalkozások: 

 Napközis foglalkozások 
 Tanulószobai foglalkozások 
 Szakkör 
 Sportkör, tömegsport foglalkozás 
 Tehetség kibontakoztatását szolgáló egyéni és csoportos foglalkozások. 
 Felzárkóztató, fejlesztő egyéni és csoportos foglalkozások: 
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A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását szolgáló foglalkozások. 
A beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók 
segítését célzó foglalkozások. 
Felzárkóztató foglalkozások. 
Egyéni foglalkozások az 1-4. évfolyamra járók eredményes felkészítéséhez. 
Egyéni foglalkozás évismétlő tanuló számára, amennyiben a tanulmányi követelmé-
nyek nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az év-
folyamot. 

 Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás. 
 Pályaválasztást segítő foglalkozás. 
 Diákönykormányzati foglalkozás. 
 Speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos foglalkozások. 
 Közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások. 
 A szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások. 
 A tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozások. 
 Tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság 

szervezése, tanuló felkészítése, kísérése. 
 Osztály vagy csoportfoglalkozások, tanítási órák keretében nem megvalósítható fog-

lalkozások. 
 
Csoportbontások 
A heti foglalkoztatási időkeret terhére osztályokon belül, osztályok között csoportbontást 
alkalmazunk minden olyan esetben, amikor az a tanulók egyéni és csoportos képesség fej-
lesztését szolgálja: 
A csoportbontás szervezés elvei: 

 Differenciált képességfejlesztés 
Emelt szintű oktatás biztosítása egy-egy tantárgyból évfolyamonként. 
Nívócsoportos oktatás évfolyamonként. 

 Osztályközösség eredményesebb képességfejlesztése 
Osztályközösségben magas a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók aránya (tehet-
séges, vagy felzárkóztatásra szoruló). 

 Megfelelő tanulási környezet biztosítása 
Tanteremméret, eszközszükséglet, tantárgyi speciális szükségletek biztosítása. 

A csoportbontásban érintett tantárgyak: 
 Az adott tanévre aktuálisan munkatervben és tantárgyfelosztásban rögzített módon, a 

fenti szervezési elvek érvényesetésével. 
A csoportbontás minden esetben jogszabályi és fenntartói utasítás alapján történik. 
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A tagintézmények helyi tantervei 
 

Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézményének helyi tanterve 

1. Bevezetés 
 
1.1. A helyi tanterv felépítésének bemutatása  
 
A Nemzeti alaptanterv (NAT) bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben 
kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első és az ötödik évfolyamon –majd ezt követően 
minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre, míg a többi évfolyamon a jelen-
leg hatályos pedagógiai program szerint szervezzük a nevelő-oktató munkát. 
Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban  
foglaltuk össze: 
 
Tanév Évfolyam 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2013/2014 2013 2010 2010 2010 2013 2010 2010 2010 
2014/2015 2013 2013 2010 2010 2013 2013 2010 2010 
2015/2016 2013 2013 2013 2010 2013 2013 2013 2010 
2016/2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
 
A 2013-2014. tanévben felmenő rendszerben (1., 5. évfolyam) életbelépő  helyi tanterv a 
Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI  51/2012. (XII. 21.) rendelet alapján 
készült. 
 

1.1. Választott kerettanterv megnevezése, bemutatása. Érvényes felmenő rendszer-

ben 2013. szeptember 1-től. 

 

Választott tantárgyi kerettantervek: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

 
2. A székhelyintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 
 
2.1. A kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 
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Érvényes felmenő rendszerben 2013. szeptember 1-től. 
 

Óraterv– 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

testnevelés 4 4 4 4 

úszás 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Szabadon tervezhető      

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1 

Matematika 1 1 2 1 

Informatika    1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Szabadon válaszható 2 2 2 2 

Idegen nyelv 1 1 2 2 

Vizisport úszás  1 1   

Összes óraszám 27 27 27 29 

Maximális terhelhetőség 30 30 30 35 

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelező-
en biztosított időkeret tehetséggondo-
zásra és felzárkóztatásra  

1 1 1 1 

 
 

Óraterv– 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3  3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     
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Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Szabadon tervezhető      

 Magyar nyelv és irodalom  0,5  1  

Matematika  1,5 1 1 

Informatika 1    

Technika    1 

Természettudományos gyakorlatok 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Szabadon válaszható 3 3 4 4 

Idegen nyelv 2 2 2 2 

Második idegen nyelv   2 2 

Összes óraszám 30 30 35 35 

Maximális terhelhetőség 35 35 35 35 

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötele-
zően biztosított időkeret tehetséggon-
dozásra és felzárkóztatásra  

1 1 1 1 

 
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantár-
gyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 
 
 

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak kö-

zül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

 

1–4. évfolyam 

 
1. évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Tanórák száma 
Kötelező és szabadon választott 

26/27 26/27 27 29 

Egyéb foglalkozások óraszáma 26/25 26/25 25 26 

Az osztályok számára engedélyezett időkeret 52 52 52 55 
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5-6. évfolyam 

 
5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Tanórák száma 
Kötelező és szabadon választott 

30 30 35 35 

Egyéb foglalkozások óraszáma 21 21 21 21 

Az osztályok számára engedélyezett időkeret 51 51 56 56 

 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, illetve az 

egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai felhasználták az egyes 

tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi aján-

lásokat. 

 

A kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Érvényes kifutó rendszerben 2010. szeptember 1-től. 

 

Óraterv  

 

1-8. osztály 

Kötelező  1 2 3 4 5 6 7 8 

NAT műveltségterületek Tantárgyak         

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom, 8 8 8 7,5 4,5 4 4 4 

 tánc és dráma         

Matematika Matematika 5 5 5 4 4 4 4 4 

Ember és társadalom Történelem     2 2 2 2 

 Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Művészetek Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

 Rajz 1 1 1 1 1,5 1 1 1 

Informatika Informatika     0,5 0,5 0,5 0,5 

Életvitel és gyakorlati ism. Technika 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ember a természetben Fizika       1,5 1,5 

 Kémia       1,5 1,5 

 

Biológia, egészség-

tan       1,5 2 
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Természetismeret, 

környezetismeret 1 1 1 2 2 3   

 

 hon- és népismeret, 

egészségtan         

Földünk és környezetünk Földrajz       1,5 1,5 

Testnevelés és sport Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Élő idegen nyelv Angol/német     3 3 3 3 3 

Kötelező összesen  20 20 20 22,5 22,5 22,5 25,5 25,5 

          

Szabadon tervezhe-

tő/választható órák Idegen nyelv 1 2 2 2     

 

Emelt szintű idegen 

nyelv     2 2 2 2 

 Informatika     0,5 0,5 0,5 0,5 

 Technika     0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret        0,5 

 Etika       0,5  

Szabadon tervezhe-

tő/választható összesen  1 2 2 2 3 3 3,5 3,5 

          

Összesen (köt. és szab. 

választható órák)  21 22 22 24,5 25,5 25,5 29 29 

Tanuló maximális terhelése  22 22 22 24,5 25,5 25,5 29 29 

 Úszás 1 1 1 1     

 

Az úszás órák a tanulói kötelező foglalkozások 

számát egy tanórával megnövelik a törvény által 

engedélyezett módon (48. § (2)     
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2.2 Az előírt tananyag és a követelmények 

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

A gyermekek fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanu-
lás tevékenységeibe. 

A megfelelő tanulási módszerek kialakítása, az iskolai fegyelem és figyelem, kötelességér-
zet szabályainak kialakítása. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-
mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe ke-
rül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástar-
talmak megalapozásának folytatása.  

Ebben a szakaszban fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő koopera-
tív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárá-
nak alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 

 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 életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozá-
sa.  

Hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra az önismeret alakításával, a fej-
lesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének 
tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 

1.2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósí-

tásának részletes szabályai 

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni fejlő-
désbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
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Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 
kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív befoga-
dása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a 
tanulás. 
Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 
továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, diffe-
renciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képe-
sek irányítani. 
 
Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól megvá-
lasztott tankönyvcsalád.  
 
A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő pe-
dagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 
 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fej-
lődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 
o Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai ta-

nulás tevékenységeibe; 

o Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 

jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biz-

tosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

o A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolkodá-

sa. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság el-

vének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával 

jutunk közelebb a célhoz. 

o Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kap-

csolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

o Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

o Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az elő-

zetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások. 

o A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsa-

játításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az ön-

művelés alapozásával. 

o A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás, 

logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

o A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakozta-

tása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítá-

sa. 

o Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új 

ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 
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o Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

o A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján 

való értékelése.  

o A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megva-

lósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán 

kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

o A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

o Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a minden-

napokban.           

o Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, 

érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.  
Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafutá-
sának sikerét a nyelviség. 
 
Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   
Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 
gyakoroltatása.  
Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  
Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, tech-
nikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 
 
A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-
mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahely-
zetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az 
alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít. 
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 
fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 
önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 
tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elő-
segíti a személyiség érését. 
A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 
más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 
éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.      
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való meg-
küzdés folyamatát. 
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bá-
násmóddal szolgálja. 
Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre 
épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes 
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tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási pont-
nak. 
A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi ké-
pesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára tö-
rekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek 
megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen 
mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 
E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, megbíz-
hatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értéke-
lés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, 
önállóan is dolgozni tudjanak. 
A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 
hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 
nyelvtudás terén.     
 
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének függ-
vényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, 
valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 
 
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 
aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életveze-
tésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- 
és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           
 
Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben megnyil-
vánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet 
az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók fel-
készülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 
 
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástar-
talmak megalapozásának folytatása.  
Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fejlesz-
tésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a tanu-
lók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, 
a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában tár-
sadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési 
célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tan-
órán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok 
iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük 
bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül.   
Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 
bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 
alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitünte-
tett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásokban is elen-
gedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, 
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kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az 
ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül.        
A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 
a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia 
alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelmé-
nyeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes 
oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség kiteljesítéséhez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  
Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 
engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  
A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész 
életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés 
a társadalomba (társadalmi tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 
 
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciák fejlesztése, melyek a következők: 
o anyanyelvi kommunikáció 

o idegen nyelvi kommunikáció 

o matematikai kompetenciák 

o természettudományos és technikai kompetenciák 

o digitális kompetencia 

o szociális és állampolgári kompetenciák 

o kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

o esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

o a hatékony, önálló tanulás 

 
A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő fe-
ladata, melynek keretében: 
o mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

o az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 

egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, 

valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 

egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 

o az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésé-

vel, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

o a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figye-

lembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-

nak bemutatása; 
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o a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanu-

lók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelé-

sük; 

o a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás-

formák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

o az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesz-

tés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a ve-

lünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, mely-

nek különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén;     

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

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

önművelés alapozásával; 

o fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulá-

si technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a vál-
tozó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – 
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 
megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 
tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű 
az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén be-
lül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyek-
szünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 
nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 
állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.    
A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület sajátossága-
ihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex fej-

lesztése.      

 

2.3 Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
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Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, matematikát, az informatikát, technikát. Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanu-

lók tudásának megalapozására. 

Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul 

veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekin-

teni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

2.4 Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 

Alsó tagozat: 1-4. évfolyam heti 5 testnevelés óra, felmenő rendszerben.  

Bevezetés éve: 2012/2013. tanév 1. évfolyam. 

Felső tagozat: 5-8. évfolyam heti 5 testnevelés óra, felmenő rendszerben. 

Bevezetés éve: 2012/2013. tanév 5. évfolyam 

 

 

1.3. A választható tantárgyak, foglalkozások esetében a pedagógusválasztás szabá-

lyai 

 

Idegen nyelv – angol, német, kínai 
Az iskolában az idegen nyelv tanulása első osztálytól szabadon választható.  
Óraszáma a régi helyi tanterv szerint a 2013/2014. tanévtől kimenő rendszerben: 
A 2-3. osztályban 2 óra, 4. osztályban 3 kötelező és 5 választható,  5-8. osztályban 3 kötelező 
és  5 választható  órában. 
Óraszáma az új helyi tanterv szerint a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben az 1-2. osz-
tályban heti 1 óra, harmadik osztályban heti 2 óra.  A 4. osztályban a kötelező 2 óra idegen 
nyelv mellé még 2 tanóra idegen nyelv választható, összesen heti négy óra emelt óraszám-
ban.  
Idegen nyelvből emelt szintű oktatás választható: 
a régi helyi tanterv szerint 

o heti 5 óra választása felmenő rendszerben 4- 8. osztályig. 

az új helyi tanterv szerint  
o heti 5 óra választása felmenő rendszerben 5-8. osztályig. 

  



85 

 

 
A kínai nyelv bevezetése  
2014/2015. tanévtől a helyi megvalósítást felmenő rendszerben a következőképpen valósít-

juk meg: 

 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 Idegen nyelv 0 0 0 2 3 3 3 3  

Második idegen 

nyelv 
      2 2 

 

Szabadon választható órakeret  

Kínai– angol nyelv, 

mint idegen nyelvi 

óra2 

1 1 2 2 2 2 2 2 

 Angol szakkör 1 1 1      

 Kínai szakkör (kul-

túra, hagyomá-

nyok)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

A kínai nyelv tananyagának szinte teljesen megfelelnek az angol nyelvi tantervi előírások 

természetesen kínai szókészlettel, szókinccsel, nyelvtani ismeretekkel.  

Az alsó tagozaton a szóbeliségre került a hangsúly, felsőben (5. évfolyamtól) kerülne beveze-

tésre. 

 

A 3. évfolyamon a szülőknek, tanulóknak választaniuk kell, hogy a jövőben kívánják-e a kína-

it tovább tanulni, akár emelt óraszámban is, vagy az angolra térnek át. 

Mint második idegen nyelv választható lesz a kínai nyelv is. 

 

1-3. évfolyamon szükségesnek tartjuk az angol nyelv szakköri megsegítését, azért, hogy 3. 

évfolyamon az angolra áttérő gyermekeknek ne legyen nagy a lemaradása azokhoz képest, 

akik három éve csak azt tanulják. 

 

 Testnevelés-úszás alsó tagozaton 

 
Az 1-4. évfolyamon kötelező testnevelés óra magában foglal egy úszás órát. Az úszás órák helyszíne az 

iskola tanuszodája. 

 Vizisport heti 5 órában 

 

Az 1-3. évfolyamon heti 5 órában a testnevelés órákkal összehangoltan. 
 

                                                 
2
 1-3. évfolyamon a tanórákat kínai és angol nyelvtanár tanítja. 4. évfolyamtól csak kínai tanár vezeti az órákat. 
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Vizisport osztály 1. évf. 

Testnevelés 

5 óra 
 

Kötelező óraszámból 

 

 

 4  

úszás 1 Vizisport 

5 óra 

 

 

úszás 
1 

Szabadon választott 

óraszámból 

diáksportkör úszás 
3 

Engedélyezett időkeretből 

Egyéb foglalkozás 

Összesen  9  5 

    

Tanórák száma 

 

27 

25 kötelező 

1 idegen nyelv választható 

1 úszás választható 

 

Egyéb foglalkozás 

DSK úszás 
3 

  

Összesen  30   

Egyéb foglalkozás 22   

Heti engedélyezett 

időkeret 
52 

  

    

 

 

 Matematika nívócsoportos  

 
Felső tagozaton, az egyes évfolyamokon nívócsoportos osztálybontást alkalmazunk. A szaktanár minden 

tanév végén írásban javaslatot tehet arra, hogy a tanuló a matematika tanulását melyik nívócsoportban 

folytassa. A javaslatról a szülők 4. osztály végén írásbeli tájékoztatást kapnak, akik aláírásukkal igazolják 

annak tudomásul vételét. A nívócsoportba való besorolás a tanuló teljesítménye alapján a felsőbb évfo-
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lyamokon változhat. Végső döntést a csoportváltásról az igazgató hoz. A csoportbontás többlet óraszámát 

az iskola az egyéb foglalkozások időkeretéből biztosítja. 

 

A pedagógusválasztás együtt jár a tantárgyfelosztásban a tantárgy tanításával megbízott pedagógus vá‐

lasztásával.  

  

Egyéb foglalkozások: 

Az egyéb foglakozások olyan tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú tevékenykedte-

tése az iskolába járó gyermekeknek, melyek a tanulók fejlődését szolgálják [Nkt. 4. § 5. pont], s amelyek 

időkerete az osztályok számára a tanórák megtartásához, osztálybontáshoz és egyéb foglalkozás megtar-

tásához engedélyezett időkeret (osztályok számára engedélyezett heti foglalkozási időkeret, Nkt. 6. sz. 

mell. CA oszlop 4-16. sorok) és a tanulók számára meghatározott heti kötelező tanórák számának (a tanu-

ló kötelező heti tanórai foglakozásainak összege: Nkt. 6. sz. mell. BC oszlop 4-16.) különbözete. 

Ennek egy része használható fel a napközis illetve tanulószobai foglakozások megszervezésére [Nkt. 27. § 

(4)]. 

 

 napközis foglalkozások (1-4. évfolyam) 

 tanulószobai foglalkozások (5-8. évfolyam) 

A tanuló kötelezettsége a (törvényes képviselő ill. a szülő által) választott napközis foglalkozásokon való 
részvétel, továbbá azok rendjének megtartása [Nkt. 46. § (1) a), d) pontja];  

 

Egyéb foglalkozások szervezése: 

 

Az egész napos – 16 óráig tartó – iskolai foglakozásokon való egyéb foglalkozásokon történő részvétel alól 
az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti [Nkt. 55. § (1)];  

A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 75. § (2)];  

A napközis foglakozás térítésmentes az állami és önkormányzati közfeladat-ellátás keretében [229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rend. 33. § bd)].  
 
Diákétkeztetés 
 
Tanulóink igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Az iskola 
fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni. 
 
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 
Az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint  
a lassabban haladó tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetség-
gondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Iskolaotthonos nevelés – egésznapos foglalkozások 
 
Egésznapos foglalkozások 
 
Az egész napos iskola olyan oktatásszervezési forma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az isko-

la délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg a pedagógiai programban foglaltak 

szerint. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajá‐
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tos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórá‐

kon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, szakköri és 

egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. 

A szervezeti forma sajátossága, hogy az új ismeretszerzés, tanulás - gyakorlás folyamata végig az iskolában 

zajlik. Az osztályban dolgozó két tanító megosztva tanítja a fő tantárgyakat illetve a készségtárgyakat. A 

gyerekek speciális órarend szerint haladnak, melyben tanítási órák, önálló tanulási tevékenység és szabad-

idős programok váltják egymást. Egész nap az iskolában vannak, itt készítik a házi feladatokat, részt vesz-

nek a felzárkóztatásban, tehetséggondozásban. Lehetőség van az önálló tanulási tevékenység kialakítására 

és szabadidős programok megszervezésére, és alkalmunk nyílik a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehet-

séggondozásra. 

 
Az iskolaotthonos foglakozást a 2013/2014. tanévtől az egész napos iskolai oktatás váltja fel a felmenő-
kivezető rendszerű alkalmazás elve szerint a következő, tanévenkénti bontásban: 
 

Tanév 1. 2. 3. 4. 

2013/2014     

2014/2015     

2015/2016     

2016/2017     

 

 Egésznapos iskolai foglalkozás 

 

A fent említettek az iskolaotthonos nevelés-oktatásra kifutó rendszerben érvényesek. 

 Szakkör 

 Sportkör 

 

 Az egyéb, délutáni foglalkozások indításának szándékáról minden tanév elején nevelőtestület dönt, majd 
az osztályfőnökök igényfelmérését követően azok a szakkörök, egyéb foglalkozások indulnak az adott tan-
évben, melyekre legalább tíz tanuló jelentkezik.  
 
Iskolánkban általában az alábbi délutáni foglalkozások kerülnek meghirdetésre: 
 
Szakkörök: néptánc szakkör, informatika szakkör, rajz szakkör, természetjáró szakkör, matematika szak-

kör, idegen nyelvi szakkör, apró matematikusok szakkör. 

Sportkörök: futball, röplabda, egyéb külső partnerekkel együttműködési megállapodás alapján szervezett 
sportfoglalkozások.  
 
További egyéb foglalkozások:  
 
Korrepetálás, tehetséggondozás, könyvtári foglalkozások stb. 
 
Igény és lehetőség szerint más délutáni foglalkozás is szervezhető. Az adott foglalkozás tematikáját, az 
elsajátítandó, megtanítandó tananyagot a foglalkozást indító pedagógus állítja össze, annak megfelelő 
adminisztrációjáért is ő felel. 
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3. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

3.1. Az értékelés formái 

 Formái 

Az előírt követelmények teljesítést az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanu-

lók szóbeli felelete, írásbeli munkája alapján értékeljük. 

- formatív értékelés (tudáspróba, írásbeli felelet, röpdolgozat) 

 a nevelő belátása szerint történik 

 kisebb mennyiségű tananyagot kér számon 

 a tanulási hibák, hiányosságok feltárását szolgálja 

 elsősorban a tudáselemekre irányul és nem nagyobb egységekre 

 osztályzattal értékeljük 

- szummatív értékelés 

 témazáró 

 nagyobb szakaszok, témák lezárásakor íratjuk; 

 a tanuló valós tudását tükrözi; 

 a munkaközösségek az egységes értékelés céljából közösen állítják össze a feladato-

kat; 

 az egy osztályban tanító nevelők a témazárók íratásának időpontját jelzik a naplóban, 

két témazárónál több egy napon nem iratható; 

 osztályzattal értékeljük, a hibákat megbeszéljük, javíttatjuk; 

 a témazárók jegyét a naplóban más színnel írjuk, a félévi és az év végi értékelésnél 

ezek a jegyek nagyobb hangsúlyt kapnak; 

 

 nagy dolgozat 

 elsősorban magyar nyelv és irodalomból, valamint az idegen nyelvekből íratjuk 

 tartalom, helyesírás és külalak osztályzattal értékeljük, amit a naplóban eltérő színnel 

jelzünk; 

 év végi vizsgadolgozat; 

 a nyolcadikos diákok év végén, írásbeli vizsgán adnak számot tudásukról; 

 a vizsga érdemjegyei két témazáró jegynek felelnek meg; 

 azok a tanulók, akik elégtelen érdemjegyet kaptak, szóban javíthatnak; 

 a feladatok megoldására 2 x 45 perc áll rendelkezésre; 

 a nívócsoportos tanulók szóbeli vizsgán is beszámolnak. 

A kompetencia alapú oktatás, újfajta tanulásszervezéshez bevezetésével a tanulók munkájának ér-

tékelése, minősítésének új formái: 

 Modul, témahét, projekt munkákhoz kapcsolódó tanulói produktum.  

 Pl. poszter, portfólió, modell, fotó, film, digitális munka szóbeli és írásbeli értékelése. 

 

3.2. Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének követelményei, módjai és formái 
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 Az értékelés rendje 

 

Szöveges értékelés 

A szöveges értékelés az érintett diákot tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök által meg-

fogalmazott, a tanuló teljesítményét értékelő, személyiségfejlődését segítő, hiteles, megalapozott tájé‐

koztatást adó dokumentum. 1 – 4. évfolyamon a tanulók szöveges értékelést kapnak: 

 

 Az értékelés módja Az értékelés doku-

mentálása 

Ki értékel? 

Év közben Szóbeli értékelés, di-

cséret,  

szöveges értékelés 1 – 

3. osztályban, érdem-

jegyek a 2-4. és 4. o. 

félévig, 4. év végén az 

ötfokú skála szerint 

érdemjegyekkel. 

Füzet, munkafüzet, 

tájékoztató füzet 

Tanító, szaktanár, nap-

közis nevelő 

Félévkor Kiválóan,  

jól megfelelt, megfe-

lelt, vagy felzárkóza-

tásra szorul. 

Tájékoztató füzet mel-

léklete. Szöveges érté‐

kelés külön dokumen-

tálva. 

Az osztálytanító, a 

készségtárgyat tanító 

szaktanár, a napközis 

nevelő 

Év végén Kiválóan, jól megfelelt, 

megfelelt, vagy felzár-

kózatásra szorul vagy 

tanévi munkája előké‐

szítő jellegű volt. Ta-

nulmányait az általá‐

nos Iskola első osztá‐

lyában  folytatja (a 

szülő egyetértésével). 

Bizonyítvány. 

Iskolalátogatási bizo-

nyítvány. 

Szöveges értékelés 

külön dokumentálva. 

Az osztálytanító, a 

készségtárgyat tanító 

szaktanár, a napközis 

nevelő 

 

Szöveges értékeléskor A „felzárkóztatásra szorul” minősítés esetén a szülők bevonásával értékeljük a ta-

nuló teljesítményét, illetve a felzárkóztatás módjáról írásban és szóban tájékoztatást adunk. Ha a tanuló 

az 1-3. évben teljesítette a tanulmányi követelményeket, magasabb évfolyamba léphet. Ha mulasztás 

miatt a követelményeket nem tudta teljesíteni, évfolyamismétlésre utasítható. Első osztályban havi rend-

szerességgel rövid szöveges értékelést alkalmazunk, amely elsősorban diagnosztizáló ill. segítő, formáló 

célt szolgál. A tanulókat, szülőket erről a tájékoztató füzetben értesítjük; szóbeli tájékoztatást fogadóórán 

és szülői értekezleten kaphatnak az érintettek. A helyi adottságokat figyelembe véve az előre meghatáro-
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zott, nyomtatott skála szerinti értékelést alkalmazzuk az 1-3. évfolyamon, valamint a 4. évfolyamon félév-

kor, amely regisztrálja a félévi eredményeket. Az alsós munkaközösség által kidolgozott értékelő lapot a 

fenti évfolyamokon a félévi értesítőhöz mellékeljük. Az év végi szöveges értékelést a bizonyítványhoz mel-

lékelt pótlapon kapják meg a tanulók. 

Érdemjegyek, osztályzatok: 

- jeles (5) 

o a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz 

o a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni 

o a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz 

- jó (4) 

o a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget 

o az összefüggéseket némi segítséggel megérti, képes felidézni a témához kapcsolódó előző is-

mereteit 

o kommunikációja nem zökkenőmentes 

- közepes (3) 

o a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget 

o gyakran sorul a számonkérés során tanári segítségre 

o kommunikációja szakadozott 

- elégséges (2) 

o az adott tanítási egység (tartalom) csak egy részéről képes számot adni a tanár segítő kérdései 

alapján 

o a nevelő útmutatása segítségével sem képes az ismeretet tágabb összefüggésbe helyezni 

o a konkrétumoktól nehezen vonatkoztat el 

o fogalmakat önállóan nem alkot, önálló feladatvégzésre nem képes 

o a tantervek követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, 

jártasságokkal rendelkezik 

o a kommunikáció egyirányú 

- elégtelen (1) 

o az adott tanítási egységről nem rendelkezik ismeretekkel 

o nevelői segítséggel sem tud a kérdésekre válaszolni 

o ismeretek hiányában nem képes összefüggések meglátására, az előző ismeretek felidézésére 

o valódi kommunikáció nem valósul meg. 

 

Önértékelés 

Az értékelés egyik fontos értelme, hogy a tanulókat megtanítsuk saját teljesítményük körültekintő és elfo-

gulatlan értékelésére, ezzel a saját tanulási folyamatainak aktív részesévé tenni.. Ez csak úgy lehetséges, 

ha minden értékelési szituációban lehetőséget adunk a tanulónak, hogy munkája eredményét összevesse 

a célokkal, minél differenciáltabban feltárja a hiányosságokat és levonja a tanulságokat. Problémamegol-

dás, tárgyi alkotómunka vagy dramatikus megjelenítés esetén döntő jelentőségű lehet, hogy a tanuló mi-

lyennek látja munkájának eredményét, és miben látja saját erősségeit, illetve gyengeségeit. Az önértéke-

lés azonban nem korlátozódhat az egyes teljesítményekre. Nagyon fontos, hogy tanuló átgondolja, milyen 

téren fejlődött, miben áll ez a fejlődés, és hol vannak hiányosságok, amelyeket le kell küzdeni.  
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A társak értékelése 

A többi tanuló érdekes új szempontokat tehet hozzá az értékeléshez. Különösen az összefoglaló értékelé‐

sek idején járhat komoly előnyökkel a közösség bevonása az értékelés folyamatába.  

 

A teljesítmények figyelemmel kísérése 

A produktumok gyűjtése (portfólió) 

A tanulói produktumok következetes gyűjtését jelenti. A folyamatosan gyarapodó dosszié (portfólió) az 

egyes tanulók év közben végzett tevékenységének dokumentációja: írásos munka, rajz, múzeumlátogatás 

során kitöltött feladatlap, tanári értékelő feljegyzés, az önálló gyűjtőmunka eredményei stb. A füzet veze-

tése csak az egyik, és nem is a legfontosabb tanulói feladat. A füzet értékelése esetleg módosíthatja, ár-

nyalhatja az osztályzatok nyomán kialakult szummatív értékelést. A portfolió funkciója ezzel szemben az, 

hogy az egész tevékenység tükre legyen. 

 

Értékelő füzet 

Az értékelő füzet értékelő feljegyzéseket tartalmaz, a tanár feljegyzései, a tanuló önértékelő gondolatai és 

az abból levont következtetések, a társak, az osztály értékelő megnyilvánulásait, akár egyes teljesítmé‐

nyekre, akár a tanuló általános előmenetelére vonatkoznak. Lehetőség nyílik arra is, hogy a szülők is meg-

fogalmazzák gyermekük teljesítményére, haladására vonatkozó gondolataikat. Míg a portfolió a produk-

tumok gyűjtésének, az értékelő füzet az értékelő gesztusoknak a segítségével törekszik arra, hogy a ta-

nulmányok hű – és egyénre szabott – tükre legyen. 

 A számonkérés követelményei 

 

A tanulók értékelése és minősítése folyamatos ellenőrzést és értékelés során valósul meg. A motiváció 

erősítése és az aktivitás növelése érdekében szükségesnek tartjuk az önként vállalt többletfeladatok pozi-

tív értékelését. 

A hibák önálló megkeresésével és kijavításával a tanulók önellenőrzési képességének kialakítását segítjük: 

a saját és társaik feleletének, szóbeli és írásbeli munkájának értékelésével az önértékelő képességüket 

fejlesztjük. 

A tantárgyhoz hozzáállásból vagy hanyagságból eredő mulasztásokat, amelyek megakadályozzák a gyer-

mek képességének fejlesztését (pl. rendszeresen nem hoz felszerelést órára, nem vesz részt a közös tan-

órai munkában, stb.) beszámítjuk a tantárgyi értékelésbe. 

 

A számonkérés formái: 
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- szóbeli, 

- írásbeli, 

- gyakorlati, 

- informatikai eszközökkel, 

- online és pedagógus által összeállított interaktív programokkal. 

 

Szóbeli beszámoltatás 

Lehetőség szerint minél gyakrabban, melynek célja a kommunikációs készség fejlesztése, az önbizalom 

erősítése, szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése. 

Formái: az adott tantárgy jellegének megfelelőek. 

 

Írásbeli beszámoltatás  

- Írásbeli feleltet. 

Tartalma: egy-egy tananyagrész. 

Célja: ellenőrzés, a továbbhaladáshoz szükséges tudás felmérése. 

Nem kell előre bejelenteni, számát nem korlátozzuk. Jellemzője, hogy a következő órára a tanár-

nak ki kell javítani, a kijavított írásbeli feleletet a tanulók hazavihetik. Érdemjegye egy jegynek 

számít. Az írásbeli feleletet hiányzás és egyéb indokolt esetben nem köteles pótolni a tanuló. 

- Témazáró dolgozat 

- Tartalma: A tantárgy egy összefüggő, több tanóra anyagát magában foglaló témája. 

Célja: A gyakorlás és összefoglalás után a téma lezárása, a megszerzett tudás ellenőrzése és méré‐

se. 

Egy héttel korábban be kell jelenteni, egy nap legfeljebb két témazáró íratható. 

A megírás tervezett időpontját a naplóban előre jelezni kell, egy héten belül ki kell javítani. Érdem-

jegye meghatározó a félévi, év végi értékelésben. A témazáró dolgozat hiányzás és egyéb indokolt 

esetben egy újraírt dolgozattal javítható. Központi feladatlap csak a helyi tantárgyi tanterv köve-

telményeivel való megegyezés esetén használható. 

A témazáró pontszámainak százalékokra váltása intézményünkben a következő: 

 0 - 35 %  1 

 35 % fölött – 55 %  2 

 55 % fölött – 75 %  3 

 75 % fölött – 90 %  4 

 90 % fölött – 100 %  5 
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Az átlagostól eltérő pedagógiai szituációban és tanulói csoportban az iskolavezetéssel egyeztetve – indo-

kolt esetben – eltérhetünk a fenti kategorizálástól. 

A szülők számára lehetőséget biztosítunk fogadó órákon vagy más előre egyeztetett időpontban, hogy 

betekinthessenek gyermekeik írásbeli munkájába. 

Gyakorlati munka értékelése 

- Rajz órán, technika órán és egyéb tanórákon készített produktum: rajz, vizuális munka, térbeli 

modell, plakát. 

- IKT munka - IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, képgyűjtemények. felhívó plakátok, hí‐

rek, képek készítése, gyűjteménybe rendezése, prezentáció, képes, mozgófilmes, multimédiás 

produktum 

Projekt, témahét során a tanulói munkák értékelése a bevont tantárgyak értékelési rendjének megfelelő‐

en történik. 

A félévi és év végi magatartás és szorgalom érdemjegy a részjegyek, ill. az osztályban tanító pedagógusok 

véleményén alapszik. Problémás esetekben az osztályozó konferencián az osztályfőnök segítséget kérhet 

szavazás formájában. Ha a szavazás döntetlen helyzetet teremt, akkor végleges döntést az osztályfőnök 

hoz. 
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 A magatartás és a szorgalom értékelésének módja és gyakorisága 

évfolyam gyakoriság megjegyzés Ki végzi? 

1-2-3. 

hetente  

(szóban) 

havonta 

(érdemjeggyel) 

oka: a megfelelő szokásrend kialakítása 

szükség esetén sűrűbben is lehet 

érdemjegy a naplóban és ellenőrzőben 1. 

évfolyamon szöveges értékelés 

osztálytanítók, 

napközis nevelők 

4. 

osztályfőnök 

belátása sze-

rint 

érdemjegy a naplóban és ellenőrzőben 

önértékelés+ 

osztálytanítók+ 

szaktanárok+ 

napközis nevelő 

 4. év végén 
„Kicsinyek közt a legkiválóbb” cím 

(4 éves munka alapján) 

osztályfőnök + szak-

tanárok 

5. Havonta 
érdemjegy a naplóban és ellenőrzőben 

 

osztályfőnök+ 

+önértékelés 

+ oszt.-ban tanító 

ped. 

6-8. Havonta 
érdemjegy a naplóban és ellenőrzőben 

 

önértékelés 

+diáktanács 

+osztályfőnök 

+oszt.-ban tanító 

ped. 

 8. évf. végén 
„Az év diákjai” cím (8 éves munka alapján a 

legkiemelkedőbb tanuló kapja) 

jelölés után szava-

zással: osztályonként 

3 tanuló 

+tantestület 
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 A magatartás értékelése 

Magatartás PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

fegyelmezettsége 

- nagyfokú, állan-

dó 

- másokra pozití‐

van kiható 

- megfelelő, még 

nem teljesen a 

sajátja 

- nem zavarja a 

tanórát 

- ingadozó, de 

igyekszik javulni 

- kifogásolható 

- zavarja a tan-

órák rendjét 

-erősen kifogá‐

solható 

- másokat és a 

tanórákat szán-

dékosan zavarja 

viselkedéskultúrája, 

hangneme társaival 

és az iskola minden 

dolgozójával 

- példaértékű 

- képes 

kultúráltan fel-

lépni saját maga 

és szűkebb kör-

nyezete érdeké‐

ben 

- tisztelettudó 

- udvarias 

- kevés kivetniva-

lót hagy maga 

után 

- tisztelettudó 

- udvarias 

- nem használ 

trágár, durva 

kifejezéseket  

- tiszteletlen 

- udvariatlan 

- durva kifejezé‐

seket használ 

- rossz, példát 

mutat társainak 

- durva, goromba 

- trágár kifejezé‐

seket használ 

- közönséges 

- hangoskodó 

hatása közösségre, 

társas emberi kap-

csolatai 

- elismerést vált ki 

társaiból 

- aktív 

- segítőkész 

- pozitív irányban 

kezdeményező 

- szeretettel köze-

lít társai felé 

- védi, segíti a 

kisebbeket, vagy 

a rászorulókat 

- tiszteli és elis-

meri mások érté‐

keit 

- jóra vágyó haj-

lam irányítja 

- a közösségért 

vállalt munkára 

önként nem vál-

lalkozik, de a 

felkéréseknek 

maximálisan ele-

get tesz 

- közösségi mun-

kában, játékban 

néha durva 

- sérelmeit néha 

önbíráskodással 

torolja meg 

- közömbös  

- bomlasztó hatá‐

sú 

- gyakran bosz-

szantja társait, 

tanárait 

- visszaél fizikai 

fölényével 

- félelemben tart-

ja, esetleg zsarol-

ja társait 

házirend betartása 

- betartja és szük-

ség esetén be is 

tartatja 

- néha hibázik 

(nem rosszindu-

latból) 

- részben tartja be 

- a szabályok 

betartására gyak-

ran figyelmeztetni 

kell 

- sorozatosan 

megszegi, eluta-

sítja 

felelősségérzete 

- életkorához 

képest nagyfokú 

felelősségtudat 

- időnként feledé‐

keny 

 

- ingadozó - felelőtlen 

- megbízhatatlan 
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hiányzás Csak igazoltan hiányzik 

Igazolatlan órái-

nak száma 6-nál 

kevesebb 

igazolatlan órái 

meghaladják az 1 

napot 

büntetési fokozat nincs 

- legfeljebb 1 

szaktanári fi-

gyelmeztetés  

- kettő vagy több 

szaktanári fi-

gyelmezetője 

van, vagy osz-

tályfőnöki fi-

gyelmeztetésben

, intésben része-

sült. 

- igazgatói, neve-

lőtestületi elma-

rasztalásban 

részesült (igazga-

tói figyelmezte-

tés, igazgatói 

intő, nevelőtes-

tületi figyelmez-

tetés) - fegyelmi 

eljárás 

jutalmazás közösségi munkáért - - 

 

 Szorgalom érékelése 

Szorgalom PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

tanulmányi munká-

ja 

- céltudatosan 

törekvő 

- értékrendjében 

fontos szerepet 

tölt be a tudás 

- képességeihez 

mérten viszonyla-

gos állandóság 

jellemzi 

-igyekvő, törekvő 

ingadozó 

- képességei alatt 

teljesít 

- rendszertelen 

- nemtörődöm 

munkavégzése 

- kitartó 

- pontos 

- megbízható 

- önálló 

- többnyire önálló 

- rendszeres 

- rendszertelen 

- hullámzó 

- önállótlan 

- felületes 

- megbízhatatlan 

- gondatlan 

- rendetlen 

- hiányos 

tanszerei, munká-

jának külalakja 
rendezett rendezett kifogásolható rendetlen, csúnya 

kötelességtudata 

- kifogástalan 

- precíz 

- szükség esetén 

haladéktalanul 

pótolja hiányait 

- házi feladata 

mindig készen 

- megfelelő 

- ösztönzésre 

szorul 

- felszerelése 

hiánytalan 

- házi feladata 

- nem képességei-

hez mérten dolgo-

zik 

- felszerelése gyak-

ran hiányos 

- házi feladata hiá‐

nyos vagy hiányzik 

- kötelességtuda-

ta nincs 

- felszerelése 

többnyire hiányos 

- rendszeresen 

nem készít házi 

feladatot 
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van néha hiányzik  

tanórán kívüli in-

formációk felhasz-

nálásai, többlet-

munka 

- aktív önműve-

léssel fejleszti 

tudását 

- szívesen, aktívan 

vesz részt a tan-

órán kívüli prog-

ramokban, akár 

szervezőként is 

- versenyeken 

való részvétel 

- érdeklődő 

- szívesen olvas 

szakirodalmat, de 

csak az érdeklő‐

dési körén belül 

- ösztönzésre 

dolgozik 

- ritkán végez ön-

művelést vagy 

többletmunkát 

- egyáltalán nem 

végez többlet-

munkát 

büntetési fokozat nincs 

Egy szaktanári 

figyelmeztetés - kettő vagy több 

szaktanári figyel-

mezetője van, 

vagy osztályfőnöki 

figyelmeztetésben, 

intésben részesült. 

 

- Igazgatói, neve-

lőtestületi elma-

rasztalásban 

részesült (igazga-

tói figyelmezte-

tés, igazgatói 

intő, nevelőtes-

tületi figyelmeze-

tés) 

jutalmazás tanulmányi munkáért - - 
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 Magatartás és szorgalom értékelése 
 

A magatartás értékelése: 

- Példás (5) a magatartása annak a tanulónak, aki tanórán és azon kívül is megtartja az írott szabá‐

lyokat; viselkedése megfelel az általánosan elfogadott normáknak, és valamilyen tevékenységért 

dicséretben részesült. 

- Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki szabálytartó, de dicséretet érdemlő tevékenységet nem vég-

zett, vagy apró viselkedési hiányok mellett több dicséretet kapott. Egy szaktanári figyelmezetője 

lehet. 

- Változó (3) magatartású az a tanuló, aki gyakran megsérti a viselkedési szabályokat, s 

a szerzett dicséreteknél több elmarasztalásban részesült. Magatartása miatt kettő vagy több szak-

tanári figyelmezetője van, vagy osztályfőnöki figyelmeztetésben, intésben részesült. 

- Rossz (2) a magatartása annak a tanulónak, aki rendszeresen megsérti az írott szabályokat, visel-

kedése nem felel meg az általánosan elfogadott normáknak, és többször igazolatlanul hiányzik, ill. 

igazgatói elmarasztalásban részesült (igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő, nevelőtestületi fi-

gyelmeztetés). 

A szorgalom értékelése: 

- Példás (5) szorgalmi jegyet érdemel az a tanuló, aki a tanórákra hiánytalanul felkészült, a tanórán 

képességei szerint aktívan részt vesz, és önálló feladatot is végez. 

- Jó (4) a szorgalma annak a tanulónak, aki a tanórákra rendszeresen készül, azokon megfelelően 

dolgozik, s képességeinek megfelelő teljesítményt nyújt, egy szaktanári figyelmeztetője lehet. 

- Változó (3) szorgalmú az a tanuló, akinek a tanórákra való felkészülése többször hiányos, s a tőle 

elvárhatónál gyengébben teljesít. Kettő vagy több szaktanári figyelmeztetője van, vagy osztályfő‐

nöki figyelmeztetésben, intésben részesült. 

- Hanyag (2) minősítést kap az a tanuló, aki az iskolai és otthoni tanulást is elhanyagolja, mélyen 

képességei alatt teljesít, ezért igazgatói elmarasztalásban részesült (igazgatói figyelmeztetés, igaz-

gatói intő, nevelőtestületi figyelmezetés). 

A fentiek a havi értékeléskor az előző hónapban mutatott magatartásra és teljesítményére vonatkoznak. A 

következő hónapban mutatott magatartás és szorgalom értékelése az előzőtől független. 

A félévi és tanév végi magatartás és szorgalom értékelése során meghatározó a havi érdemjegyek összesí‐

tett eredménye. Ettől az osztályozó értekezleten csak nagyon indokolt esetben, a tantestület javaslatára 

lehet eltérni. 

Tanév végi elégtelen tanulmányi eredmény elérése esetén a tanuló szorgalma csak hanyag minősítés le-

het. Amennyiben az elégtelen eredmény a tanuló önhibáján kívüli okból következett be, a tantestület 

mérlegelheti a minősítés fokát. 
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3.3 A tanulók jutalmazásának formái 

 A jutalmazás formái 

Egyéni: 

Fokozatok: 

- szaktanári szóbeli dicséret 

- szaktanári írásbeli dicséret, ha valamelyik szaktárgyban az elvártnál többet teljesít, kimagasló 

eredményt ér el 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret, ha valamelyik szaktárgyban az elvártnál többet teljesít, kima-

gasló eredményt ér el, közösségéért egyszer sokat, vagy folyamatosan többet vállal, iskolai 

rendezvényeken való szereplésért, ill. az iskola képviseletében nyújtott teljesítményéért 

- igazgatói szóbeli dicséret 

- igazgatói írásbeli dicséret (versenyeken és programokon való részvételért a szaktanár illetve 

az osztályfőnök javaslata alapján) ha az előzőekben említett tevékenység folyamatos és/vagy 

olyan eredményt ér el, amellyel az iskolának dicsőséget szerez (megyei, területi, regionális és 

országos versenyeken, pályázatokon az iskola képviseletében nyújtott kimagasló teljesítmé‐

nyért), az iskola közösségéért egyszer sokat, vagy folyamatosan többet vállal,  

- nevelőtestületi dicséret (kitűnő tanulmányi eredményért, kimagasló teljesítményért pl. ta-

nulmány, sport, stb.) ha egész tanévi tanulmányi és közösségi munkája, magatartása példa-

mutató 

 

Más elismerési formák: 

- „Kicsinyek közt a legkiválóbb” cím (4. évf. tanulói számára), átadása a tanévzáró ünnepélyen. 

- „Az év diákja” cím ( 8. évf. tanulói számára, beadott pályázat alapján a tantestület dönt), át-

adása a tanévzáró ünnepélyen. 

- Az „Jó tanuló-jó sportoló”  cím (a cím odaítéléséről a tantestület dönt), átadása a tanévzáró 

ünnepélyen. 

- „Solti Csilla díj” a matematika és számítástechnika tantárgyakban mutatott kiváló teljesítmé‐

nyért 7-8. osztályos tanulónak (alapítva 2010.), átadása a tanévzáró ünnepélyen. 

- Tanulmányi, művészeti, sportversenyeken elért jó helyezések ismertetése a hangosbemon-

dón. 

- Kisebb értékű tárgyjutalommal díjazás iskolagyűlésen. 

Csoportos 

A DÖK ill. az iskola munkatervében megjelölt célfeladatok osztályszintű kiemelkedő végrehajtásáért: 1 

jutalomnap (adományozó: DÖK, tantestület, igazgató) 

Felhasználásáról az osztály tetszés szerint dönthet. Tervezett időpontját legalább két héttel korábban 

egyezteti az iskola igazgatójával. 
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 Elmarasztalás formái 

Egyéni: 

Fokozatok: 

- szaktanári, napközis nevelői figyelmeztető: 

ha valamelyik tantárgyhoz kapcsolódó kötelességeit részben vagy egészben nem teljesíti, ma-

gatartásával sérti a házirendet. 

- osztályfőnöki figyelmeztető: 

ha kötelességei közül többet elhanyagol, magatartásával többször sérti a házirendet (három 

szaktanári figyelmeztetés után mindenképpen), 

- osztályfőnöki intő:  

ha a kötelességmulasztás többször fordul elő, valamely (önként vállalt vagy rábízott) feladatát 

nem teljesíti, magatartásával ismételten sérti a házirendet (két osztályfőnöki figyelmeztetés 

után mindenképpen) 

- igazgatói figyelmeztetés:  

ha az előző elmarasztalások ellenére sem változtat viselkedésén, vagy kifogásolt szorgalmán, 

egyszeri súlyos vétséget követ el a házirend ellen (egy osztályfőnöki intés után mindenkép-

pen). 

- igazgatói intő:  

ha az igazgatói figyelmeztetés után is súlyosan megszegi kötelességeit, vét a házirend ellen. 

- nevelőtestületi figyelmeztetés:  

ha az előző elmarasztalások ellenére sem változtat viselkedésén, vagy kifogásolt szorgalmán, 

vagy egyszeri kirívó vétséget követ el (igazgatói intés után mindenképpen). 

 

- Fegyelmi eljárás kezdeményezése,  

ha nevelőtestületi  figyelmeztetés  ellenére sem változtat viselkedésén, vagy kifogásolt maga-

tartásán, ill. egy újabb súlyos fegyelmi vétség esetén az ügyben fegyelmi bizottság dönt (a 

közoktatási törvény 76. §-a szerint). 

a) választott foglalkozástól, iskolai programokon való részvételtől való eltiltás, 

b) áthelyezés az évfolyam másik osztályába,  

- az iskolából való eltanácsolás 
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 4.Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: tehetséggondozás, fel-

zárkóztatás 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink versenyképes, 
használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéniség, személyiség erőtel-
jesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek erősítése, a természeti és gazdasági jelen-
ségek értelmezése, a probléma megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 
Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibonta-
koztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén az átlago-
sat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 
A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés képessé-
ge, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, becs-
vágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 
 
A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

 a megfelelő légkör megteremtése,  

 a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

 a bizalom,  

 a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

 a játékosság. 

 
A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

 a kreativitás lebecsülése,  

 a túlzott fegyelem,  

 a teljesítménykényszer. 

 

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban elszórtan élő 

magyar származású tudósok öröksége is. 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket az adott 

iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-

pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          

Tehetséggondozáshoz  

A felismerést segíti:    

– óvodai vélemények 

– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

– pedagógusok megfigyelései 
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– szülők, környezet véleménye 

Módszerek:   

– óvodai látogatás    

– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

– adatgyűjtés 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül ez az iskola 

feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit: 

1. tudományos tehetség 

2. vezetői tehetség 

3. pszichomotoros tehetség 

4. művészi tehetség 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

 A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a viszonylagos ho-

mogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes kortárstanulókkal ismételten 

összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagí-

tás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelmény-

rendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

 Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

 Szakkörök, klubok 

 Második idegen nyelv 

 Pályázatok 

 Képzőművészeti kiállítások 

 Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 

 Vetélkedők 

 Középiskolai előkészítők 

 Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák 
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Kiemelt feladatunknak tartjuk iskolánkban az esélyegyenlőség biztosítását a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), a sajátos nevelési igényű (SNI), a hátrányos helyzetű (HH), vala-

mint a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóink számára. 

Szoros kapcsolatot tartunk a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti  

szolgálattal. Iskolánkban gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti rászoruló  

gyermekeink fejlődését, akik folyamatosan konzultálnak a gyermeket tanító  

pedagógusokkal. Rendszeres esetmegbeszéléseken veszünk részt a nevelési  

tanácsadó szakembereivel.  

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása során alkalmazott tevékenységek: 

 hosszabb türelmi időszak biztosítása 

 az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése: a tanulási  

 problémákkal, részképesség-zavarral küzdő gyermek kiemelése az adott  

 óráról, fejlesztő foglalkozásra küldése (pl. diszlexia reedukáció) 

 egyéni foglalkozások 

 differenciált oktatás, változatos tevékenységi formák biztosítása órakereten  

 belül és azon kívül is 

 motiválás (a megfigyelhető pozitív eredmények azonnali jelzése, dicséret,  

 csoportmunka szervezése 

 tanulásmódszertani ismeretek elsajátíttatása 

 felzárkóztató foglalkozások: tantárgyi és/vagy fejlesztő foglalkozások  

 gyógy- illetve fejlesztőpedagógus, logopédus – amennyiben a  

 beszédfogyatékosok létszáma indokolttá teszi – bevonásával, ill. a Pomázi  

 Nevelési Tanácsadóban, 

 a megismerő funkciók rendellenessége (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)  

 miatt a szakértői véleményben foglaltak alapján az adott tanulók  

 felmentése bizonyos tárgyak (pl. nyelv, matematika) értékelése alól;  

 fejlesztésük megszervezése az iskolán belül, 

 pedagógusképzés: minden tanító, valamint – lehetőség szerint – magyar  

 és matematika szakos tanár vegyen részt egy alaptanfolyamon, amely a  

 részképesség-zavarokról szól, hogy időben felismerjék és szakemberhez  

 küldjék a gyermeket, 

 az IKT eszközök alkalmazása a fejlesztésben: felzárkóztató és fejlesztő-,  

 oktatóprogramok egyéni és kiscsoportos használata 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek  

 egyéni vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása. 

 

Esélyegyenlőség biztosítása: 

 Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

 Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer  

 Tevékenységközpontú pedagógiák 



105 

 

 Egyéni tanulás előtérbe helyezése 

 Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 

 

 

 5.Kompetenciafejlesztés 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldo-

gulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társada-

lomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.  

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a 

másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fej-

lesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett 

rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét kép-

zi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kocká‐

zatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 

A kompetencia-alapú oktatás célja: 

A gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek –nem lemondva az ismeretek 

elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés‖ megvalósítására törekszik. 

A kompetencia-alapú oktatás előnyei: 

Segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal 

rendelkezők felzárkózását 

Az új módszerek, technikák alkalmazásával (kooperatív, projekt stb.) a tanulók olyan képességei is fejlőd-

nek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. 

A kompetencia területei, kulcskompetenciák: 

 Matematikai logika 

 Szövegértés 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 IKT (informatikai kommunikáció) 

 Életpálya építés 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

Működő módszerek: 

 A párban történő tanulás (tanulópár) 

 A részben egyénre szabott tanulás 
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 A csoportmódszer 

Kooperatív tanulás 

A kooperatív tanulás alaptétele, hogy társas környezetben zajlik a tanulás. A kooperatív tanulásban rejlő 

óriási lehetőség, hogy egyidejűleg valósítja meg a szociális és a kognitív kompetencia fejlesztését. Mindezt 

a tanulók számára élvezetes és életszerű módon teszi. Úgy működteti a készségeket és motívumokat, 

ahogyan a való életben is használjuk azokat. 

Az iskola a 2009/2010. tanévben a fenntartó Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata a TÁMOP „Kompe-

tencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati programja egyik ked-

vezményezett oktatási intézménye volt. A program keretében az iskola a 2009/2010. tanévben bevezette 

a kompetenciaalapú oktatást, 2015-ig pedig kötelezően vállalta a program fenntarthatóságát. 

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” 

c. pályázati program 2009/2010. évi implementációja alapján az iskola tantárgyi rendszere, az oktatás 

gyakorlata a következő elemekkel egészül ki: 

 

Kompetenciaalapú programcsomagok bevezetése 

 

 Szövegértés-szövegalkotás „A” programcsomag  

Alsó tagozaton legalább egy tanulócsoportban  

 a bevezetés évében 2009/2010. 2. évfolyamon, 

 a fenntartási időszak éveiben az éves munkaterv alapján megállapított évfolyamon valósul meg. 

 

 Matematika „A” programcsomag 

Felső tagozaton legalább két tanulócsoportban  

 a bevezetés évében 2009/2010. 7. évfolyamon, 

 a fenntartási időszak éveiben az éves munkaterv alapján megállapított évfolyamokon valósul meg. 

 

 Idegen nyelv „A”  programcsomag 

Alsó tagozaton legalább két tanulócsoportban. 

 a bevezetés évében 2009/2010. 3. évfolyamon, 

 a fenntartási időszak éveiben az éves munkaterv alapján megállapított évfolyamokon valósul meg. 
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Az „A” programcsomag teljes tanévet átfogó, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú 

oktatási programcsomag bevezetését, alkalmazását jelenti. 

Tantárgytömbösítés 

Vállalás: 

Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes 

intézményi időkeretéhez képest): 

 a bevezetésének évében 2009/2010. 5 %, a következő évben 2010/2011. 10 %, majd a fenntartási 

időszak végéig (2013/2014) legalább 15 %. 

 
A tömbösítés tantárgyai, évfolyamai 

 a bevezetés évében 2009/2010. 7. évfolyam biológia, földrajz, technika, informatika, 

 a fenntartási időszak éveiben a pályázat kiíróinak a  határozata értelmében a tantárgytömbösítés 

fenntartása nem kötelező. 

 
Értékelés módja: a bevont tantárgyak értékeléséi rendjéhez igazodóan érdemjeggyel. 

 

Műveltségterület szerinti tanítás tantárgyi bontás nélkül szakrendszerű oktatásban  

Vállalás: 

Műveltségterület szerinti tanítás tantárgyi bontás nélküli szakrendszerű oktatását megvalósító tanulócso-

portok száma 2 tanulócsoport/tanév a fenntartási időszak végéig (2013/2014). 

 a bevezetés évében 2009/2010.  

1 tanulócsoport 6. évfolyamon Ember és társadalom műveltségterület 

1 tanulócsoport 8. évfolyamon Ember és társadalom műveltségterület 

 a fenntartási időszak éveiben az éves munkaterv alapján megállapított műveltségterüle-

tek/tantárgyak bevonásával valósul meg. 

Értékelés módja: a bevont tantárgyak értékeléséi rendjéhez igazodóan érdemjeggyel. 

 

Moduláris oktatás megvalósítása 

Vállalás: 

Moduláris oktatás egy tanulócsoportban a fenntartási időszak végéig (2013/2014). 

 a bevezetés évében 2009/2010.  
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5. évfolyam Egészséges életmód modul három alkalommal 5 tanórában 

 a fenntartási időszak éveiben ez a modul az éves munkaterv alapján megállapított tantárgyak 

bevonásával valósul meg. 

Értékelés módja: a bevont tantárgy értékeléséi rendjéhez igazodóan érdemjeggyel. 

 

Nem tanórai formában megszervezett kötelező „tananyag-átadás” formái: 

Témahét 

 

 „Pécs a mi városunk” témában, egy tanulócsoportban. 

 a bevezetés évében 2009/2010. 8. évfolyamon, 

 a fenntartási időszak éveiben ez a témahét mindig a 8. évfolyamon valósul meg. 

 

Projekt 

„Tavaszi néphagyományok” három hetet meghaladó projekt egy tanulócsoportban 

 a bevezetés évében 2009/2010. 4. évfolyamon, 

 a fenntartási időszak éveiben az éves munkaterv alapján megállapított évfolyamon valósul meg. 

 6.IKT eszközök használata 

 

Intézményünk informatikai stratégiája tartalmazza az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fej-

lesztéséhez szükséges, az egyenlő hozzáférést biztosító, a pedagógiai feladatoknak megfelelő IKT infrast-

ruktúra megteremtésének módjait. 

Az IKT eszközök alkalmazása a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmé‐

nyek érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önál-

ló tanulás kialakulását segíti. 

Céljaink: 

 Az IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése. 

 Az oktatás hatékonyságának növelése, a kompetencia alapú oktatás támogatása. 

 Az IKT eszközök alkalmazása terjedjen ki az iskolai élet egyre több területére.  

 Az intézmény tulajdonában meglévő oktató és digitális tartalmak, CD, DVD és  

a kiadók által biztosított demonstrációs CD-k rendszeres használata.  
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 Az interneten fellelhető multimédiás oktató anyagok - különösképpen az  

animációk, kísérletek, térképek, demonstrációk – alkalmazása. 

 Támaszkodunk a pedagógusaink által készített digitális tartalmakra, például  

PPT bemutatókra és interaktív táblaszoftverekkel készült tananyagokra. 

 A munkaközösségeken belüli, valamint a munkaközösségek közötti  

együttműködést szolgálja, a pedagógusok közötti kommunikációt segíti a  

 belső hálózaton tárolt digitális oktatási anyagok, tartalmak közzététele.  

 A tanárok által készített tanmenetek konkrétan meghatározzák ezeket a  

tartalmakat. 

 Iskolai honlapunkon informáljuk az érdeklődőket, diákokat, szülőket, tanárokat  

az iskola életéről, az iskolában folyó oktató – nevelő munka folyamatáról,  

felhívásokat, közleményeket teszünk elérhetővé. Az iskolai rendezvényeinket  

fényképekkel, videofilmekkel illusztráljuk. 

 

Feladataink:  

 A pedagógusok és a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. A tankönyvi  

 tananyag kiegészítése, feldolgozásának színesítése, a tanári magyarázat  

 szemléltetése szövegek, képek, ábrák, diagramok, táblázatok, hangok, képek,  

 mozgóképek, modellek, oktató programok segítségével. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan tanulni, rendelkezzenek in-

formációs kultúrával és életkoruknak megfelelő információkat szerezzenek. A tanulóknak 

fel kell ismerniük, hogy a tudást ne egyszer megszerzett ismeretnek tekintsék, hanem igé‐

nyük legyen arra, hogy ezt a tudást sokrétűen alkalmazni tudják, és folyamatosan fejlesz-

szék.  

 A tanulók ismerjék fel az információnak társadalom életében betöltött jelentőségét. Az in-

formáció és az információs technológiák etikus használata. Hatékonyan vegyenek részt az 

információt alkalmazó és létrehozó csoportokban. 

 

 7. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszkö-

zök kiválasztásának elvei 

 

Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei: 

 Segítse, támogassa a kompetencia alapú oktatás, nevelés eredményességét. 

 Jelenjenek meg benne az új tanítási-tanulási formákhoz igazodó feladattípusok. 

 Az alaptankönyvekhez tartozzon feladatlap vagy munkalap, lehetőség szerint e-tananyag a megerősí‐

tés, a gyakorlás, a tanulók önálló munkáltatásának megszerzésére. 

 Előnyben részesítjük azokat a tankönyveket, melyeket digitális tananyagok készülnek CD melléklettel, 

vagy interneten elérhető tananyagokkal. 

 Előnyben részesítjük azokat a tankönyveket:  
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o amelyek differenciált képességfejlesztésre adnak lehetőséget, több éven áthasználhatóak, 

o amelyek valamely kompetenciaalapú programcsomaghoz alkalmazhatók. Kiválasztásuk 

szempontjai megegyeznek a tankönyvválasztás szempontjaival. 

 
A TÁMOP 3.1.4. pályázat bevezető évében pályázati pénzből megvásárolt tankönyvek, tanulmányi segéd-

letek, taneszközök ingyenesen igénybe vehetők a fenntartás éveiben is. 

A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök nem változtathatók meg, 

ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

A tankönyv választás szempontjai:  

 Legyen alkalmas egyéni képességfejlesztésre és differenciálásra. 

 Tartalmazzon kiegészítő ismereteket, ajánlatokat. 

 A tankönyv összhangban legyen a helyi tantárgyi tanterv tananyagával és követelményeivel, segítse a 

kompetencia alapú oktatás megvalósítását. 

 A pedagógus jól ismerje a választott tankönyv szerkezetét és használhatóságát. 

 A tankönyv a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt jól használható legyen, segítse az ismere-

tek elsajátítását, illetve elsajátíttatását. 

 Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek: 

o érthető, tagolt és logikus felépítésű, 

o szerkezete legyen világos, egyszerű, 

o motiváljon, keltse fel a tanulók érdeklődését, 

o szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen,  

o kerülje az idegen kifejezéseket, szavakat, 

o ábrái, betűméretei, szerkesztésük segítse az önálló ismeretszerzést, 

o ösztönözzön az ismétlésre, rendszerezésre, 

o adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

o adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra. 

 Mérete legyen kézbe vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós. 

 Lehetőleg több éven át használható legyen. 

 A tankönyv ára a szülők számára elfogadható legyen, ne jelentsen túlzott anyagi terhet. 
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Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben 

szerepelnek.  

 

Tanulók által megvásárolandó kiegészítő tankönyv csak akkor kérhető, ha az érintett szülői közösség an-

nak beszerzését egységesen vállalja. A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tan-

könyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a kö‐

vetkező tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától 

kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola 

milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. Megfelelő minőségű (tartós) és napi 

használatot nem igénylő tankönyveket a könyvtár visszagyűjti, és saját szabályzata szerint újból biztosítja 

a használatát. 

Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket 

a nevelők szakmai munkaközösségei illetve, az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A tanulók számára szükséges taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről minden évben összesítés 

készül, s ezt a májusi szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 Segítse az iskolai tananyag teljesítését. 

 Segítse, támogassa a kompetencia alapú oktatás, nevelés eredményességét. 

 Járuljon hozzá a képességfejlesztéshez. 

 több tanéven keresztül használható. 

 Gazdagítsa a módszertani eszköztárat. 

 Segítse a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. 

 Hozzájáruljon hozzá a munkakörülményeinek a javításához. 

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek a 

testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. A kötelezően előírt taneszközök-

ről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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 8. Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 

 

Alapelvek: 

 a tanulóknak legyen írásbeli és szóbeli házi feladata. 

 a tanuló egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladatot kapjon. 

  könyvtári vagy internetes kutatómunkát igénylő feladatokat is adunk, a gyűjtőmunkát külön jutal-

mazzuk 

 a házi feladatokat rendszeresen számon kérjük, ebben alkalmazzuk az önellenőrzés és mások ellenőr-

zésének módszerét is. 

 a tanuló elvégzett munkáját lehetőség szerint értékeljük, az elmaradt házi feladatot pótoltatjuk 

 a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük 

alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 a projektmunkával, témahéttel kapcsolatos otthoni felkészülés feladatai (plakát, leporelló, kiselő‐

adás, digitális produktum, prezentáció, modell stb. készítés) a hagyományos tanórai feladatokkal 

azonos értékű és fontosságú.  

 

A házi feladat célja: 

 a tananyag elsajátításának elősegítése, 

 a tanórán tanultak rögzítése, 

 készségfejlesztés, 

 a tanultak gyakorlati alkalmazása, 

 az új anyag előkészítése, 

 motiváció, a tantárgyhoz való érzelmi viszony kialakítása,  

 az elkészített házi feladat minősége visszajelzés a tanuló szorgalmáról és tudásáról 

 a szülők tájékoztatása. 

 

Típusai: 

 Írásbeli feladatok 

o egységes minden tanuló számára (alapkészségek fejlesztése), 
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o differenciált fejlesztést szolgáló feladatok, 

o házi dolgozat vagy projekt: az adott tantárgyi ismereteken kívül egyéb készségek fejlesztését 

szolgálja. 

 Projekt: 

o a téma elkezdésekor kell meghirdetni, 

o a téma lezárása után egy héttel kell beadni, 

o két héten belül kell értékelni , 

o érdemjegyének értéke azonos a szóbeli vagy írásbeli felelet érdemjegyével, 

 Szóbeli feladatok: 

o a tantárgy jellegéből adódó feladatok.  

o Tartalom megfogalmazása saját szavakkal.  

o Magyar nyelv és irodalom tantárgyból memoriterek, vers tanulás, prózai szöveg tanulása. 

 Egyéb (választható) feladat. 

 
Otthoni feladatok újabb típusai az új tanulásszervezési eljárások keretében: projekt, témahét, moduláris 

oktatás: gyűjtőmunka, digitális anyagok gyűjtése, tablókészítése, információgyűjtés, számítógépes tanulói 

produktumok. 

Tanulmányi munka a napköziben és a tanulószobában: 

 a tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott módon, az ehhez kapcsolódó 

foglalkozásokon valósítunk meg 

 a hatékony tanulási módok megismertetése alapvető feladat 

 tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi, értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját 

 helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkalmazkodva optimális 

körülmények megteremtésére törekszünk. 

 

Korlátai: 

 csak a tanórán megtanított tananyag adható fel házi feladatnak 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 

percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 hétvégére és a tanítási szünetekre a szokásosnál több feladatot nem adunk 
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 a hétvégére csak akkor adunk írásbeli házi feladatot, ha azt az órarend vagy a számonkérés szüksé‐

gessé teszi 

 a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat adható. 

 a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a tanulók napi, hétvégi ill. 

tanítási szünetek alatti kikapcsolódását. 

 

Várt eredmények: 

 sokoldalú képességfejlesztés 

 a tananyag elsajátítása, elmélyítése, 

 a problémamegoldó képesség fejlődése, 

 felkészítés az élethosszig való tanulásra. 

 

Elvárások napköziben és a tanulószobában: 

 A tanulmányi munka tartalma összhangban van a tanulók házi feladatának céljaival, eszközeivel, el-

várt eredményeivel. 

 Tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi, értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját. 

 A délutáni tanóra hatékonysága érdekében a foglalkozásvezető pedagógus a tanítóval illetve szakta-

nárral egyeztetett és a tervezett és elvégzett munka a tananyaggal összhangban van.  

 Fontos szempont a helyes időtervezés, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkal-

mazkodó optimális körülmények megteremtése.  

 A hatékony tanulási módok megismertetése, elsajátíttatása.  

 

 

 9. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

Célja 

 A tanulók fizikai teherbíró képességében mutatkozó hiányok feltárása, és ennek ismeretében olyan 

felzárkóztató programok készítése, mely lehetőséget biztosít az egészségileg hátrányos helyzet meg-

szüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint eléré‐

sére, megtartására. 
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 Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének 

népszerűsítése és tudatosítása a tanulók körében. 

 

Mérési módszere: MINI-HUNGAROFIT mérési módszer. 

 

Választásunk indokai: 

 egyszerű 

 kevés eszközt igényel, így bárhol végrehajtható 

 nem időigényes 

 alkalmas az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére 

 
Tájékoztatás 

 A szülőket ősszel és tavasszal írásban tájékoztatjuk gyermekük fizikai állapotáról, értékelő lapok se-

gítségével annak minősítéséről a központilag megadott minősítő kategóriák szerint. 

 A felmérés osztályonkénti összesített adatlapjait elküldjük az országos adatfeldolgozó központba. 

 Az iskolai összesített minősítő adatlapot elküldjük az iskolaorvosnak. 

 

 

 10. Az iskolai könyvtár feladata a nevelő-oktató munkában 

 

A könyvtár feladatai 

 

 Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában és 

Pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását. 

 Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz, önműveléshez szükséges isme-

rethordozókat. 

 Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, biztosítja a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben hasz-

nálatát. 

 Megalapozza a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelését. 
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 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. 

 Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, 

nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és igényeit. 

 Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól. 

 Könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. 

 Lehetőséget teremt a könyvtári állományra épülő szakórák megtartására. 

 Kapcsolatot tart fenn a város közművelődési könyvtáraival. 

 A megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezi és leltárba veszi. 

 A tankönyvekről, tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról 

ún. brosúra-nyilvántartást vezet. 

 Az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók által elvesztett könyve-

ket állományából kivonja és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzi. 

 

10.1  A könyvtár szolgáltatásai 

 

A könyvtár az iskola tanulói és dolgozói számára minden tanítási napon lehetővé teszi gyűjteménye hasz-

nálatát.  

 

10.1.1. Helybenhasználat 

 

Azok a dokumentumok is az olvasók rendelkezésére állnak, amelyek nem kölcsönözhetőek.  

A könyvtáros segítséget nyújt  

 az információhordozók közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a technikai eszközök használatában. 

 

10.1. 2. Kölcsönzés 

 

 A kölcsönzés a GEORGE integrált könyvtári rendszer segítségével elektronikus úton történik.  
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 A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek. 

 

10.1.3. Csoportos használat 

 

 A könyvtáros könyv- és könyvtárhasználati órákat tart osztályoknak, tanulócsoportoknak. 

 A könyvtárban zajló szakórák, foglakozások megtartásához a könyvtáros szakmai segítséget nyújt. 

 

10.1. 4. Egyéb szolgáltatások 

 

 Információszolgáltatás a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő problémák megoldásához. 

 Tankönyvek tanulói használatának biztosítása  

 Letétek telepítése (nyelvi, történelem, matematika, ének-zene, technika, magyar szaktantermek, 

Orfűi tagiskola). 

 Számítógépezés, internethasználat. 

Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

 

Egészségnevelési program 

1.1.1. Bevezetés 

Az egészség 

- - nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jólét állapota /WHO, 1948/, 

- nem passzív állapot, hanem folyamat, fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során, 

- pozitív fogalom, amely társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket 

hangsúlyozza. 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási 

lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és az életkészségeket bőví‐

ti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében./WHO/ 

Az egészség alapvető emberi jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi cél, ugyanak-

kor feltétele a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődésnek. A magyar lakosság egészségi állapotának 

mutatói/pl. átlagos életkor, halálozási okok, krónikus betegségek gyakorisága, növekvő drogfogyasztás, 

öngyilkosságok nagy száma/ egyértelműen jelzik, hogy nem élünk ezzel a jogunkkal. 
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Az egészségi állapotot a környezeti, gazdasági és társadalmi tényezők is befolyásolják. Az egészséggel 

kapcsolatos információ szükséges, de nem elégséges feltétele az egészséges életvitel, életmód kialakítá‐

sának. Előrelépés, hogy az utóbbi években egyre több egészségneveléssel kapcsolatos tanfolyamot indí‐

tottak pedagógusoknak is, melyen több kollégánk is részt vett /pl. egészségnevelő, drogügyi-koordinátor 

képzés, gerinctorna tanfolyam/. 

Feladatunk, hogy nyitottak legyünk kapcsolatainkban, érzékenyek a felmerülő problémák iránt, és felké‐

szültek a hatékony segítségnyújtás kiválasztásában, különösen a megelőzésben. 

Iskolánkban azon dolgozunk, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket az egészségnevelési feladatok 

megoldásához. 

1.1.2. Az egészségnevelés célja 

- Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, maga-

tartásának, életvitelének kialakulását, hogy képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a ve-

szélyeztető hatások csökkentésére. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erő‐

forrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza.  

- Hosszútávon olyan személyiség kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatar-

tást tanúsít. 

- Középtávon korszerű ismeretek, értékek és attitűdök közvetítése, melyek segítik a gyerekeket az 

életkorukkal járó biológiai és lelki változások megértésében, valamint a higiénés és életmódbeli 

tennivalók elsajátításában. 

- Egészséges környezet biztosítása az iskola életének minden résztvevője számára. 

- Az egészséges életre való igény kialakítása a gyerekekben, családjaikban és az iskola összes dolgo-

zójában. 

- Az egészség megőrzés, a korai szűréseken való részvétel tudatosítása, aktív felelősségtudat kiala-

kítása tanulóinkban. 

- Esélyegyenlőség biztosítása egészségügyileg, szociálisan és/vagy etnikailag hátrányos helyzetű ta-

nulóinknak, szociális érzékenység és empátia kialakítása. 

 

1.1.3. Feladatok 

 Tudatosítani kell tanulóinkban az ember és az őt körülvevő környezet kölcsönhatásának kö‐

vetkezményét. 

 Biztosítani kell az értelmi, érzelmi és testi képességek fejlesztését is tanulóink számára. 

 Meg kell alapoznunk az egészségtudatos életvitelt. 

 El kell érnünk, hogy a prevenciós szűrések gyermekeink mindennapi életének egyik fontos és 

egyben természetes részét képezzék. 

 Elegendő mozgás-, testedzés- és játéklehetőséget kell biztosítani tanulóinknak. 

 Segíteni kell a szocializációt és beilleszkedést.  

 
Képesek legyenek figyelemmel kísérni 
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 viselkedésüket, az életvezetésük, fogyasztási szokásaik helyes alakítását, 

az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 
a betegségek megelőzését a korai szűrésekben való részvétel révén, 
sajátos étrend, mozgásprogram kialakítását egészségük megőrzése érdekében,  
váljon képessé személyi és vagyonbiztonságának megteremtésére, 
a társas-kommunikációs készségeik és a konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését. 

 

1.1.4. Erőforrások 

- Személyi feltételek: iskolaorvos, védőnő, pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztály-

főnökök, szaktanárok. 

- Tárgyi feltételek: az iskola alapvető tárgyi körülményei biztosítják. 

- Anyagi források: az intézmény költségvetése, az iskola alapítványa, pályázati lehetőségek kihasz-

nálása. 

1.1.5. Az egészségnevelés módszerei 

- Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

- interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról, 

- serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, 

- kortárssegítők képzése, 

- problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

- interaktív, saját élményen alapuló szituációs játékok, 

- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

- sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 

- az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 

- környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés), 

- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 

- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése. 

- interjúk, felmérések 

- problémamegoldó gyakorlatok, szituációs játékok 

- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok 

- iskolán kívüli egészségnevelési programok 
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- oktatófilmek 

- interaktív oktatóprogramok (pl.: NUTRIKID) 

- sportversenyek 

- családi egészségnap 

- egészségnap 

- témahét 

- moduláris oktatás 

- szűrések és prevenciós programok (IDEFICS) 

- kortárssegítők előadásai (KOPÉ Egyesület) 

- multimédia eszközök színes tárházának alkalmazásával 

 

Az egészségfejlesztés – a szociális, életviteli kompetenciák kialakítása és fejlesztése kiemelten az osztály-

főnöki, testnevelés, biológia, technika, életvitel, környezetismeret és a természetismeret órákon zajlik, de 

érinti a többi tantárgyat is. 

Az egészséges életmód kialakítását az egészségnevelés témakörben tervezett projektek, témahetek, mo-

duláris oktatás támogatják. 

 

1.1.6. Az egészségnevelés szinterei 

Iskolában: 

- tanórákon 

- egyéb foglalkozásokon: 

o napközi, tanulószoba, 

o sportkör, 

o szakkörök, 

o versenyek, 

o pályázatok, 

o faliújság, 

o iskolarádió. 

Iskolán kívül: 
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o erdei iskola, 

o kirándulás, 

o táborok, 

o versenyek 

o pályázatok, 

o kiállítás. 

1.1.7. A szülők felé közvetítendő egészségnevelési értékek átadásának módjai 

- Testnevelésből írásos tájékoztatást adunk az őszi és a tavaszi felmérés eredményeiről. 

- Szülői értekezleteken szóbeli tájékoztatást adunk. 

- A iskolánk honlapján, iskolaújságban (SULIRKA) és Szülői levélben tájékoztatjuk a szülőket. 

- Bevonjuk a családokat iskolai programjainkba /pl. kirándulások/  

- Prevenciós szűréseket szervezünk /Családi egészségnap/ 

- Ismereterjesztő előadásokat szervezünk szülőknek. 

1.1.8. Segítő kapcsolatok 

- Szülők (családok), Szülői Munkaközösség 

- iskolaorvos, iskolai fogorvos, védőnő, gyermek háziorvosok 

- intézményi pszichológus, körzeti gyermekpszichológus 

- gyermekjóléti szolgálatok 

- családsegítő szolgálatok 

- nevelési tanácsadó 

- logopédia 

- ÁNTSZ 

- Pécs Holding BIOKOM 

- Pécs M. J. Város rendőrkapitánysága 

- Kábítószer Egyeztető Fórum 

- Egészséges Városért Alapítvány 

- Erdészeti ZRt. Mókus Suli 

1.1.9. Az egészségnevelési program témakörei 
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- Mindennapi életre nevelés  

- Probléma megoldás, dönteni tudás 

- Szenvedélybetegségek és megelőzésük 

- Családi életre nevelés, az emberi szexualitás 

- Egészséges táplálkozás 

- Rendszeres testedzés 

- Testi higiénia 

- A biztonság igénye 

- Balesetek megelőzése, elsősegély nyújtási alapismeretek 

- Környezetünk védelme 

1.2. Komplex intézményi mozgásprogram 

1.2.1 Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és egészség-

nap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

Hagyományos programjaink: 

- Magyar Diáksport Napja – iskolai közös futás 

- Papírgyűjtés 

- Diákolimpia versenyein indulás, felkészülés (atlétika, mezei futás, torna, röplabda, labdarúgás) 

- Házi versenyek, bajnokságok (mezei futás, labdarúgás, röplabda, kosárlabda,floorball) 

- Sport szakkörök (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, torna, aerobik, úszás, játékos sport, néptánc) 

1.2.2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba. 

1.2.3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási 

programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkere-

tének minimum 40 %-ában a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez 

igazodóan. 

1.2.4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és válto-

zatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszak-

kör, sportkör stb.). 

1.2.5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak 

megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, mely az 

iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

1.2.6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve 

a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az is-

kolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanu-

lóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

1.2.7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás 

és az egészségtudatos életmódra nevelés. 
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1.2.8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a test-

mozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

1.2.9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. 

1.2.10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős 

és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat. 

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv mel-

lékleteként kerül kidolgozásra. 

 

Egészségnevelés alsó tagozatban 

- Arra törekszünk, hogy a gyermekek személyiségét komplexen fejlesszük. Az egészségnevelés terü‐

letén is ezt a módszert alkalmazzuk. 

- Nagyon fontos a helyes szokásrend kialakítása a mindennapi tevékenységekben. Kihasználjuk a 

tantárgyak adta lehetőségeket és a tanórán kívüli alkalmakat is. 

- Egészségnevelési programunkban elsődleges helyet kapott az életkori sajátosságok figyelembe 

vétele, minden esetben az adott korosztályhoz igazodva, fejlettségüknek megfelelve bővítjük ta-

nítványaink kompetenciáit. 

- Törekvésünk az, hogy ne csak elméleti ismereteket közvetítsünk, hanem gyakorlati tapasztalás út-

ján ismerjék, szeressék meg önmagukat és környezetüket a gyerekek. 

- Felkészítjük tanulóinkat azokra a veszélyekre, amelyek mai társadalmunkat jellemzik. 

Feladatunk, hogy a gyerekek játszva sajátítsák el a következő készségeket: 

- önismeret, önértékelés, önbizalom 

- felelősségtudat (önmaguk és mások iránt) 

- tudatos, egészséges életvitel 

- mindennapi testmozgás 

Tantárgyakba illesztett egészségnevelés felső tagozatban 

Felső tagozatban az egészségnevelés gerincét a természetismeret, biológia, egészségtan, osztályfőnöki és 

a testnevelés tantárgyak adják. Természetesen minden kolléga kihasználja a tantárgya adta lehetőségeket 

a test és lélek harmonikus fejlesztésére. 

Tananyag tartalmak és a hozzájuk kapcsolódó általános és részletes követelmények a Pedagógiai Program 

Helyi Tantervében találhatók. 

Testnevelés, mindennapos testmozgás 

„Ép testben legyen ép lélek” 

 /Juvenalis/ 
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A testi fejlettség, a mozgáskultúra és az egészség elválaszthatatlanul összefügg a szellem fejlesztésével. 

Alsó tagozatban: 

- Heti 3 testnevelés óra, egy 1 úszás, 2013-tól felmenő rendszerben mindennapos testnevelés óra 

- azokon a napokon, amikor nincs testnevelés óra játékos testmozgást biztosítunk a gyerekeknek 

- az iskolaotthonos osztályok esetében délelőtt vagy délután testnevelés órát biztosítunk, ha nincs 

testnevelés óra, akkor a szabadidőben játékos fejlesztő foglalkozást tartunk 

A napközis foglalkozások fontos részét képezik a mozgásos játékok megtanítása, és az úszás beiktatása. 

Alsós tanítóink és napközis nevelőink többsége elvégezte a gerinctorna tanfolyamot, az ott tanultakat 

rendszeresen alkalmazzák tanítványaik körében. 

Felső tagozatban: 

- 5-8. osztályban heti 2,5 testnevelés óra, 2013-tól felmenő rendszerben heti 5 testnevelés óra. 

- a tanulószobai foglakozások előtt az időjárás függvényében a gyerekeknek játékos mozgást bizto-

sítunk a szabadban 

- tanórán kívüli testmozgásra a délutáni sportköri foglalkozásokon van lehetőségük tanulóinknak 

Az iskolai sportkör célja és feladata: 

- rendszeres sportolás, testedzés biztosítása 

- tehetséges tanulók kiválasztása, sportegyesületbe irányítása 

- sportversenyek megszervezése, lebonyolítása 

- kapcsolatok kiépítése más iskolák tanulói, diáksport szervezetei között 

- az iskola népszerűsítése 

Gyógytestnevelés 

- Az iskolaorvos a szakorvos véleménye alapján a rászoruló tanulókat gyógytestnevelés foglakozás-

ra utalja. 

- A gyógytestnevelésre szoruló tanulók az iskolában kötelező foglalkozásokon vesznek részt. 

- Gyakorlott gyógytestnevelőnk vezeti az órákat. 

- A gyerekeknek heti 2 óra tornatermi és 1 óra uszodai foglalkozást biztosítunk. 

- A foglalkozások időpontját az órarend rögzíti. 

- A tanulók gyógytestnevelésből osztályzatot kapnak. 
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Moduláris program  

-    Sport-Egészséges életmód témában. 

Az iskolai drog-stratégia 

A mai család működése során csökken az óvó-értékközvetítő hatás, mert egyrészt a szülőknek kevesebb 

idejük jut gyermekükre a szükségesnél, másrészt maguknak a szülőknek is problémát okoz a jelenlegi fe-

ladataiknak történő megfelelés. Ez igaz a kábítószer problémára is, mert olyan generáció nő most fel, aki 

családi modellként nem tudja felvenni az elutasítási technikákat. A szülők pedig nem tudják, milyen hatá‐

sokkal, milyen személyiségparamétereket kell erősíteni a gyerekükben a megelőzés érdekében. Ezért 

megnőtt a nevelési- és oktatási intézmények felelőssége. 

A drog-prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet csak egyetlen sze-

mélyhez. Az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe kell beépülnie. A személyiségfejlesztő mun-

kánk részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy képessé váljanak az káros szenvedé‐

lyek tudatos elutasítására. Minden nevelési helyzetben biztosítanunk kell, hogy a segítségre szorulók és a 

támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást és törődést. 

1.1.10. Színterek 

A drog-prevenciós feladatok nem csak az iskola területéhez kötöttek, hanem színterei az iskolák közötti 

rendezvények és egyéb programok is. 

Iskolai programok: 

 Tanórai foglalkozások 

- szaktárgyi órák téma feldolgozása 

- osztályfőnöki órák 

- egészségtan órák 

1.1.11. ÉLETET VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK 

5. évfolyam 

Cél: 

Nyíltan beszélni a kábítószerekről, a fogyasztás okairól, következményeiről, a tanuló önmagát és 

társait védő magatartásáról.  

Követelmény:  

- tudja a gyermek, hogy hol kínálhatják droggal, 

- ismerje a fogyasztás következményeit, 

- érzelmi és értelmi alapon utasítsa el a fogyasztást 

 

6. évfolyam 
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Cél: 

Olyan személyiségjegyek kialakítása, melyek révén nem a drogfogyasztásban látják a gyerekek a 

probléma megoldását. 

Követelmény: 

- ismerje a drogfogyasztásra hajlamosító tényezőket, 

- tudjon a test és a lélek kölcsönhatásáról, 

- ismerje a drogok szociális, erkölcsi hatását, 

- törekedjen pozitív gondolkodásra. 

7. évfolyam 

Cél: 

A káros szenvedélyek ismerete és elutasítása. 

Követelmény: 

- legyen tisztában a szenvedélybetegség fogalmával, 

- tudja, hogy a szenvedélybetegségek függőséget okoznak, 

- ismerje a droghasználó életminőségét, 

- legyen érték a nemet mondás művészete, 

- tudja értelmezni az ember – média - drogok kapcsolatát. 

8. évfolyam 

Cél: 

A szenvedélybetegségek megelőzése és segítségkérés lehetőségei. 

Követelmény: 

- ismerje a káros szenvedélyek egyénre és társadalomra gyakorolt hatásait, 

- legyen képes megvédeni magát a káros szenvedélyektől, 

- ismerje a segítségkérés formái, módjait, 

- ismerje a függő ember életkilátásait. 

Egyéb foglalkozások 

- délutáni szabadidős foglalkozások (csoportprogramok, filmvetítések, vetélkedők, egyéb játékos 

programok) 

- drog-prevenciós nap, 
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- szülői értekezlet, 

- szakkörök, 

- anti-drog disco, 

- szakmai tanácskozások, tréningek. 

Iskolán kívüli rendezvények 

- kortárssegítő-képzés, 

- kirándulások, túrák, 

- sportprogramok. 

 
Módszerek 

- filmvetítés, 

- kirándulások, túrák, 

- pályázatok, 

- kortársképzés, 

- kiscsoportos beszélgetés, 

- dramatikus játékok, 

- témanapok, 

- iskolarádió, iskolaújság, 

- internet, 

- diákönkormányzati programok 

 

Környezeti nevelési program 

 

Bevezetés: 

 

A környezeti nevelés 

 Olyan összetett személyiség-, magatartás-, és attitűdformálás, amely az egyént képessé teszi má‐

sokkal való együttműködésre. 
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 Olyan pedagógiai folyamat, amellyel a társadalom fejlődése és a természet fenntarthatósága cél-

jából elősegítjük és erősítjük diákjaink környezettudatos magatartását, életvitelét. 

 
Célok 

 Hosszútávon olyan személyiséget szeretnénk kialakítani, aki a környezetért felelős egészségorien-

tált életvitelt képvisel. Ennek kapcsán a globális bioszféra megőrzését és fenntartását célozza. 

 Középtávon olyan ismereteket, értékeket, attitűdöket és készségeket biztosítunk tanulóinknak, 

melyek segítik felismerni, hogy a gazdasági, a társadalmi, a politikai és az ökológiai jelenségek köl-

csönös függőségben és kölcsönhatásban vannak, mind a városi, mind a falusi környezetben. 

 Segítünk megszerezni gyermekeinknek és családjaiknak azt a tudást és igényt, amely szükséges a 

környezet védelméhez és megőrzéséhez. 

 Igyekszünk tanulóinknak viselkedésmintát nyújtani a környezettel kapcsolatos új típusú magatar-

tási formákhoz. 

 Megpróbálunk diákjaink személyiségének egészére hatni: a tudatra ismeretekkel, az érzelmekre 

élményekkel, az akaratra célszerű tevékenységekkel. 

 Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a környezeti problémák mögött valamilyen emberi cselekvés, ér-

dekek és ellenérdekek húzódnak meg. Alakítjuk érzelmi viszonyulásaikat, értékrendjüket, megis-

merési, cselekvési és döntési képességeiket is. 

 Felismertetjük gyermekeinkkel az élet különleges és ismételhetetlen jelentőségét, a személyes fe-

lelősséget a természet és a környezet fenntartása és védelme szempontjából. 

 Tudatosítjuk bennük, hogy élethosszig tartó folyamatról van szó, amely nemzedékeket kapcsol 

össze az emberiség globális egymásrautaltságában. 

 Életviteli – és környezeti kompetenciák sokoldalú fejlesztése. 

 

 

A környezeti nevelés színterei 

 

Iskolán belüli színterek 

o Tanórákon 

 Megismertetjük gyermekeinkkel az élőlények egyedi megismételhetetlen voltát, az ember 

felelősségét az élővilág megőrzéséért (természetismeret) 

 Segítünk kialakítani bennük az élőlényekhez való érzelmi kötődést (magyar nyelv és iroda-

lom) 

 Megpróbáljuk elérni, hogy rácsodálkozzanak a természet sokszínűségére, formagazdagsá‐

gára, az őket körülvevő világ összhangjára (technika, ének) 
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 Kialakítjuk bennük a szabad levegőn való mozgás örömét és fontosságát (testnevelés) 

 Segítünk tanulóinknak összefüggéseket találni a természettudományos jelenségek között 

(természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika) 

 Felhívjuk figyelmüket a különböző technológiák, életünk mindennapjaira gyakorolt hatá‐

saira (földrajz, informatika, technika, kémia) 

 Diákjainkban tudatosítjuk a felelősségvállaló környezettudatos magatartást, valamint se-

gítünk kialakítani a környezeti erkölcs és a személyes filozófia alapjait (történelem, állam-

polgári ismeretek, etika, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra) 

 Igyekszünk velük megláttatni a természeti és építészeti környezetünk szépségét, esztéti-

kumát, harmóniáját (rajz, vizuális kultúra, ének)  

 
o Tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon 

 

 Szakkörök (Zöld kör, Természetjáró szakkör) 

 Napközi, tanulószoba  

 Tájékoztatás (honlap, természettudományos faliújság, Sulirka újság) 

 Jeles napok (figyelem felkeltése, tájékoztatás faliújságon vagy iskolarádión keresztül) 

 Föld Napja 

 Versenyek 

 Pályázatok 

 DÖK munkája 

 Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés 

 Környezetvédelmi akciók (elem-, kupak- és papírgyűjtés, növények ültetése, gondozása) 

 Kidolgozott témahetek, projektek, moduláris oktatás 

 keretében 

Iskolán kívüli színterek 

 Kirándulások (Őszi- és tavaszi osztálykirándulások) 

 Versenyek 

 Erdei Iskola 

 Táborok 

 Kiállítások 
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 Szülők felé közvetítendő környezeti nevelési értékek átadásának módjai 

 Szülői értekezleteken szóban tájékoztatjuk őket 

 Bevonjuk a családokat iskolai programjainkba (pl.: kirándulások) 

 Segítségüket kérjük a hulladékgyűjtési akciókhoz 

Segítő kapcsolataink 

o Szülők, SZM 

o Állatkert Akvárium- Terrárium 

o DDNP 

o Mecsekérc Zrt. 

o Tettye Forrásház 

o Pécs Holding Biokom Kft. 

o Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 

o Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekház 

o Mecsekerdő Zrt. (MókuSuli) 

o Egészséges Városért Alapítvány 

o Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

o Ökováros-Ökorégió Alapítvány 

A környezettudatosságra nevelés tartalmi elemei 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következmé‐

nyeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a tár-

sadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjuk-

ban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatáro-

zóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése 

és megoldása terén. 

A környezeti nevelés módszerei 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségé‐

vel olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolko-

dásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, 

és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. 

 Természettudományos megfigyelések 
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 Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról 

 Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása 

 „Öröm- és bánattérkép” készítés 

 Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. 

 Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. 

 Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 

 Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztás-

sal). 

 Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel. 

 Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása, tisztá‐

zása. 

 Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása 

 Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása 

és értelmezése csoportos munkában. 

 Viták, szituációs játékok, 

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása). 

 Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés). 

 Részvétel az iskolai szelektív hulladékgyűjtésben, hulladék kezelésben. 

 Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismeré‐

se, véleményezése, a megvalósítás segítése). 

 

 

Feladatok 

o Tudatosítanunk kell diákjainkban a környezettudatos életvitel sajátosságait. 

o Segítenünk kell az értelmi és „lelki” képességek fejlődését tanulóinknál. 

o Biztosítanunk kell a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges ismereteket, viselke-

désformákat. 

o Meg kell alapoznunk a gyermekek személyiségének egészséges fejlődését. 

o Tudatosítanunk kell tanulóinkban az ember cselekedeteinek környezetre gyakorolt hatását, kö‐

vetkezményeit.  
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o Biztosítanunk kell mindehhez a multimédia eszközök változatos alkalmazását. 

 

Erőforrások 

o Személyi feltételek: pedagógusok, szabadidő felelős, udvaros, takarítók, karbantartók 

o Tárgyi feltételek: az intézmény alapvető tárgyi körülményei biztosítják 

o Anyagi feltételek: önkormányzat, intézmény költségvetése, alapítványunkra befolyó támogatások, 

pályázatokon nyert összegek, DÖK támogatása 

Környezeti nevelési program témakörei 

o Természettudományos 

 A természetes anyagok tulajdonságaival való ismerkedés 

 Természeti tárgyak, dolgok, jelenségek észlelése, megfigyelése, vizsgálata 

 A megfigyelő-, mérő- és kísérleti eszközök környezetbarát használata 

 A természet időbeli, térbeli változásainak érzékelése, értelmezése helyi, térségi majd glo-

bális szinten 

 Az élőlények leírása, jellemzése, rendezett faj- és társulás ismeret 

 A földrajzi táj és a földrajzi környezet alakulásának adott szintű értelmezése 

 Az életkornak megfelelő ökológiai történések megértése 

 Környezeti hatások és történések közötti kapcsolatok meglátása 

 A környezet egészségünkre gyakorolt hatásai 

o Humán 

 Megélhető vagy elképzelhető pozitív és negatív élethelyzetek 

 A gondolatok, vélekedések befogadására való nyitottság és képesség 

 A környezethasználattal kapcsolatos problémák történetiségének megismerése 

 A környezeti konfliktusok szociokulturális mozgatóerőinek feltárása 

 A környezeti esztétika felismerése és megtekintése iránti igény 

 Az együttes cselekvéshez szükséges sajátos kommunikáció fejlesztése 

 Felelős állampolgári szerepekre való felkészülés 

o Technikai 

 A környezethasználattal kapcsolatos tevékenységek hatásainak értelmezése 
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 Természetes és környezetbarát anyagok felhasználása 

 Az energia és anyagtakarékosság 

 A hulladékmentességre törekvő szemlélet kialakítása, újrahasznosítás 

 Praktikus környezetvédelmi, munkavédelmi ismeretek 

 A kertgazdálkodás, a földhasználat környezetbarát módjai 

 A harmonikus családi szerepre való felkészülés 

o A testkultúrához kapcsolódó 

 A szabadban, természetben végzett mozgásos feladatok gyakorlatok 

 A túrák és kirándulások során az állóképesség fejlesztése 

 A helyes életviteli szokások kialakítása 

 A környezet testi, lelki és szociális egészségre gyakorolt hatásának felismertetése 

 A káros környezeti hatások elkerülésének, kivédésének, hatásuk csökkentésének technikái 

Tantárgyakba illesztett környezeti nevelés a felső tagozatban 

o A tantárgyak mindegyikébe beépülhetnek ismeretek, problémák, feladatok, utalások a környezet-

tel kapcsolatban 

o A tantárgyak fejleszthetnek készségeket a környezet megismerésével, megóvásával kapcsolatban 

a környezettudatos életvitel elősegítése céljából 

o A tananyagtartalmak és a hozzájuk kapcsolódó általános és részletes követelmények a Pedagógiai 

programunk Helyi tanterveiben találhatóak 
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Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Általános Iskolájának helyi tanterve 

Kerettanterv 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, 1–8. évfolyam 

 
 
Célok, feladatok az alapfokú oktatás alsó tagozatában 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő 
kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékköz-
pontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi 

saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társada-
lom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyá-

nak, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásá-
nak folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 

izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az 
alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, 

szokásokat alakít ki.  
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabá-

lyozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti 
a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza 

a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, 

szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 
tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a hu-

mánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elő-
segíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, 

segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak 
a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális 

környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükség-
leteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanu-
lásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készsé-

gek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez 
felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tem-

pójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztá-
sakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesz-

tési szükségleteit tekinti irányadónak. 
 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 1-8 évfolyamon 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis 
a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi 

kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. sze-
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rep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraér-
telmezésére.  

 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának 
megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ün-

nepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomása-

it: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kap-
csolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri 

nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő 
tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi dí-

szítések készítése). 
 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és le-

hetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, 
megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok köve-

tésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyo-
mányokat. 

 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a se-

gítségnyújtást. A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képessé-
geiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illet-

ve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatte-
remtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő koo-

peratív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó 
felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 
A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési 
normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja 

az illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötő-
dő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kap-

csolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszeresség-
gel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 
A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát 

választani és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás 
és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A 

rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, 
figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot 

közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezé-
sére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésé-

nek. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. 
Megtapasztal relaxációs technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tor-

nagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul 



136 

 

az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a 
testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és 

képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag ak-

tív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való 

szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. 

 Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban.           

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az 

adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet 

különféle színterein. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korláto-
kat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a 

vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nem-
csak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet 

környezetében (iskola, otthon). 
. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemu-

tatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megkö-

zelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő 

osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a 

nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államal-

kotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén 

keresztül.         

 

 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajá-
tosságainak megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és 

kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes 
saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minő-

ségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet 
esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete 

értékeinek megőrzésére. 
 
A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való érté-

kelése.  

A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás bőví-

tésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli programok, erdei 

iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt 

tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag ak-

tív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való 

szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap.  

. A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és más 

közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén éppúgy, 

mint az interperszonális kapcsolatokban.      
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Pályaorientáció 
A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a külön-
böző foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni 

adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat kü-

lönböző szempontrendszer szerint.  
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A 

matematikai műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit al-
kalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikke-

ket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az energiatakarékosság 
cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és 

a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.  
 

Médiatudatosságra nevelés 
A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes kü-

lönbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiu-
mokat és azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat 

a tanulásban. 

 
A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába 
beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját 

időbeosztása szerint készül az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai 
oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is létez-

nek. 
 

 
 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelem-
mel tud követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el 

tudja mondani mindennapi élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz 
a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját véleményt. Egyéni sa-

játosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve fokozato-
san kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrende-

zés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási sza-
bályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek meg-

értésére és értelmezésére. 
 

Idegen nyelvi kommunikáció 
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, 

hogy más országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az em-
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berek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű 
idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékeny-

ségei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jele-
netekhez kötődnek. 

 
Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, mére-

tét, képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasz-
nálva felfedezi a mennyiségek közötti kapcsolatokat, képes ezen tapasztala-

tok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű méréseket, az eredményeket 
a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai al-

goritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 
fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások iga-

zságértékét, felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 
 

Természettudományos és technikai kompetencia 
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatai-

nak megismerése iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségei-
nek felismerésére, egyszerű törvényszerűségek meglátására. Képes arra, 

hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket végezzen el pontos utasítások 
alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon használni. 

Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt 

hatását, a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védel-
mének fontosságát, és törekszik a helyes magatartásminták követésére. 

 
Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. 
Képessé válik az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk 

keresése, rövid szöveg létrehozása, továbbítása). 
 

Szociális és állampolgári kompetencia 
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, 

tud irányítással együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik 
megérteni őket. Elfogadja a közösségben való normaalapú viselkedés szabá-

lyait. Megjelenik az egyre táguló környezet megismerése iránti igénye, amely 
hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő fela-

datokat (pl. háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a fe-
ladatok megoldásához többféle út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben ké-

pes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felelős a vállalt feladatok 
teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre 

látni cselekedetei egyes kockázatait.  
 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befo-

gadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő 
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játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjáté-
kokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval kapcsolatos élmé-

nyek szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hal-
lott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

 
A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, 

számolni. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme 
összpontosításában. Tanári segítséggel képes saját tanulását megszervezni, 

segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív vissza-
jelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szük-

ségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értéke-
lésében. Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátos-

ságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képessé-

geiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak 

akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és 

tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejleszté-

si programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal 

fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások 

elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesí-

tő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, meg-

szüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását előse-

gítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a 

tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyerme-

keknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcs-

kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél 

teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A 

tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsí-

tésére, illetve új területek bevonására.  

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi képes-

ség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.    A sajátos 

nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus 

megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák 

megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési 

tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljá-

ból individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagó-

gus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanu-

lók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási 

segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz 

való hozzáférés.A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vo-

natkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. tör-

vény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a 

sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és 

a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására. 
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1. TANTÁRGYI STRUKTÚRA 

 

Tanórák rendszere: 

 Kötelező tanítási óra 

 Kötelezően választandó tanítási óra 

 Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 1 -4. évfolyam 

 

Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák 

 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 - 4. évfolyamon 

      
Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 

 
Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 
 Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 6 + 1 6 + 1 
 Idegen nyelvek 

   
2 

 Töprengő* 1 1 1 1  

Tánc és dráma   1   

Matematika 4 4 4 4 
 Erkölcstan 1 1 1 1 
 Környezetismeret 1 1 1 1 
 Ének-zene 2 2 2 2 
 Vizuális kultúra 2 2 2 2 
 Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
 Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 Informatika       1 
 Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló óra-

keret 

23 
25 

23 
25 

22 
25 

24 
27  Kötelezően választandó 2 2 3 3 

  

Töprengő* - kézügyességet, matematikai, kommunikációs képességet fejlesztő játékos óra 

 

Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 

 Napközi 

 Idegen nyelv oktatása 1 – 4. évfolyamon /választható: angol, német, orosz/ 

o 1. évfolyam: heti 2 óra 

2. évfolyam: heti 2 óra 

3. évfolyam: heti 2 óra 

 4. évfolyam: heti 2 óra 
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Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák 

 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon 

      
Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 

 
Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 

 Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 + 1 4 
 Idegen nyelvek 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
 Matematika 4 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
 Erkölcstan 1 1 1 1 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

 Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 2 + 1     
 Fizika     2 1 + 0,5 
 Kémia     1 2 
 Biológia - egészségtan     2 1 + 0,5 
 Földrajz   

 
1 2 

 Ének-zene 1 1 1 1 
 Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       
 Vizuális kultúra 1 1 1 1 
 Informatika 1 1 1 1 
 Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1   
 Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 Osztályfőnöki 1 1 1 1 
 Kötelező tanítási óra 

Rendelkezésre álló órakeret 
26 

28 
25 

28 
28 

31 
28 

31 

 
kötelezően választandó 2 3 3 3 

 

Szabadon választható EGYÉB foglalkozások 

 Tanulószoba 

 5 – 6. évfolyam heti 3 órára 

 7 – 8. évfolyam heti 4 órára vonatkozó ajánlat: 

o Második idegen nyelv /angol, német, orosz/ 

o Kulcs a digitális világhoz /informatika/ 

o Régen volt, hogy is volt? /történelem, városismeret/ 

o Értesd meg magad, érts meg másokat! /Kommunikáció – Újságírás – Média/  

o Az élő fizika 

o 45 perc alatt a Föld körül /földrajz/ 

o Nem varázslat, csak kémia 

o Játék az egész világ /színjátszás/ 

o Titokzatos élővilág 
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o Észforgató /játékos matematika/ 

o Gazdálkodj okosan! /gazdasági ismeretek/ 

o Folt hátán folt /kézműves, varrás/ 

o Pont, pont, vesszőcske /rajz/ 

o Saját kezűleg /főzőcske okosan /technika// 

o Zeng az ének /karének/ 

o Közlekedj biztonságosan! 

 

Igény esetén egyéb foglalkozások is indíthatók. 

A foglalkozásokra történő jelentkezés minden év április 15-ig meghírdetett programok 

alapján, május 20-ig történik. 

A szabadon választott foglalkozások év közben nem adhatók le. 

A szabadon választott foglalkozások értékelése: részt vett. 

 

2. A tanulók maximális heti terhelhetősége 

 
 

Évfolyam Óra 

1 - 3. évfolyam 25 + 2 óra 

4. évfolyam 27 + 2 óra 

5-6. évfolyam 28 + 3 óra 

7-8. évfolyam 31 + 4 óra 
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3. Idegen nyelvek oktatása iskolánkban 

Iskolánkban a választható idegen nyelv és óraszám tekintetében széles körű lehetőséget biztosí-

tunk tanulóink számára. Választható idegen nyelvek: angol, német, orosz. 

 

A z  i d e g e n  n y e l v  ó r a s z á m a i n a k  a l a k u l á s a  é v f o l y a m o n k é n t :   

 Kötelező Szabadon választható 

1. évfolyam - 1 vagy 2 óra 

2. évfolyam - 1 vagy 2 óra 

3.évfolyam - 2 vagy 3 óra 

4. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

5. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

6. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

7. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 

8. évfolyam 3 óra 1 vagy 2 óra 
 

A szabadon választott órák év közben nem adhatók le. 

Az idegen nyelv tanítása lehetőség szerint csoportbontásban történik. 

A csoportok indításának, alakításának feltételei: 

 ha a fenntartói óraszám erre lehetőséget biztosít 

 igény 

 létszám 

 képesség 

 tudásszint. 

 

Az idegen nyelv oktatását segítő új program 

A 2011/2012-es tanévtől – felmenő rendszerben – az első osztályban új angol nyelvi metodikaként 

az angol nyelvet óravezetési nyelvként használjuk a rajz-, technika- és testnevelés órákon az 1 – 4. 

évfolyamon, amennyiben ezt a szülők igénylik. Az angol nyelvi óravezetés kibővített tantárgyi 

használatának célja: 

 Minél több idegen nyelvi input biztosítása életszerű helyzetekben, ahol a szövegkörnyezet, 

cselekvések és a szituáció segítségével megértik a tanulók, amit a tanító mond. 

 A megnövekedett időtartamú idegen nyelvi kommunikáció segítségével nagyobb szókincs 

elsajátíttatása a tanulókkal, valamint az angol nyelvi órákon tanult szókincs megerősítése. 

Elsődleges cél a beszédértés fejlesztése. 

 A tanulók nagyobb magabiztosságának, sikerélményének elérése idegen nyelvi környezet-

ben. 
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4. TANTERV 

H 2004. 

Az iskola minden évfolyamán a 2007-ben módosított NAT alapján felülvizsgált kerettanterv – 

helyi tanterv szerint folyik az oktatás. 

 

Köznevelési törvény 

2012. szeptember 1-től a mindennapos testnevelést az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben 

kell megszervezni. A korábbi mindennapos testmozgást kifutó rendszerben kell alkalmazni. 

 

ÚJ NAT 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján kiadásra kerülő kerettanterv, és elké-

szítendő helyi tanterv a 2013/2014. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kerül 

bevezetésre. 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2011-                         

2012. 
H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 

2012-

2013. 

Köznev. 

törvény 
H2004 H2004 H2004 

Köznev. 

törvény 
H2004 H2004 H2004 

  ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

2013-

2014. 
ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 
H2004 H2004 ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 
H2004 H2004 

2014-

2015. 
ÚJ NAT ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 
H2004 ÚJ NAT ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 
H2004 

2015-

2016. 
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 

Köznev. 

törvény 

2016-

2017. 
ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 
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Testi és lelki egészség 
Az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a ki-
alakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják.  
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megélé-

séhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elvá-

laszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékeny-

ség révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki 

egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészség-

tudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan 

kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. 

Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevé-

kenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy 

legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismere-

teinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvá-

sára, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  Feladat, hogy a családdal 

együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabá-

lyok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felisme-

résében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függősé-

gekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a moz-

gástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek 

sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások so-

rán az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi moz-

gásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életve-

zetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra 

épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is. 

A fiatalok felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 
hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült 
és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a 
környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, tes-
ti épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. A pedagógusok nyújtsanak 
támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szoká-
sok (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzé-
sében.  
Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Foglalkozzanak a szexuális kultúra és magatartás kér-
déseivel, fordítsanak figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 
felkészítésre. 
Az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a peda-
gógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  
 

Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód épüljön be a kötelező iskolai programokba (sport- és egészség-
nap, részvétel a különböző helyi szervezésű sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak meg-
felelően kerüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon és a 
különféle szabadidős tevékenységekben a testmozgás különféle formái domináljanak.      
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4. A szabadon választható egyéb foglalkozásokon – lehetőségek szerint- nagyobb időke-
retben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglal-
kozások (tömegsport, sportszakkör, stb.).  

5. Az intézmény kapcsolatrendszerének keretein belül a településen működő egyéb 
sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel és sportegyesületekkel 
alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejlesztő 
programok támogatása céljából.        

6. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme le-
gyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

7. A felső tagozat osztályfőnöki óráin tematikus program kerüljön kidolgozásra a test-
mozgás fontosságának előtérbe helyezésére, amely életvezetési és életmód tanácso-
kat is foglaljon magába.  

8. A központi költségvetési források kimerítésével és az erre épülő anyagi alapokra tá-
maszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

9. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 
szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 
minden tanévben javaslat.  

 
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves mun-
katerv mellékleteként kerül kidolgozásra.          
 
Énkép, önismeret 
Iskolánkban önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók 
számára. Olyan tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülve-
vő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az 
alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Tanulóink képesek legyenek énkép-
ükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magu-
kat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Törekedjünk a tanulók ön- és világ-
szemléletének folyamatos formálására. Arra törekszünk, hogy tanulóink ismerjék népünk 
kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. 
 
A környezettudatosságra nevelés 
A környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 
életvitelének kialakulását. Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a 

természeti és kulturális emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus 

tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. A fel-
növekvő nemzedék képes legyen az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntart-
ható fejlődését elősegíteni. 
A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életko-

ri sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos 

és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a természet 

és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mel-

lett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza 

meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásá-

hoz és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és 
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kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott 

és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka vilá-

gában való hatékony alkalmazhatóságához. Az intézménynek fel kell készítenie a tanulót a kör-

nyezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válsá-

gokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A természettudományos oktatás-nevelés és környe-

zeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem 

hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. 

Tanulóink kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkezzenek, igazodjanak el a 
természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget 
vállaljanak egyéni vagy közös tetteikben. 
A környezettudatosságra nevelés során a tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyama-
tokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 
Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 
környezeti következményeit. 
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmód-
jukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 
váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környe-
zeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  
1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások 

során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 

mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtuda-

tos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetség-

gondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szer-

ves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 

tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelí-

tésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irá-

nyulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-

vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

 
Információs és kommunikációs kultúra 
Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 
kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kom-
munikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az 
anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző kul-
túrák közötti információcsere. 
A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a 
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuá-
lis csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Isko-
lánk a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, sze-
lektív használatára nevel. Olyan fiatalokat kell kibocsátanunk, akik sikeres tanulási stratégi-
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ákkal használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó 
tanulás során. 
Legyen az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a tár-
sadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésé-
nek, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.  
 
Gazdasági nevelés 
A gazdálkodás és a pénz világa általános műveltségünk részévé vált. Érdekünk, hogy tanuló-
ink nyitottak legyenek a gazdaság világa felé, az értékteremtő munka, a javakkal való gazdál-
kodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Az iskolai nevelés során a tanulók tudatos fogyasztók-
ká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költsége-
ket. Ismerjék fel a fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Váljanak képessé a rendelke-
zésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Az 
iskolai nevelés során kellő figyelmet kell fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kap-
csolatos képességek fejlesztésére, az okos gazdálkodás képességének kialakítására, továbbá, 
hogy tanulóink tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és 
viselkedésmódok között. 
A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot 

feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a ter-

mészettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 

iskolai nevelés-oktatás területén. 

 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
Tanulóinknak meg kell ismernie a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmát, követel-
ményeit és a hozzájuk vezető utakat és lehetőségeket. Önismeretük fejlesztésével egyéni 
adottságaik, képességeik figyelembevételével tudjanak választani. Legyenek képesek a való-
ság, a vágyak és a realitások összehangolására. Tudatosuljon bennük, hogy életük során 
többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Iskolánknak a tanulók életkorához és a lehe-
tőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 
feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók 
kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területe-
ken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció területén található kulcs-
kompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizony-
talanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Tanulóink hatékony 
társadalmi és szociális beilleszkedését tudatosan megtervezett pedagógiai motívumrendszer 
kialakításával kell segítenünk. Kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és 
versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Jogaikat érvényesítő, a közéletben résztvevő és 
közreműködő tanulók képzése szükséges.  A szociális és társadalmi kompetenciák fejleszté-
sének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a ver-
senyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint pl. a vállalkozási, a gazdálkodási és a 
munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. 
 
Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 
Tanulóink szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmá-
nyáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőtt-
ként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve válja-
nak európai polgárokká. 
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell tö-
rekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazda-
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godjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadal-
makban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek 
nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is.  
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 
vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémái-
ról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzé-
kenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, 
feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállalja-
nak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.  
 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Az oktatás egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehető-
ségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állam-
polgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felis-
merésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konf-
liktuskezelés, a segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk (pl. felelős-
ség, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a 
tanulók aktív részvételére építő tanítás – és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az 
iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosítja. 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkás-

ságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfo-

gadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvé-

sek során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak ér-

dekeit szolgálták ki. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – 

így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és állam-

alkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.    

A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokrati-

kus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és an-

nak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári köte-

lezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális 

diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem 

évülő bűntetteit is. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és 

egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban 

és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etniku-

mokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást magába fog-

lalja 

Az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag vállalha-

tatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk ellen  

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves 

része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tole-

rancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód 

paradigmája 

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat 

még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etniku-

mok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   
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Idegen nyelvi kommunikáció 

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 8. 

évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv 

belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanuló-

kat. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 
5. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA 

 

A helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) szá-

mú EMMI rendelet 1. számú, illetve 2. számú melléklete alapján készült. 

 

5.1. magyar 1-4. 

5.2. angol 1-4. 

5.3. matematika 1-4. 

5.4. erkölcstan 1-4. 

5.5. környezetismeret 1-4. 

5.6. ének 1-4. A változat 

5.7. vizuális kultúra (rajz) 1-4. 

5.8. életvitel és gyakorlat (technika) 1-4. 

5.9. testnevelés 1-4. módosítva 2014.03.24. 

5.10. magyar 5-8. A változat 

5.11. angol 5-8. 

5.12. matematika 5-8. 

5.13. történelem és társadalmi- és állampolgári ismeretek 5-8. módosítva 2014.03.24. 

5.14. erkölcstan 5-8. 

5.15. természetismeret 5-6. módosítva 2014.03.24. 

5.16. biológia 7-8. A változat 

5.17. fizika 7-8. A változat 

5.18. kémia 7-8. B változat 

5.19. földrajz 7-8. 

5.20. ének 5-8. A változat 

5.21. dráma és tánc 5-6. 

5.22. vizuális kultúra (rajz) 5-8. 

5.23. informatika 5-8. 

5.24. életvitel és gyakorlat (technika 5-8. 

5.25. testnevelés és sport 5-8. 
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Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolájának helyi tanterve 

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
 

- Bevezetés 
 
Az iskola helyi tanterve a nevelési programban meghatározott célok és feladatok megvalósí-
tását  tartalmazza az oktatási nevelési folyamatban. 
 
Ezen helyi tanterv 2013. szeptember 1-jétől lép hatályba az 1. és 5. évfolyamosok számára. 
További bevezetése felmenő rendszerben történik. 
 
 
 
A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításá-

nak részletes szabályai 
 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

 kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése,  

 olvasás és írás, számolás életkornak megfelelő tudása  

 feladattudat kialakítása 

 a tanulási nehézségek korai felismerése, fejlesztése 

 játékos tanulás, motiváció, érdeklődés felkeltés 

 önállóság kialakítása 

 személyiség, gondolkodás fejlesztése 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján 

való értékelése.  

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megva-

lósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kí-

vüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a minden-

napokban.           

 fejlesztő értékelés 

 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
- beszéd- és szövegértés, kompetenciák fejlesztése 
- A magyarság kultúrájának, hagyományainak megismerése, megszerettetése.  
- az önálló tanulás képességének kialakítása  
- tanulásmódszertan 
- információszerzés- könyvtár, NET 
- az önértékelés fejlesztése  
- változatos tanulásszervezési módszerek alkalmazása 
- élményszerű tanulás 
- eltérő bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése 
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- kreativitás fejlődése, érdeklődési körök 
- A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi 

nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a 
konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.  

- A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei va-
lamennyi képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az 
egyéb foglalkozások során.  

- együttműködés fejlesztése 

- Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanu-
lókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdeke-
it szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozás-
ban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismeretei-
nek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           

 
 

 
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítás 
 

- kulcskompetenciák, és tudástartalmak megalapozásának folytatása  
- esélyteremtés, felzárkóztatás, tehetséggondozás  
- Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés 

hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi 
fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelé-
si célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák 
mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a 
nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti re-
levanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az isme-
retközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül.         

- Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell meg-
felelő teret engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesz-
tésnek.  

 
- egyéni tanulási módszerek és szokások kialakítása 
- az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag ak-
tív és egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi moz-
gásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal való összhangját 
képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és 
feszültségoldó programok); 

- az önismeret fejlesztése,  
- a kreativitás fejlesztése; 
- az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;  
- a tanulók egészséges terhelése,  
- a személyiségfejlesztés  
- az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfej-

lesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságá-
ra, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó sze-
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repére, melynek különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan 
tantárgy terén;     

- kommunikáció fejlesztés 
- kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési módok alkalmazása 

 
 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

- kompetencia fejlesztés 
- kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési módok alkalmazása 
- erkölcsi normák rendszerezése 
- az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,  
- pályaválasztás, pályaorientáció 
- a középiskolai életre való felkészítés 

 
- A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett 

bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból faka-
dóan különös jelentőségű az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek 
közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és 
Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat érthető és ál-
taluk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért 
megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 
állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.    

- A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterü-
let sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

- természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

- a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a ta-

nulók számára; 

- természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 
komplex fejlesztése.      

 
A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 
 
A helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló  51/2012 
(XII.21.)  számú EMMI rendelet 1. számú, illetve 2 számú melléklete alapján készült. 
 
1.2.1 magyar 1-4. 
1.2.2  angol 1-4. 
1.2.3  matematika 1-4. 
1.2.4  erkölcstan 1-4. 
1.2.5  környezetismeret 1-4. 
1.2.6.1  ének  1-4.  A változat 
1.2.7  vizuális kultúra (rajz) 1-4. 
1.2.8 életvitel és gyakorlat (technika) 1-4. 
1.2.9 testnevelés 1-4. módosítva 2014.03.24. 
 
2.2.01.1  magyar 5-8.  A változat 
2.2.02.1  angol 5-8. 
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2.2.03  matematika 5-8. 
2.2.04  történelem és társadalmi- és állampolgári ismeretek 5-8. módosítva 

2014.03.24. 
2.2.06  erkölcstan 5-8. 
2.2.07  természetismeret 5-6. módosítva 2014.03.24. 
2.2.08.1  biológia 7-8.  A változat 
2.2.09.1  fizika 7-8.   A változat 
2.2.10.2  kémia 7-8.  B változat 
2.2.11   földrajz 7-8. 
2.2.12.1  ének 5-8.  A változat 
2.2.13   dráma és tánc 5-6. 
2.2.14   vizuális kultúra (rajz) 5-8. 
2.2.15   informatika 5-8. 
2.2.16   életvitel és gyakorlat (technika) 5-8.  A változat 
2.2.17   testnevelés és sport 5-8. 
 
 
- A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 
 
Kötelező tantárgyak és a heti óraszámok az 1–4. évfolyamon felmenő rendszerben* 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 
7+0,5 7+0,5 6+1 6+1 

Angol nyelv 
      2+1 

Matematika 
4+0,5 4 4+0,5 4 

Erkölcstan 
1 1 1 1 

Környezetismeret 
1 1+0,5 1+0,5 1+1 

Ének-zene 
2 2 2 2 

Vizuális kultúra (rajz) 
2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat (tech-
nika) 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport 
5 5 5 5 

választható 
    

Magyar nyelv   vagy 
1 1 1  

Angol nyelv 
1 1 1  

Kötelező  órakeret 
25 25 25 27 
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Kötelező tantárgyak és a heti  óraszámok 5–8. évfolyamon* 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 
4+0,5 4 3+1 4 

Angol nyelv 
3 3 3 3 

Matematika 
4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek (Tör-
ténelem) 

2 2+0,5 2 2 

Erkölcstan 
1 1 1 1 

Természetismeret 
2+0,5 2+0,5   

Biológia-egészségtan 
  2 1+0,5 

Fizika 
  2 1+0,5 

Kémia 
  1+0,5 2 

Földrajz 
  1+0,5 2 

Ének-zene 
1 1 1 1 

Vizuális kultúra (Rajz) 
1+0,5 1+0,5 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakor-
lat  (Technika) 

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

Testnevelés és sport 
5 5 5 5 

Osztályfőnöki 
1 1 1 1 

Kötelező órakeret 
28 28 31 31 

 
 
A szabadon tervezhető órakeretből adott többletórákat +óraszámmal jelöltük a táblázatban. 
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Óraszámok alakulása tanévenként 
 

Óraszámok 2013/2014. tanévtől 

Tantárgy 
Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Új NAT 
Emelt 
testn. 

NAT  NAT Új NAT 
Emelt 
testn. 

NAT  NAT 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 8 8 7+1 4+0,5 4+1 3,5+0,5 3,5+0,5 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Idegen nyelv 1 +2 +2 3 3 3+2 3+2 3+2 

Matematika 4+0,5 4 4 4+1 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1    1    

Etika       0,5  

Természetisme-
ret/környezetismeret 

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

Biológia/egészségtan      0,5 1,5 1,5+0,5 

Fizika       1,5+0,5 1,5 

Kémia       1,5+0,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5+0,5 

Ének-zene 2 1 1,5 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1,5 1,5 1+0,5 2 1 1+0,5 

Informatika      1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1+0,5 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5 

Dráma és tánc     1    

Osztályfőnöki     1 1 0,5+0,5 1 

Kötelező óraszám 25 22 20 22,5 28 24,5 25 25 

Választható emelt angol  2 2   2,5 3,5 3,5 

Választható nem emelt angol 1   2  2,5 3 3 
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Óraszámok 2014/2015. tanévtől 

Tantárgy 
Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Új NAT Új NAT 
Emelt 
testn. 

NAT Új NAT Új NAT 
Emelt 
testn. 

NAT 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 8 7+1 4+0,5 4 3,5+0,5 3,5+0,5 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

    2 2+0,5 2 2 

Idegen nyelv 1 1 +2 3 3 3 3+2 3+2 

Matematika 4+0,5 4 4 4+1 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1   1 1   

Etika       0,5  

Természetisme-
ret/környezetismeret 

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

Biológia/egészségtan       1,5 1,5+0,5 

Fizika       1,5+0,5 1,5 

Kémia       1,5+0,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5+0,5 

Ének-zene 2 2 1,5 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1,5 1,5 1+0,5 1+0,5 1 1+0,5 

Informatika      1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1+0,5 1+0,5 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 3 5 5 5 2,5 

Dráma és tánc     1    

Osztályfőnöki     1 1 0,5+0,5 1 

Kötelező óraszám 25 25 22 22,5 28 28 27,5 25 

Választható emelt angol   2    3,5 3,5 

Választható nem emelt angol 1 1  2   3 3 
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Óraszámok 2015/2016. tanévtől 

Tantárgy 
Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Új NAT Új NAT Új NAT 
Emelt 
testn. 

Új NAT Új NAT Új NAT 
Emelt 
testn. 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 7+1 4+0,5 4 3+1 3,5+0,5 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

    2 2+0,5 2 2 

Idegen nyelv 1 1 1 3 3 3 3 3+2 

Matematika 4+0,5 4 4+0,5 4+1 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1  1 1 1  

Etika         

Természetisme-
ret/környezetismeret 

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

Biológia/egészségtan       2 1,5+0,5 

Fizika       2 1,5 

Kémia       1+0,5 1,5 

Földrajz       1+0,5 1,5+0,5 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1,5 1+0,5 1+0,5 1 1+0,5 

Informatika      1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1+0,5 1+0,5 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dráma és tánc     1    

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Kötelező óraszám 25 25 25 24,5 28 28 31 27,5 

Választható emelt angol        3,5 

Választható nem emelt angol 1 1 1 2    3 
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Óraszámok 2016/2017. tanévtől 

Tantárgy 
Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT  Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT  

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 6+1 4+0,5 4 3+1 4 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

    2 2+0,5 2 2 

Idegen nyelv 1 1 1 2+1 3 3 3 3 

Matematika 4+0,5 4 4+0,5 4 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika         

Természetisme-
ret/környezetismeret 

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

Biológia/egészségtan       2 1+0,5 

Fizika       2 1+0,5 

Kémia       1+0,5 2 

Földrajz       1+0,5 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1+0,5 1+0,5 1 1 

Informatika      1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1+0,5 1+0,5 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dráma és tánc     1    

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Kötelező óraszám 25 25 25 27 28 28 31 31 

Választható emelt angol         

Választható nem emelt angol 1 1 1      
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A kötelező és választható tanórai foglalkozások rendszere 
 

A kötelező tanórai foglalkozások tervezése: 
A kerettantervben meghatározott kötelező órák iskolánkban az alábbiak szerint jelennek 
meg: 
 
- 5. évfolyamon a tánc és dráma tantárgyat tanítjuk. 
- 1-8. évfolyamon a mindennapos testnevelést,  heti 4 óra testnevelés tanórával és  1 óra 

tánc és mozgással oldjuk meg. 
 

A kerettantervben a szabadon tervezhető, de kötelezően felhasználandó óra keretét évfo-
lyamonként a kötelező tantárgyak minimum órakeretének növelésére használtuk fel, a kö-
vetkező elvek figyelembe vételével: 
 
- Iskolánk ökoiskola, így a környezeti nevelésnek, a természettudományos műveltség meg-

alapozásának, a természet-közeli megismerésnek, egészségnevelésnek és az ezek megva-
lósítását elősegítő iskolán kívüli tanulásszervezésnek kiemelt szerepe van pedagógiai 
programunkban, s így tantervünkben is.  

- Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megfelelő, továbbtanulásra alkalmas alapokkal ren-
delkezzenek, mind a matematika, mind anyanyelvünk esetében.  

- Városunk, Pécs a Világörökség egyik helyszíne. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak 
lehetőséget biztosítsunk történelmi múltunk, kultúránk megismerésére.  

- Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink manuális képességeit is fejlesszük, tehetségük, kreati-
vitásuk kibontakoztatásának tanórai keretek között is adjunk minél több lehetőséget. 

 
 
A szabadon tervezhető heti órakeret felhasználása: 
 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 
magyar 0,5 0,5 1 1 0,5  1  
matematika 0,5  0,5   1 1 1 
történelem      0,5   
angol    1     
természetismeret  0,5 0,5 1 0,5 0,5   
fizika        0,5 
kémia       0,5  
biológia        0,5 
földrajz       0,5  
technika     0,5 0,5  1 
vizuális kultúra     0,5 0,5   
választható         
angol vagy 1 1 1      
magyar 1 1 1      
összesen 2 2 3 3 2 3 3 3 
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Választható tanórai foglalkozások tervezése: 
 

Az iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célok minél hatékonyabb elérése ér-

dekében évfolyamonként lehetőséget adunk az angol nyelv választásának 1-3. évfolyamon. 

Akik nem választották, azok számára +1 magyar óra tartandó, melynek célja a kompetencia 

fejlesztés, és gyakorlás.  

 

A választás a tanévet megelőző év május elsejéig történik írásban. 

- Azok számára, akik választottak, kötelezővé válik e tanórákon való részvétel a tanév-

ben. 

- A választható tárgyak egy részét kisebb (10-12) létszámú csoportba oktatjuk. 10 főnél 

kevesebb jelentkező esetén nem tudjuk biztosítani a választható foglalkozás megtar-

tását. 

- A szabadon választott tárgyak értékelése az alaptantárgyéban jelenik meg. A bizo-

nyítványban az éves óraszám növelésével jelezzük a tantárgyválasztást. 
 

Az előírt tananyag és követelmények 

 

Az egyes tantárgyak helyi tanterveit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az egyes tantárgyak tanterveinek kidolgozása az alábbi szerkezetben történt: 

 A tantárgy neve, évi és heti óraszáma 

 Célok és feladatok a tantárgy tanításában 

 Az órakeret 10%-ának, illetve a szabadon tervezhető keret felhasználásának módja, tar-

talmak 

 Tematikai egység órakerettel, benne 

 előzetes tudás, ismeretek 

 nevelési és fejlesztési célok 

 ismeretek, fejlesztési követelmények 

 kapcsolódási pontok 

 kulcsfogalmak 

 minimum követelmények 

 fejlesztés várt eredményei 

 a továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 helyi sajátosságok 

 Ellenőrzés, értékelés 
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Kötelező és választható tantárgyak és éves óraszámaik az 1–4. évfolyamon, felmenő 
rendszerben 2013/2014-es tanévtől 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 
288 288 252 252 

Szabadon választható 
+36 +36 +36  

Angol nyelv 
   108 

Szabadon választható 
+36 +36 +36  

Matematika 
180 162 180 144 

Erkölcstan 
36 36 36 36 

Környezetismeret 
36 54 72 72 

Ének-zene 
72 72 72 72 

Vizuális kultúra 
72 72 72 72 

Életvitel és gyakorlat  
36 36 36 36 

Testnevelés és sport 
180 180 180 180 
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Kötelező és választható tantárgyak és éves óraszámaik az 5–8. évfolyamon, felmenő 
rendszerben 2013/2014-es tanévtől 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 
162 144 144 144 

Angol nyelv 
108 108 108 108 

Matematika 
144 144 144 144 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

72 90 72 72 

Erkölcstan 
36 36 36 36 

Természetismeret 
90 90   

Biológia-egészségtan 
  72 54 

Fizika 
  72 54 

Kémia 
  54 72 

Földrajz 
  54 72 

Ének-zene 
36 36 36 36 

Vizuális kultúra 
54 54 36 36 

Dráma és tánc 
36    

Informatika 
 36 36 36 

Technika, életvitel és gyakor-
lat  

54 54 36 36 

Testnevelés és sport 
180 180 180 180 

Osztályfőnöki 
36 36 36 36 

 
  



165 

 

Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 
Csoportbontások szervezési elvei: 
A csoportbontást a nyelvtanításban, és azon tantárgyak esetében alkalmazzuk, ahol a tan-
termi lehetőségek, illetve a tantárgy specialitásai ezt szükségessé teszik. Amennyiben a tanu-
lók érdekeit a kiscsoportos, vagy nívócsoportos oktatás- nevelés szolgálja, úgy a döntést a 
nevelőtestület hozza meg, a tanévet megelőző év májusáig. Amennyiben ez irányú döntés 
születik, a Pedagógiai Programhoz függelékként csatoljuk. 
 

A következő tantárgyaknál alkalmazunk csoportbontást: 

- 4. évfolyamtól angol nyelv, 

- 6.-8. informatika, 

- 7. és 8. évfolyam nemek szerint, testnevelés órán, 

- magas létszámú osztályok esetében technika tanórákon, 

- nevelőtestületi döntés alapján adott évfolyamon, adott tantárgyból. 
 
 
Egyéb foglalkozások szervezési elvei: 
 
Az iskolában szervezett egyéb foglalkozások célja, hogy szervezett keretek között hozzájá-
ruljanak a tanulás elősegítéséhez, a hiányosságok pótlásához, a felzárkózás elősegítéséhez, 
az egyéni bánásmód figyelembe vételével, valamint széles körű lehetőséget biztosítsanak a 
tehetség kibontakoztatására, fejlesztésére, gondozására. 
Iskolánkban az alábbi egyéb foglalkozásokat szervezzük: 
 
Napközis foglalkozásokat lehetőség szerint osztályszinten szervezzük, az igények előzetes 
felmérése alapján. 
A tanulószobai foglalkozások szervezése az előzetes jelentkezés alapján történik. 
Mindkét esetben a köznevelési törvény létszámkeretei az irányadóak.  
  
Szakköri foglalkozások tervezésénél a változatosságot figyelembe véve, a tanulók érdeklő-
désének megfelelően alakítjuk ki a csoportokat. A szakköri igények felmérésére minden év 
májusában kerül sor.  
 
Sportkörök a mindennapos testmozgás biztosítása mellett törekedni akarunk arra, hogy a 
sportágak minél szélesebb körét ismerhessék meg tanulóink, a mozgás örömének megta-
pasztalása érdekében. 
 
A szakköri, sportköri foglalkozások szervezésénél a minimális csoportlétszám a 12 fő. 
 
Egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások szervezésénél arra törekszünk, 
hogy a tehetséges gyermekeket gondozzuk, az aktuális versenyek figyelembevételével, a 
gyermekek létszámának megfelelően alakítjuk a csoportokat, melynek célja, hogy egész éven 
át hatékonyan felkészítsük tehetséges diákjainkat a megmérettetésre valamint érdeklődési 
körüknek megfelelően minden lehetőséget eléjük tárjunk. 
 
Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozáson azok a tanulók vehet-
nek/vesznek részt, akik esetében a Szakszolgálatok valamilyen tanulási nehézséget állapítot-
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tak meg és fejlesztésre jogosultak, valamint azok a tanulók is részt vehetnek, nem teljes 
rendszerességgel, akiknél a szaktanár, tanító a hiányosságaik miatt erre javaslatot tesz.  
 
Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások (korrepetálások) alsó tagozatban 
minden osztályban, felsőben lehetőség szerint minden tanárnál biztosítottak legyenek. 
 
Pályaválasztást segítő foglakozás (felvételi előkészítő, illetve pályaorientáció) 7.-8. 
évfolyamon szervezhető olyan foglalkozás, mely a középiskolai továbbtanulást készíti elő. 
Iskolánkban külön hangsúlyt helyezünk a felvételire való felkészítésre 8. évfolyamon mate-
matika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 
A foglalkozásra való jelentkezés előző tanév májusában történik. A minimális csoportlétszám 
12 fő. 
 
Diákönkormányzati foglalkozást a Diákönkormányzat írásbeli megkeresésére tervezünk a 
működésüket támogató pedagógus vezetésével. 
 
Tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály vagy csoportfoglalkozások köré-
ben az iskola jellegét meghatározó öko-programok szervezésére, lebonyolítására kerülhet 
sor, valamint a kompetenciafejlesztést szolgáló egyénileg választható differenciált képesség-
fejlesztő foglalkozás matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 
 
 
 
Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 

Az iskolánk tanulóinak egészségmegőrzése érdekében fontosnak tartjuk a mindennapi test-

edzés lehetőségének megteremtését. Célunk, hogy egészséges, aktívan gondolkodni, csele-

kedni tudó generációt neveljünk fel.  

 

Feladataink: 

- Rendszeres és szakszerű irányítással folyó testedzés, 

- A mozgás örömének megtapasztaltatása, 

- A sportágak megismertetése, megszerettetése, 

- A kitartó munkára, a nehézségek leküzdésére való nevelés, 

- A tömegsport iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Megvalósulása: 

- A helyi tantervben meghatározott testnevelés órákon, 

- Alsó tagozaton, ahol nincs mindennap testnevelés óra, a többi napon a napközis fog-

lalkozások keretében szervezetten, 

- Diáksportkör választható sportköri foglalkozásain, 

- Iskolán kívüli programokon. 
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A választható tantárgyak, foglalkozások esetében a pedagógusválasztás szabályai 
 

A szabadon választható tantárgyakat, szakköri foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban 
meghatározott pedagógusok tartják. A választáskor a tanulók és szüleik tájékoztatást 
kapnak a foglalkozásokról és az azokat tartó pedagógus személyéről. Ezután a tanuló 
és a szülő együttesen választhatják a foglalkozásokat. 
 
 

- A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A továbbhaladás feltételeit az iskola helyi tanterve tantárgyanként és évfolyamonként 

tartalmazza. A továbblépésről a tantestület az év végi konferencián dönt. Azon tanuló 

léphet magasabb évfolyamba, aki rendszeres iskolába járással vagy osztályozóvizsga le-

tételével minden tárgyból teljesítette az évfolyam követelményeit. Ha az osztályozóvizs-

gán a nevelőtestület a tanuló teljesítménye alapján nem ért egyet a szaktanár döntésé-

vel, akkor kérhet a szaktanártól tájékoztatást, indokolt esetben pedig a döntésének meg-

változtatását. 

  
 
Az értékelés  

 

Az értékelés legyen: 

Az értékeltek által elfogadott normarendszer alapján kidolgozott, az iskolai követelmény-

rendszerre épülő, személyre szóló, differenciált, fejlesztő, ösztönző hatású és önértékeléssel 

párosuló. 

 

Célok: 

 Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését. 

 Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre és az ön-

értékelésre is. 

 Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon. 

 Mindig legyen személyre szabott. 

 Pozitívumokra épüljön. 

 Kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért kiemelkedő 

teljesítmény. 

A tanulók teljesítményértékelésének formái: 

 

Szöveges értékelés: 

Alkalmazása:  

 1. évfolyam, 2. év első féléve, 

 alsó tagozaton, angol nyelvből, ha fejlesztésre, felzárkóztatásra szorul a tanuló,  

 alsó tagozaton, ha nem tudja teljesíteni a tanév végi követelményeket a tanuló, 
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 iskolaváltás esetén félévkor, ha a hiányosságokat nem sikerült még pótolnia a tanu-

lónak, 

 tantárgyi felmentés esetén félévenként. 

 

- Alsó tagozaton havonta, a haladási naplóba szöveges értékelések kerülnek tantárgyan-

ként. 

- Félévente az alsós munkaközösség által elfogadott értékelési lapon, a tanuló fejlettségi 

szintjét jellemző fogalmak aláhúzásával történik az értékelés. Ezt az értékelő lapot a szü-

lők a félév zárása után megkapják. 

- Év végén értékelést készítenek 1. osztályos tanítóink, amelyben tantárgyanként részlete-

sen értékelik a tanuló éves teljesítményét.  Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány 

mellékletét képezi. 

- Tantárgyi mentesség esetén a szöveges értékelést félévkor és év végén a bizonyítványhoz, 

a naplóhoz és a törzskönyvhöz kell csatolni a szaktanár által összeállított értékelőlapon. 

- Összegzésként a következő minősítést kaphatják a tanuló: 

 Kiválóan teljesített 

 Jól teljesített 

 Megfelelően teljesített 

            Felzárkóztatásra szorul 

       Részt vett……. tantárgyi órákon 

       ……………  ……..tantárgyakból dicséretet érdemel 

 

Érdemjeggyel történő értékelés: 

 

2. év vége és a felsőbb osztályok 

 

A naplóba a témazáró dolgozatok pirossal, az írásbeli, vagy szóbeli feleletek kékkel, az 

órai munkára, házi feladatra kapott osztályzatok zölddel kerülnek bejegyzésre. 

 
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, módjai és 

formái 
 

Az iskolai beszámoltatás alapelvei: 

Tanulóink tudásbeli gyarapodásának, képességeik fejlődésének értékelésében fontos eszköz 

a beszámoltatás. Az ismeretek beszámoltatását a tantárgyban tanítandó tananyag sajátossá-

gai, követelményei határozzák meg. Ezeket a Helyi tanterv foglalja magába. 

 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

 figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

 a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

 a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 
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 a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

 

Elvei: 

 Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

 Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítá-

sát. 

 A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

Célok:  

 A tanulók önmagukhoz mért teljesítményének javulása. 

 A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése. 

 A feldolgozott ismeretanyag elsajátítása és annak alkalmazása. 

 Az önálló tanulási folyamat kialakítása. 

 A rendszeres felkészülés igényének kialakítása. 

 A meglévő tudás ismétlése és folyamatos bővítése. 

 A folyamatos tájékoztatás diák, szülő felé az elsajátított tananyagról. 

 

Feladatok: 

 A reális önértékelés fejlesztése. 

 Az építő kritika elfogadtatása. 

 A tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, 

illetve országos eredményekhez. 

 A következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára. 

 A követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás té-

máinak kijelölése. 

 A tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez. 

 A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének mi-

nősítése érdemjeggyel. 

 

Beszámoltatás formái: 

- Szóbeli felelet:  

 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres elle-

nőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

- Írásbeli beszámoltatás: 

 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok meg-

oldásán keresztül. 

 Házi dolgozat. 

- Gyakorlati számonkérés: 
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 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése 

azokban a témakörökben, amelyekben a tanulónak megfelelő lehe-

tősége volt a gyakorlásra. 

- Projektek: 

 Egy adott projekt során létrehozott munkák értékelése. 

- Önálló kiselőadás: 

 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása. 

- Tanórai munka: 

 Az órai munkába való bekapcsolódás, munkavégzés minősége. 

- Versenyeken való eredményes részvétel 

 

A beszámoltatás korlátai: 

 A témazáró dolgozatot a megírása előtt legalább egy héttel korábban be kell jelen-

teni. Egy nap legfeljebb két témazáró megírására kerülhet sor. 

 A tanuló hiányzása után, a hiányzás mértékétől függően (szaktanári kompetencia) 

adjunk időt és lehetőséget a pótlásra. 

 A tanulási problémával küszködő tanulókat elsősorban a felkészülésben és az el-

maradás okainak megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni. Igény 

esetén a felkészülésükre és a beszámoltatásra hosszabb időt biztosítunk. 

 Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne csak a jegyek átlaga-

ként jelentkezzen. 

 
 
A magatartás és szorgalom értékelésének módja: 

 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve 

a szaktanárok és az osztály véleményét. Az osztályzatokat az osztályfőnök beíratja a 

tájékoztató füzetbe. 

 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének figyelembe-

vételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol. 

 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia 

dönt. 

 Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

 
A magatartás értékelése 

 
Példást érdemel az a tanuló, aki: 

 Jó hatást gyakorol a közösségre és annak egyes tagjaira. 

 A közösségért végzett munkában aktív, véleményét elmondja. Részt vesz iskolai 
rendezvényeken. 
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 Vállalja az iskolai követelmények teljesítését. 

 Felelősséget vállal érte a tanulótársai előtt is. 

 Segítőkész, másokat buzdít, megkeresi, megtalálja a mások helyzetén való javítás 
útjait, módjait. 

 Viselkedése különféle körülmények között (az iskolában és az iskolán kívüli ren-
dezvényeken is) példamutató. 

 Tisztelettudó, udvarias, megfelelő hangnemet használ a felnőttekkel, tanulótársai-
val. 

 Házirendet betartja, és társait annak betartására ösztönzi. 

 A tanítási órákon fegyelmezett. 
 

Jót érdemel az a tanuló, aki: 

 Részt vesz a közösségi életben, de nem törekszik annak alakítására, befolyásolást 
nem gyakorol. 

 A követelményeket megtartja. 

 Fegyelmezett, de másokkal nem foglalkozik, közömbösen veszi tudomásul a laza 
viselkedést. 

 A felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias. 

 A tanítási órákon általában fegyelmezett. 

 Házirendet betartja. 
 

Változó annak a tanulónak a magatartása: 

 Tudatosan nem árt a közösségnek vagy egyes tanulótársainak, de számítani sem 
lehet rá, mert megnyilvánulásai megbízhatatlanok. 

 A követelményeket csak többé-kevésbé teljesíti. 

 Gyakran kell figyelmeztetni a helyes viselkedés szabályaira. A felnőttekkel, tanuló-
társaival udvariatlan. Többszöri írásbeli figyelmeztetés automatikusan „változó” 
érdemjegyet eredményez. 

 Házirendet részben tartja be. 
 
Rossz annak a tanulónak a magatartása, aki: 

 Szándékosan árt a közösségnek, a követelményeket megszegi, szemben áll a tanu-
lóközösség és a felnőttek céljaival. 

 Durvaság, gorombaság jellemzi (szóbeli) is. 

 Házirend ellen sokat vét. 

 Az adott időszakban igazgatói intőt kapott. 

 

 

Szorgalom értékelése: 

 

Példás szorgalmú az a tanuló, akinek: 
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 Tanulmányi munkájában megnyilvánul a tudás megszerzésének igénye. 

 Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Aki: céltudatosan megtervezi munkáját, minden tantárgyból elvégzi a feladatot, az 

érdeklődésének megfelelően többletfeladatokat is végez; rendszeresen készül, fi-

gyel, érdeklődik. 

 Képességei szerint a tőle telhető legjobban felkészül az órákra, vagy egyéb felada-

tok elvégzésére. 

 A legtöbb tantárgy iránt érdeklődő, szorgalmasan tanul. 

 Képességeinek megfelelően teljesít. 

 Tanítási órákon aktív. 

 Szívesen végez többletmunkát; a különböző versenyeken részt vesz. 

 Házi feladatát elkészíti. 

 Felszerelése hiánytalan, rendezett. 

 

Jó szorgalmú az a tanuló, aki: 

 órán figyel, feladatait elvégzi, az órákra rendszeresen és lelkiismeretesen készül, 

 önellenőrzést végez, a feladatok megoldásához segítséget kér, 

 az érdeklődése megmarad a szorosan vett iskolai tananyag keretein belül, 

 szorgalmasan tanul, 

 általában készül a tanórákra, 

 csak bizonyos tantárgyakból teljesít képességeinek megfelelően, 

 tanítási órákon ritkán aktív, 

 többletmunkát ritkán vállal, 

 előfordul, hogy a házi feladata hiányos, 

 felszerelése esetenként hiányos. 

 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek: 

 A tanulmányi munkában való részvétele ingadozó. 

 Figyelmesen, pontosan, önállóan csak akkor dolgozik, ha erre mindig felhívják a 

figyelmét; nem ellenőrzi önmagát. 

 Szétszórtság jellemzi. 

 Csak azt tanulja kellő szorgalommal, ami érdekli. 

 Felkészülése nem egyenletes; keveset tanul. 

 Képességeihez mérten gyengén teljesít, gyakran felületes. 

 Tanítási órákon többnyire mással foglalkozik, nem aktív, ritkán jelentkezik, 

 többletmunkát nem vállal. 
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 Házi feladata gyakran hiányzik. 

 Felszerelése hiányos, rendetlen. 
 
Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 A tanulmányi munkában megbízhatatlan, figyelmetlen; a feladatait nem végzi el. 

 Önellenőrzésre nem hajlandó; érdektelenség. 

 A tanulmányi eredményei messze elmaradnak a képességeitől. 

 Egyik tantárgy iránt sem mutat érdeklődést; közömbös tanulmányai iránt, 

 nem tanul. 

 Tanítási órán nem figyel, mással foglalkozik, hátráltatja a munkát. 

 Többletmunkát nem végez, rossz példát mutat társainak. 

 Házi feladatot nem készít. 

 Felszerelése gyakran nincs vagy hiányos, rendetlen. 

 

  
A tanulók jutalmazásának formái és elvei: 
 

A jutalmazás célja a kimagasló, kiváló teljesítmények elismerése, pozitív magatartás-
formákra ösztönzés, az önmagához képest történő fejlődés elismerése.  
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Az iskolánkban alkalmazott jutalmazás formái: 
 

Szaktanári, osztálytanítói dicséret: 

 tantárgyban nyújtott kimagasló teljesítmény, példamutató szorgalom, kitartó 

munka, 

 iskolán belüli versenyen elért helyezés, egyéb versenyen való részvétel, 

 szakköri munka, 

 tanulmányi munkában, teljesítményben kiemelkedő fejlődést mutat. 

 

Osztályfőnöki dicséret: 

 kiemelkedő közösségi munka, 

 saját magához mérten kitartó, egyenletes munka, fejlődés, 

 színvonalas szereplés, 

 példamutató magatartás. 

 

Igazgatói dicséret: 

 városi, megyei versenyeken elért I.-III. helyezés (tanulmányi- és sportversenyek), 

 iskola jó hírnevét növelő teljesítmény, 

 nagyobb nyilvánosság előtti szereplés, 

 kiemelkedő tanulmányi munka, 

 év végi kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartás, 

 kiemelkedő közösségi munka. 

 

Nevelőtestületi dicséret (törzskönyvben, bizonyítványban): 

 országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredmény, helyezés, 

 több versenyen elért kimagasló eredmény 

 kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató szorgalom egész éves teljesítmény 

esetén. 

 

Napközis, tanulószobai dicséret: 

 napköziben, tanulószobán nyújtott kiemelkedő közösségi munka, 

 példamutató szorgalom. 

Év végi igazgatói dicsérő oklevél adható: 

 városi megyei és országos versenyen elért kiemelkedő eredmény, 

 kiemelkedő tanulmányi munka, 

 kiemelkedő sport vagy közösségi tevékenység, 

 kiemelkedő szakköri, sporttevékenység. 

 

Év végi könyvjutalom: 



175 

 

 kitűnő tanuló, 

 több versenyen elért kiemelkedő teljesítmény, 

 iskolai hírnév öregbítéséért, 

 jó tanuló, jó sportoló cím esetén. 

 

Anyagi hozzájárulás (DÖK, Alapítvány): 

Osztályfőnök, DÖK javaslata alapján 

 tábori részvételhez, 

 kiránduláshoz, 

 színház-látogatáshoz 

 versenyekhez. 

 

A diák közösség által javasolt díj: 

Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkáért 

 Zénó-díj 

 Aranyszalag-díj 
 

- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 
Tehetséggondozás 
 
 Céljaink: 

Fontosnak tartjuk a tehetség minél korábbi felismerését, a képességek kibontakozta-
tását, az egyéniség kiteljesedését. E területen is célunk, az esélyadás azok számára is, 
akik mögött nem áll segítő, támogató családi háttér. Lehetőségeinkhez mérten isko-
lánk falain belül biztosítunk alkalmat tehetségük kibontakoztatására, vagy megfelelő 
helyre irányítjuk őket. Az utóbbi esetben is figyelemmel kísérjük, segítjük fejlődésü-
ket. 

 
 Feladataink: 

 Jó képességű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az angol nyel-
vet emelt óraszámban tanulhassák. 

 Pozitív környezetben, megfelelő anyag- és eszköz ellátottsággal lehetőségeink 
szerint folyamatosan fejlesszük képességeiket. 

 Fontos a pályaorientáció segítése, a továbbtanulási lehetőségek biztosítása, az ér-
deklődéseknek és képességeknek megfelelő továbbtanulás megalapozása.  

 Feladataink közé tartozik a motiválás, a dicséret, a példaként állítás, továbbá a te-
hetséges gyerekeink folyamatosan sikerélményhez juttatása, valamint a követke-
zetes értékelés. 

 Tanulóink számára folyamatosan lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy külön-
böző tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön tudásukat összemérhessék más iskolák 
jó képességű tanulóival is.  

 Alkalmakat, lehetőségeket kell teremtenünk arra is, hogy tanulóink életében sze-
repet kapjon a zene (hangversenyek, koncertek keretében), színházlátogatások, 
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kiállítások megtekintése. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy teret kapjanak 
saját alkotásaik, kiemelkedő képességeik bemutatásához is: iskolai ünnepélyeken, 
iskolai kiállításokon.  

 Olyan érzelmi atmoszférát kell teremtenünk tehetséges tanítványaink számára, 
amely biztonságos hátteret ad, hogy szembeszökő adottságai mellett, rejtett ké-
pességeit is bátran kimutathassa. 

 Tanításunknak is változatosnak kell lenni, ne csak ismeretek közvetítéséből álljon.  
 Tájékoztatnunk kell tehetséges tanulóinkat az iskolán kívüli tehetségfejlesztő 

programokról, lehetőséget biztosítva arra, hogy képességeiket, tehetségüket ki-
bontakoztathassák, ezáltal sikerélményhez juthassanak.  

 Tehetséges gyerekeink fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, együtt-
működünk velük. 

 
Tehetségfejlesztés a tanórák keretében: 
Fontos, hogy jó képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 

differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret kapjanak tehetségük 

kibontakozásához bármely tantárgyból. 

Fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő könyvek 
ajánlását, a gyermeklexikonok, kisenciklopédiák, szótárak, atlaszok használatának megtaní-
tását. Irányítsuk könyvtárba tanulóinkat, alkalmazzunk szituációs és dráma-játékokat a tan-
anyag feldolgozásakor. "Könyves környezet" kialakítására próbáljuk meg biztatni a családo-
kat is. 
  

Tanórákon kívüli tehetséggondozási formák iskolánkban:  
 szakkörök, 
 tantárgyi versenyek, 
 iskolai sportkörök, sportversenyek, 
 felvételire való felkészítés,  
 pályázatok, 
 előadások (iskolai rendezvényeken), 
 iskolai kiállítások rendszeres szervezése a gyerekek produktumaiból. 

 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók, a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek 

felzárkóztatása 
 

Az iskolai tanulási és viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik 
elő. 
Minden szokványostól eltérő jelzés, mely a gyermek tanulmányi előmenetelében vagy 
a magatartásában jelentkezik, egyéni elbírálást igényel. Fontosnak tartjuk, hogy a tanu-
lási kudarcokat korán felismerjük és megtegyük a szükséges lépéseket. 

 
Célunk:  
 Tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyerekek sikeresen megfeleljenek 

az iskolai tantervi követelményeknek. 
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 A gyermekeket, meglévő képességeik figyelembe vételével segítsük fejlődésükben, 

meglévő gátlásaiknak, kudarcaiknak leküzdésében. 

Feladataink: 
 Korai felismerés érdekében diagnosztikus mérések végzése. (Differ mérés) 

 Az okok feltárása, a gyermek helyzetének elemzése, egyéni lehetőségek meghatá-

rozása. 

 Szükség esetén külső szakember igénybevétele. (Nevelési Tanácsadó, Szakértői 

Bizottság) 

 Szakellátásának figyelemmel kisérése .(kontroll vizsgálatok megszervezése) 

 Együttműködés az érintett szakemberekkel és a családdal. 

 Differenciált óravezetés, a tanuló képességeihez mért erőkifejtésre ösztönzés, si-

kerélmény 

 A tanulónak megfelelő tanulási módszerek megtanítása és szokások kialakítása 

 Megértő magatartás, személyre szabott számonkérés és folyamatos pozitív érté-

kelés 

 Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása 

 Helyes önértékelés fejlesztése 

 Továbbtanulás irányítása, segítése 

Az egyéni foglalkozásra fordítható órakeret: 

Az egyéni foglalkozásra fordítható órakeret felhasználásáról minden év szeptember 1-
jéig dönt a nevelőtestület, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi kötelezettségeket. 

Az órakeret felhasználása a Nevelési Tanácsadó által előírt fejlesztések elvégzésére for-
dítódik. 

 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése  

A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai eljárásokat, teendőket a 2 
számú melléklet „Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő prog-
ramja  
A habilitáció/rehabilitáció tartalma, módszerei és eszközei” című segédanyag tartal-
mazza. 
 
Cél: 

 SNI-s gyerekek integrált oktatása. 

 Az adott osztályközösségbe történő beilleszkedés. 
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 A tanulási kudarcok csökkentése sikerélményhez juttatás. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése. 

 A továbbhaladás feltételeinek megfeleljenek. 

 

Feladatok: 

 Az SNI-s gyermek fejlesztésre szoruló területeinek feltérképezése. 

 Éltes Mátyás Iskolaközponttal kapcsolat felvétele. 

 Fejlesztőpedagógus segítségével fejlesztési terv készítése. 

 A  gyermekkel foglalkozó pedagógusok együttműködő fejlesztő munkája. 

 A törvényben meghatározott keretek biztosítása. 

 

Mivel az SNI-s tanulók csoportja folyamatosan változik, ezért minden év szeptember 

10-ig ellenőrizzük az érintett tanulók dokumentumait, a fejlesztendő területeket és a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot készítünk, amely a 

Pedagógiai Program Függelékében kerül elhelyezésre és a tanmenetek elkészítésénél 

a pedagógusok figyelembe veszik.  
 
 

- Kompetenciafejlesztés 

 

Tanítási óráinkon az alábbi kompetenciákat kívánjuk fejleszteni: 

- anyanyelvi, 

- idegen nyelvi, 

- matematikai, 

- természettudományos, 

- vállalkozói, 

- szociális és állampolgári, 

- digitális, 

- a tanulás tanulása, 

- esztétikai és művészeti. 

 

A kompetenciák beépítését a tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák. 

 

A tanórákon beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulás-

szervezési eljárásokat: 

- projektmódszer (problémamegoldás, kognitív képességek, tolerancia, koope-

ráció, képességfejlesztés), 

- tréningmódszer (önfejlesztés, döntésképesség), 

- drámapedagógia (motiváció, szerepek, önismeret), 
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- Kritikai Gondolkodás Fejlesztése RWCT, 

- együttműködő (kooperatív) tanulási módszerek, 

- szerepjáték (szereptanulás, megfelelési motiváció), 

- modellezés (szituációs játék). 

 

Alkalmassá tesszük a tantermeket arra, hogy a hagyományostól eltérő óraszervezési 

módok lehetőséget kapjanak.  

Az IKT eszközöket a legtöbb tantárgy oktatásában felhasználjuk a következő tevé-

kenységekhez: 

- házi feladatok elkészítése számítógéppel, 

- tanári prezentációk, 

- tanulói prezentációk, 

- interaktív tábla használata, 

- Internet használat (gyűjtőmunka, kutatómunka), 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 

Az életpálya építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra 

keretében valósítjuk meg, másrészt a hagyományos tantárgyak oktatásába is beépít-

jük néhány elemét, melyeket a helyi tanterv tantárgyi részei tartalmaznak. 

Fejlesztjük a tanulók szövegértési képességét minden tanórán és minden évfolyamon. 

Az olvasóvá nevelés fontos lépése, hogy már az alsó tagozattól könyvtárhasználati 

órákat tartunk, megtanítjuk őket az információ széleskörű megszerzésére. 

Az egyes oktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló méréseket végzünk szövegér-

tésből a fejlesztés megalapozásához.(4. 6. 8. országos kompetenciamérés).  

A rászorulóknak felzárkóztató foglalkozást szervezünk. 

Törekszünk arra, hogy a tanítási órákon életszerű feladatokat adjunk a tanulóknak, a 

tanultakat lehetőség szerint kössük a tapasztalatokhoz. Ennek érdekében folyamato-

san aktualizáljuk a tanmeneteinket és figyelemmel kísérjük a tankönyvpiac választé-

kát. 

A hagyományos tantárgyak szummatív értékelésekor kompetenciamérő feladatokat is 

adunk. 
 
 

- IKT eszközök használata 
 

Az iskolai informatikai eszközök használata egyre nagyobb szerepet kap a tanulás fo-
lyamatában. Az interaktív táblák használata, a PPT-k készítése, a házi dolgozatok 
emailban történő elküldése, mind hozzásegítik a tanulóinkat a digitális kompetenciájuk 
fejlesztéséhez. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a könyvtárban géphasználat-
hoz és tanári segítséghez jutnak azok, akiknek otthon nincs számítógépük. Az IKT-
eszközök használatának tervezését a helyi tantervek tartalmazzák.  

 



180 

 

 
- Az alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-

sának elvei 

 Szerepeljenek a hivatalos tankönyvjegyzékben. 

 A tantervi követelményekhez igazodjanak. 

 Elősegítsék a kulcskompetenciák fejlesztését. 

 A tanulói felszerelések, tankönyvek árban legyenek elérhetőek a nehezebb anyagi 

körülmények között élők számára is. 

 A tanulói segédletek (tankönyv, munkafüzet) a tanuló számára áttekinthetőek, 

érthetőek legyenek, a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő szinten alkalmaz-

zák az adott terület szaknyelvét. 

 A feladatgyűjtemény kapcsolódjon a tankönyvhöz. 

 A tankönyv sokoldalú legyen, ösztönözze a tanulókat gondolkodásra, probléma-

megoldásra, adjon lehetőséget önellenőrzésre, nyújtson lehetőséget differenciált 

foglalkoztatásra. 

 Külső megjelenésében tetszetős, figyelemfelkeltő, a tanuló számára könnyen ke-

zelhető. 

 Lényeges ismereteket, összefüggéseket kiemelő legyen. 

 Környezet-és egészségkímélő alapanyagból készüljön. 

A tanulói tankönyvellátás és tankönyv támogatás rendjéről külön iskolai szabályzat 

rendelkezik 

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia. A tanesz-

közök és egyéb felszerelések listáját minden év végén a pedagógus a szülők rendelke-

zésére bocsátja. Összeállításánál figyelembe veszi a tartós használhatóságot és a költ-

séghatékonyságot. 

 
 

- Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Iskolánk fő célja az alapképességek, tanulási képességek, problémamegoldó képesség 

fejlesztése, valamint a tudás és annak megszerzésének képessége. Fontos feladatunknak 

tartjuk, hogy a tanulók magas szinten sajátíthassák el a továbbtanuláshoz szükséges is-

mereteket, rendelkezzenek, ezen képességek és készségek megfelelő szintjével.  

A gyermekek személyiségjegyeik, valamint képességeik szerint különböznek, ezért egya-

ránt fontosnak tartjuk a tehetség kibontakozásának lehetőségét adó tevékenység rend-

szer megteremtését, a tehetséggondozást, illetve az esetleg hátrányos indulási helyzet-

ben lévőknek az esélyadást, a felzárkózás lehetőségének biztosítását. Ahhoz, hogy min-

dez megvalósulhasson, szükség van az ismeretek elmélyítésére, a képességek, készségek 

begyakorlására, melyhez elengedhetetlen az otthoni tanulás. Ennek egyik formája a házi 

feladat.  

 



181 

 

Célok: 

 Az ismeretek elmélyítése. 

 A képességek kibontakoztatása. 

 A készségek begyakorlása. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

elvei: 

 Biztosítsa a folyamatos gyakorlást. 

 A feldolgozott tananyaghoz illeszkedjen. 

 Legyen megfelelően előkészített. 

 Adjon lehetőséget a differenciálásra. 

 Teljesüljön a szóbeli és írásbeli feladatok aránya. 

 Illeszkedjen az életkori sajátosságokhoz. 

 Memoriterekre, gyűjtőmunkára hosszabb időt ad. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

korlátai: 

 A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára arány-

talanul nagy terhet. 

 Vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot. 

 A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 

 

A házi feladatok elkészítéséhez az alsó tagozatos tanulók a napköziben, a felsősök a tanuló-

szobán tanári segítséget kapnak. 

 

 
- A tanulók fizikai állapotmérése  

 

Mérési rendszerünk több összetevőből áll. Az egészség és a fizikai teljesítőképesség egymás-

tól szét nem választható egységet alkotnak, mindennapi életünk állandó elemei, meghatáro-

zói. Az orvosi vizsgálatok eredményei a motorikus tesztek adataival összevetve irányadóak. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során leképezhetőek az egyes képességeknél 

felmerülő hiányosságok. Mérési rendszerünk így átfogó képet adhat tanulóink egészségi ál-

lapotáról. Testi fejlődésük nyomon követhető, feljegyzett mérési adataink életük egy-egy 

momentumára magyarázattal szolgálhatnak. Az így feltárt problémás területek a gyerekek 

életmódjának ismeretével kiegészítve megfelelő kiindulási alapot biztosítanak az egyén illet-

ve a közösség felzárkóztató, fejlesztő tervének elkészítéséhez. 

 

Motorikus képességek felmérése: 
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Méréseket, minden évfolyamon, a tanév rendjében meghatározott időszakban (április 

3.május 28-ig) végezzük. 

Mérésekre a testnevelés órákon kerül sor, melyeket az osztályban testnevelést tanító ta-

nár végez el.  

 

A tesztsorozat összeállításának kritériumai: 

 a tesztek végzése semmilyen egészségkárosító hatást nem válthat ki, 

 feleljenek meg a tudományos kritériumoknak, 

 elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket mérje (szív- 

és légző rendszeri (kardiorespiratorikus) állóképesség, erő, izomerő állóképes-

ség), 

 legyenek egyszerűen végrehajthatók, minimális eszközt igényeljenek, 

 nemzetközileg összehasonlíthatók legyenek. 

 

Tesztek elvégzésének sorrendje: 

 helyből távolugrás 

 sit-up 

 fekvőtámaszban karhajlítás- nyújtás 

 hason- fekvésből törzsemelés- leengedés 

 Cooper- teszt 

 

Eredmények rögzítésének módja: 

A mérés helyszínén, adatlapon, melyet számítógépes feldolgozás követ. Az adatlap táblázatos 

formában rögzíti a mért eredményeket, úgy hogy azok össze-hasonlíthatóak legyenek a más 

időszakokban rögzítettekkel. 

 

Adatértékelés: 

Az Oktatási Minisztérium által a fizikai és motorikus képességek méréséhez kiadott segéd-

anyag táblázataiból. 

 

Eszközszükséglet: öltözők, mosdók,  elsősegély készlet, testmagasságmérő állvány, mérleg, 

mérőszalag, ágy, vérnyomásmérő, számítógép, tesztlapok, kérdőív a sportolási szokások fel-

térképezéséhez. 
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- Az iskolai könyvtár feladata a nevelő-oktató munkában 

 
A könyvtár - pedagógia program célkitűzései 
Az iskolai könyvtár legyen: 

- alkalmas az önálló szellemi tevékenység végzésére, 
- forrásközpont, 
- a kulturált szabadidő eltöltésére ideális, 
- hatékony az ismeretelsajátításban, mint eszköz és módszer, 
- korszerű, az életvitelhez szükséges források, információk elérésében 

– számítógépek, Internet használat 
- olyan hely, ahova mindig jó bejönni, otthonos, nyugodt, barátságos 

 
Az iskolai könyvtár jó helyszíne a nevelésnek, mert: 
sajátos eszközeivel, szabad légkörével, a személyiségre ható tevékenységével az iskolánk 
arculatát meghatározó értékek megvalósulásának helyszíne. A tanulókkal való differenciált 
foglalkozás megoldásában – szolgálja az ismertelsajátítást, a tanulást, az önművelést, a tehet-
séggondozást, a felzárkóztatást, a magatartási problémákkal küszködő tanulók beilleszkedé-
sét, a szociális, kulturális hátrányok leküzdését.  
 
A személyiség fejlesztés: a könyv és könyvtárhasználattal összefüggő igények és szokások 
kialakítása: 

- önművelésre nevelés 
- önálló ismeretszerzésre nevelés 
- könyvtárhasználóvá nevelés 
- olvasóvá nevelés 
 

Kiemelt feladatai  
- Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén.  
- A tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása.  
- Az alkalmazható tudás (mint az alkotó személyiséggé válás eszköze) megalapozása.  
- A könyvtárral különösen jól fejleszthetőek a kompetenciák: problémamegoldás, kommuni-
káció, kritikai, globális látásmód, információszerzés- és kezelés, a kooperatív munkára való 
alkalmasság.  
- IKT elsajátítása: az információ gyűjtésétől a rendszerezésen, tároláson  
át a kritikai elemzésig, valamint az információ megfelelő formába öntése, kommunikálása.  
- A tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükséges  
magatartásmódok, tevékenységek kialakítása.  
- Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, az esélyegyenlőség megteremtése.  
- A tehetséggondozás során az érdeklődés elmélyítése, továbbfejlesztése.  
- A tanulás fejlett módszereivel rendelkező, önálló ismeretszerzésre képes tanulók tehetség-
gondozása. 
 
A könyvtáros feladatai 
A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi,  
hogy a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárral épülő pedagógi-
ai fejlesztő, önművelő tevékenységet. A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének nem le-
het más célja, mint az alapvető elvárás, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen fel-
épített gyakorlatközeli könyvtárhasználat és az erre való nevelés. 
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A szaktanárok feladatai 
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése 
tantárgyközi feladat, tehát az egész tantestület közös ügye, tagjainak munkaszerepétől füg-
getlenül. A helyi könyvtár-pedagógiai program kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat 
is. Éppen ezért ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-
önművelési alternatívák rendszeres igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy szaktárgyuk 
műveltséganyagába beépüljenek a médiatári információszerzés különböző csatornái. Legyen 
jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú taní-
tás-tanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres hasz-
nálatának szokását és a különböző önművelési technikák elsajátítását. 
 
A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése 
Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv-és könyvtárhasználati 
ismeretek és gyakorlatok tanítása. Ha nem így történik, a hatékonyság erősen kétséges. Fon-
tos a könyvtáros tanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a szervezési kér-
dések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, napközis órák, 
tehetséggondozás, stb.) gondos előkészítése. Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak 
legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az 
eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű  
és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanu-
lók rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon. 
Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t adjunk a 
foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban megfe-
lelnek, és amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni. 
 
Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése. 
Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat  
kiválasztó munka-(óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon. 
A választott feladatok és munkaformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a  
rátalálás, önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő érdeklődését. A 
hatékonyság érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés 
különböző munkaformáit (frontális, differenciált, csoport, egyéni). Külön tervezzük meg a 
közvetlenül irányított könyvtári csoportos, és az egyénre szabott önálló tanulói tevékenysé-
geket. Olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik a helyes tanulásmódszertani jártasságok 
kialakítását. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a különböző tanórákon megismert műveltség-
tartalmakat ki lehet bővíteni, meg lehet szilárdítani a szélesebb könyvtári ismeretekkel. 
Amikor a tanulók konkrétan megismerkednek a különböző dokumentumokkal (könyvek, 
képek, folyóiratok, audiovizuális ismerethordozók), azokat mindig adjuk a kezükbe, lapozzák 
át, olvassák el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak tartalmukról, műfajukról, nézzék meg 
az illusztrációkat, ábrákat. 
A könyvtári gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben közölni kell a 
felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A feladatadás mindig 
érthető, világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv-és sajtó-
olvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári gyakorlatokat értékeljük (szemé-
lyenként és csoportosan! 
 
Időtervek, órakeretek tervezése 
A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése –kellő szaktanári 
egyeztetéssel –a könyvtáros feladata. A könyv-és könyvtárhasználati ismeretek tanításának 
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megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtárostanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, rak-
tári rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a 
saját műveltségterület alapvető dokumentumai és tájékoztató eszközei). 
 
Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek 
A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a 
tanítás-tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igény-
lik. 
– Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai. 
– Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök. 
– Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia). 
 
A könyvtár-pedagógiai program feladatai 1-8.évfolyamon a spirálisan építkező tantervi kö-
vetelmények szerint 
- Az írott dokumentumok jelentősége: az olvasás megszerettetése.  
-Az információszerzés lehetősége: a könyvtár. A helyes használatra, viselkedésre nevelés.  
-A könyv tartalmi és formai elemeinek megismerése: általa az információhoz jutás megköny-
nyítése.  
- A könyvtári állomány tagolása, raktári rend: segítségével az ismerethez jutás lehetőségének 
megteremtése.  
- A dokumentumtípusok megismerése: a megfelelő információhordozó kiválasztása.  
- A tájékozódás direkt és indirekt eszközeinek használata: a problémamegoldó gondolkodás-
ra nevelés, mint az információs társadalom szükségletét természetes lehetőségként felkínál-
ni.  
- A kibővülő információszerzési lehetőségek megismertetése: korszerűhasználói tudás, szo-
kások kialakítása  
- A megszerzett információk értelmezése, rendezése, felhasználása, kommunikálása: a forrás 
helyes feldolgozására képessé tenni.  
- Az iskolai könyvtár centrális és kibővülő szerepkörének tudatosítása: a nevelőtestület tag-
jainak az elsődleges információforrása munkája során az iskolai könyvtár legyen.  
- Az alapozó könyvtárhasználati órák a NAT követelményeit szolgálják: a minimális elméleti 
ismeretek mellett ezek alkalmazási műveletei hangsúlyosak.  
-A szakórák könyvtárhasználaton alapuló tanulási, tananyag-feldolgozási technikái  
természetes módszerré váljanak!  
 
Könyvtári megközelítésből foglalkozási típusok és óra típusok lehetnek 
 könyvtárhasználati foglalkozás 

o (tan)óra 
 könyvtárhasználati óra 
 könyvtárhasználati szakóra 

o Egyéb könyvtárhoz kapcsolódó foglalkozás 
 szakkörök 
 versenyek 
 irodalmi foglalkozás, mesedélután 
  kézműves foglalkozás 

 Könyvtári rendezvények 
o író-olvasó találkozó 
o kiállítások 
o filmvetítés 
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A könyvtárhasználati modul óraszáma az alapfokú oktatásban 
(Ld.: Dán Krisztina, Haralyi Ervinné: A könyvtárhasználati modul óraszáma az alapfokú okta-
tásban http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/tantervek/kerettantervek) 
 
Az órakeret és a tartalom tervezése: 
( Változtatása: természetes, mert ez egy ideális helyzetben lehetséges (fő állású könyvtáros 
esetén), de a szaktanárok is eltérhetnek tőle! Ld. Helyi Tantervek!) 
 
1–4. és 5–8. évfolyam 
 
1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
Magyar nyelv és irodalom 
Informatika 

Magyar nyelv és irodalom 
Informatika 

4+4+4+6= 18 magyar 

0+4=4 informatika 
5+4=9 magyar 
3+2=5 osztályfőnöki (javas-
lat) 

3+3= 6 informatika 
4+4= 8 magyar 
2+2 =4 osztályfőnöki 
(javaslat) 

összesen: 18 óra Összesen: 13/5/ óra Összesen: 14/4/óra 
 
 
Könyvtárunkban egyszerre egy teremben kényelmesen 15-20 gyermek ültethető le. Osztály 
több esetben 30 fősek. Ezért ezekben az esetekben osztálybontás szükséges! 
 
 
1. osztály 
Cél: a tanulók a könyvtárlátogatás alkalmával szerezzenek élményeket, ismerjék meg a he-
lyes könyvtári viselkedés szabályait, szerezzenek tapasztalatokat a könyvtárban elhelyezett 
gyermekkönyvek csoportosításáról. 
Óraszám: 4 óra. Témák:  

 Ismerkedés a könyvtárral, beiratkozás, a könyvtár sajátosságai. (1 óra). 
 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzés, őrjegy használata. (1 óra) 
 A gyermekkönyvek csoportosítása, válogatása. Ismerkedés a gyermekújságokkal. A 

szövegekben a kép és a szöveg együttes ismerete. (2 óra)  
Alapkövetelmények, feladatok: a könyvtár megismerése, élményszerzés a könyvtárlátoga-
tás alkalmával, válogatás a gyermekkönyvek között, a kölcsönzés elsajátítása. 
Értékelés: 
Folyamatos szóbeli értékelés, évvégén a szöveges értékelésben. 
 
 
2. osztály 
Cél: sajátítsák el a tanulók a könyvtárhasználat rendjét, ismerjék meg a betűrend szerepét a 
könyvtári rendben, alakuljon ki bennük az olvasás szeretete, a könyvek védelme iránti igény, 
ismerjék meg a könyv főbb részeit, tudják megállapítani a könyv szerzőjét és címét, tudják 
használni a tartalomjegyzéket, legyenek képesek (segítséggel) használni a gyermeklexikont. 
 Óraszám: 4 óra. Témák: 

 A könyvtár sajátosságai, a könyvtárhasználat rendje, a könyvtárhasználat alapvető 
szabályai.(1 óra) 
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 A könyv adatai, tartalmi, formai elemei (szerző, cím, kötéstábla, számozott oldal) (1 
óra) 

 Gyermeklexikon, szócikk, gyermekújság használata. (2 óra) 
Alapvető követelmények, feladatok: a könyvtár használata közben a helyes viselkedési 
szabályok elsajátítása. A könyv főbb adatainak, szerzőjének és címének a megállapítása, lé-
nyeges tartalmi és formai elemeinek a megkülönböztetése. Szócikk keresése (segítséggel) 
gyermeklexikonokban, keresés tankönyvek, gyermekkönyvek tartalomjegyzékében, gyer-
mekújságban. 
Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel, évvégén a szöveges értékelésben. 
 
 

3. osztály 
Cél: a tanulók bővítsék további ismereteiket a könyvtárban elhelyezett dokumentumok 
rendjéről, a betűrend segítségével találják meg a szabadpolcon a gyermekeknek szóló köny-
veket, ismerjék meg a gyermekek részére szerkesztett sorozatokat, tudják, hogy tanulmá-
nyaik során melyeket (hol) hasznosíthatják, rendszeresen használják a helyesírási szótárt. 
Óraszám: 4 óra. Témák:  

 Rend a könyvtárban, a könyvtár főbb részei, a könyvek csoportosítása tartalmuk sze-
rint, sorozatok (2 óra) 

 A lexikonok és szótárak jellemzői, használatuk (2 óra) 
Alapkövetelmények, feladatok: ismerkedés a könyvtár rendjével (raktári rend). A könyvek 
csoportosítása tartalmuk szerint, szépirodalom és ismeretközlő irodalom megkülönbözteté-
se. A sorozat szerepe az önálló ismeretszerzésben. A lexikon és a szótár megkülönböztetése. 
A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. A lexikon és a 
szótár egyező és eltérő vonásai.  
A helyesírási szótár kezelésében való gyakorlottság. 
Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel, évvégén a szöveges értékelésben. 
4. osztály 
 Cél: Szerezzenek élményeket a tanulók a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Szerezzenek ta-
pasztalatokat a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köréről. Ismerjék meg a leg-
fontosabb gyermekeknek szóló kézikönyveket (segédkönyveket). Különböző információhor-
dozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban. A könyvtár mint információs központ, a tanulás 
bázisa, segítője. Ismerkedés folyóiratokkal. Katalógusok megfigyelése. A könyvtári katalógus 
tájékoztató szerepe a könyvek és egyéb információforrások keresésében. 
 
Óraszám: 6 óra. Témák: 

 Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. (1 óra)   
 Gyermekfolyóiratok, gyermekrovat (1 óra) 
 Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köre az iskolai könyvtárban (1 óra)  
 Gyermekeknek készült segédkönyvek (2 óra) 
 Ismerkedés a könyvtári tájékoztató eszközökkel – katalóguscédula, a  katalógusok 

szerepe a könyvek és egyéb információhordozók keresésében (1 óra) 
Alapkövetelmények, feladatok: Ismerkedés a lakóhelyi gyermekkönyvtárral, szolgáltatá-
saival, a gyermekeknek szóló folyóiratokkal. Tapasztalatok alapján a dokumentumtípusok 
megnevezése. A könyv tartalmának megállapítása a megismert szerkezeti elemek segítségé-
vel. A kézikönyvek, lexikon- szótár-enciklopédia megkülönböztetése – tartalmi és formai 
jegyek. Gyermeklexikonok, a helyesírási szótár használata. Katalógusok szerepe a könyvek 
és egyéb  információhordozók keresésében 
Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel, évvégén a szöveges értékelésben. 
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Könyvtárhasználati ismeretek a felső tagozatban 

 
 

5. osztály 
 

Cél: 
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben. 
Vegye igénybe a szolgáltatásokat, használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. 
Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való visel-
kedés normáit. 
Legyen képes a dokumentumtípusok önálló használatára. 
Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. 
Tudjon segítséggel különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár ka-
talógusaiban, adatbázisaiban. 
Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük informáci-
ókat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. 
Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.  
 
Magyar nyelv és irodalom  
Óraszám: 5 óra. Témák:  

 Az iskolai könyvtár használata, a kialakított állománycsoportok jellemzői (1 óra) 
 Könyvek tartalom szerinti csoportosítása, lexikonok, szótárak, enciklopédiák (1 óra) 
 A betűrendes leíró katalógus jellemzői, használatának gyakorlása (2 óra) 
 Források azonosítása, rövid feljegyzés, vázlat készítése (1 óra) 

Kerettantervben a magyar szakórákba beépíthető anyag: 
 Dokumentumok gyűjtése megadott témához. 
 Napilapok, hetilapok, folyóiratok formai és szerkezeti jellemzőinek megismerése. 
 Vázlatkészítés adott szócikk alapján.  
 Könyvekből, sajtótermékekből gyűjtött adatok rendezése. 
 Ismerkedés különböző információhordozókkal (CD, DVD, videó, stb.)  

Alapkövetelmények, feladatok: 
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöl-
tésében betöltött szerepét. Tudjon segítséggel adott témában keresni. Szerezzen tapasztala-
tokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyomá-
nyos könyvtári tájékozódás kereteit.    
Értékelés: folyamatosan, ill. évvégén (a magyar felmérésbe beépített) tesztlapok segítségé-
vel. 
 
Osztályfőnöki 
Óraszám: 3 óra. Témák: 

 Gyűjtőmunka aktuális témához 
 Beszámolók olvasmányélményekről 
 Könyvajánlások készítése adott témához  
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6. osztály  
 
Informatika  
Cél: Ismerkedjen meg a tanuló az iskolai könyvtár nem hagyományos dokumentumainak 
körével. A hagyományos dokumentumok közül a lexikonban, szótárakban és enciklopédiák-
ban való eligazodás eszközszintű használata. A betűrendes katalógus használata adott prob-
léma megoldása során. 
Óraszám: 4 (tömbösített) könyvtárban tartott óra. Témák: 

 Dokumentum-típusok a könyvtárban - jellemzőik (1 óra) 
 A betűrendes leíró katalógus szerepe a tájékozódásban, használatának gyakorlása (1 

óra)  
 Lexikonok, enciklopédiák, szótárak használata, információkeresés (1 óra) 
 Raktári rend, raktári jelzet, betűrend szakrend - tanulmányi feladathoz keresőkérdé-

sek megfogalmazása – egyszerű keresések (1 óra) 
Alapkövetelmények, feladatok: 
Eligazodás a könyvtár funkcionális tereiben. Ismerje a dokumentumok használatának alap-
vető szabályait. A dokumentumok használatához szükséges eszközöket tudja pontosan 
használni. A segédkönyvek szerkezeti jellemzőinek használati sajátosságait ismerje meg. 
Legyen képes a tanuló a katalóguscédula és könyv adatainak a megfeleltetésére, tanulja meg 
a betűrendes leíró katalógus alkalmazását. Keressen segítséggel a szerzői és címszó kataló-
gusban. 
Értékelés: folyamatosan, ill. a tömbösített órák végén feladatlapok segítségével, az érdem-
jegy beszámít az informatika tantárgyba. 
 
Magyar nyelv és irodalom  
Cél: Eredményesen tájékozódjon az iskolai könyvtárban, használja (segítséggel) önálló fela-
datvégzésre. Ismerje meg a periodikák (napi, hetilap, folyóirat) formai és szerkezeti jellem-
zőit. Szerezzen jártasságot a segédkönyvtárban. Egyszerűbb rövidebb szövegekből tudja ki-
emelni a lényeget, készítsen rövid vázlatot, használja a vázlatot szövegek megértéséhez, 
megfogalmazásához. 
Óraszám: 4 könyvtári óra. Témák: 

 Az iskolai könyvtár használata, keresések az állománycsoportokban (1 óra). 
 Segédkönyvek csoportosítása, használata önálló ismeretszerzésre, nem szö-

veges információk feldolgozása (1 óra). 
 A betűrendes leíró katalógus használatának gyakoroltatása (1 óra) 
 Ismerkedés a különféle információhordozókkal és az internettel (1 óra) 

 Alapkövetelmények, feladatok: 
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöl-
tésében betöltött szerepét. Tudjon segítséggel adott témában keresni. Szerezzen tapasztala-
tokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyomá-
nyos könyvtári tájékozódás kereteit. 
Értékelés: folyamatosan, ill. évvégén feladatlapok (tesztlapok) segítségével. 
 
Osztályfőnöki 
Óraszám: 2 (könyvtárban is szervezhető) óra 

 Gyűjtőmunka aktuális témához (helyismeret, pályaorientáció, ünnepélyek, 
családi események, stb.). (1 óra) 

 Beszámolók olvasmányélményekről, könyvajánlások készítése adott témához. (1 
óra)  
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Értékelés: folyamatos megerősítés.  
 
 
7. osztály 
 
Informatika  
Cél: A tanuló képessé tétele a könyvtári eszközök és dokumentumok önálló használata alap-
ján a mindennapi élethez, tanuláshoz szükséges ismeretszerzésre. Ismerje meg a tanuló a 
könyvtári rendszert alkotó könyvtárak típusait, tudatosodjon benne, hogy az elsajátított 
könyvtári ismeretek képessé teszik a különféle könyvtártípusokban való eligazodásra.  
Óraszám: 3 könyvtári óra. Témák: 

 Különféle könyvtártípusok, a könyvtári rendszer: nemzeti könyvtár, szakkönyvtárak 
(benne az iskolai) közkönyvtárak (1 óra) 

 Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerével, SZIKLA adatbázis hasz-
nálata (1 óra) 

 Irányított forrás- és információkeresés (formai és tartalmi szempontok szerint) ha-
gyományos és számítógépes katalógusokban, egyéb adatbázisokban (1 óra) 

 Alapkövetelmény, feladatok: 
A könyvtári rendszert alkotó könyvtártípusok megismerése a róluk szóló dokumentumok 
segítségével (könyv, internet, weboldalak) és/vagy látogatás (Városi Könyvtár, Gyermek-
könyvtár) formájában. A segédkönyvtár és a könyvtári tájékoztató eszközök használatának 
gyakorlása a szaktantárgyi (informatika) ismeretszerzéshez, és a mindennapi élet egyéb te-
rületein való tájékozódás megvalósításához.  
Értékelés: folyamatosan, valamint az egyes témakörök végén és évvégén feladatlapok 
(tesztlapok) segítségével. 
 
Magyar nyelv és irodalom  
Cél: Legyen képes a tanuló önállóan (irányítással) megválasztani a tanulmányaihoz szüksé-
ges dokumentumokat. Sajátítsa el a forrásfeldolgozás technikai lépéseit. Ismerje meg az is-
mereteinek rendszerezési módját, a tömörítés, lényegkiemelés, az összefoglalás sajátossága-
it.  
Óraszám: 4 könyvtári óra. Témák: 

 Könyvtárhasználat: forrásválasztás, forráshasználat. (A könyvtár indirekt tájékoztató 
eszközeinek önálló kiválasztása és használata adott probléma megoldására (2 óra)) 

 Forrásfeldolgozás, jegyzetelés. (A megoldandó probléma, feladat jellegének megfele-
lően segítséggel válassza kis és használja a könyvtár indirekt tájékoztató eszközeit.) 
(1 óra) 

 Adatok, információk keresése, gyűjtése különféle információhordozókról (1 óra) 
Értékelés: folyamatosan az egyes témakörök végén feladatlapok (tesztlapok segítségével). 
 
Osztályfőnöki 
Óraszám: 2 (könyvtárban is szervezhető) óra. Témák: 

 A különböző könyvtártípusok bemutatása és a használatukból eredő önművelési le-
hetőségek. (1 óra) 

 Beszélgetés a tanulási szokásokról. (1 óra) 
 Ismerkedés a nemzeti könyvtárral – pl. tanulmányi kirándulás v. videó keretében. (1 

óra) 
 Alapkövetelmények, feladatok: 
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Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöl-
tésében betöltött szerepét. Ismerje meg az OSZK történetét, szerepét, szolgáltatásait. Szerez-
zen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik 
a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. 
Értékelés: folyamatosan, ill. évvégén (a magyar felmérésbe beépített) tesztlapok segítségé-
vel. 
 
 
8. osztály 
 
Informatika  
Cél: A tanuló képessé tétele a könyvtári eszközök és dokumentumok önálló használata alap-
ján a mindennapi élethez, tanuláshoz szükséges ismeretszerzésre, a számára szükséges 
könyvtártípus kiválasztására. 
Tudatosodjon benne a kézikönyvtár szaktárgyi tájékoztatásban betöltött szerepe. Ismerje és 
tudja használni a közhasznú információkat közvetítő adathordozókat (címtárak, telefon-
könyvek, adattárak, stb. – és ezek internetes változatai). Tudjon keresni a betűrendes kataló-
gusban minden szempont szerint, ismerje a szakkatalógus és a tárgyszó-katalógus használa-
tának módját. Igazodjon el a különféle könyvtári adatbázisokban. 
Óraszám: 3 könyvtári óra. Témák: 

 Különféle könyvtártípusok jellemzői, a magyar könyvtári rendszer. Problémamegol-
dás az egyes típusokban, elsősorban a szakkönyvtárakban. (1 óra) 

 Keresési szempontok kifejezése az iskolai könyvtár kódrendszerével (SZIKLA adatbá-
zis) és internetes könyvtári adatbázisok használata (1 óra) 

 Irányított forrás- és információkeresés (formai és tartalmi szempontok szerint) ha-
gyományos és számítógépes katalógusokban, egyéb adatbázisokban (pl. CD-n) (1 óra) 

 Alapkövetelmény, feladatok: 
A könyvtári rendszert alkotó könyvtártípusok feladatkörének (gyűjtőkörének, szolgáltatása-
inak) megismerése a róluk szóló dokumentumok segítségével (könyvek, CD, internet - web-
oldalak).  
A segédkönyvtár és a könyvtári tájékoztató eszközök használatának gyakorlása a szaktan-
tárgyi (informatika) ismeretszerzéshez, és a mindennapi élet egyéb területein való tájékozó-
dás megvalósításához. 
A tárgyi katalógusok (szakkatalógus ill. tárgyszó-katalógus) megismerése és használata a 
tájékozódásban. 
  
Értékelés: folyamatosan, valamint az egyes témakörök végén és évvégén feladatlapok 
(tesztlapok) segítségével. 
 
Magyar nyelv és irodalom  
Cél: Legyen képes a tanuló önállóan (irányítással) megválasztani a tanulmányaihoz szüksé-
ges dokumentum típusokat. Sajátítsa el a forrásfeldolgozás technikai lépéseit. Ismerje meg 
az ismereteinek rendszerezési módját, a tömörítés, lényegkiemelés, az összefoglalás sajátos-
ságait. Sajátítsa el az önálló ismeretszerzés lépései közül a hivatkozás és idézet felhasználá-
sának etikai, formai követelményeit. 
Ismerje meg az időszaki kiadványok gyakorlati hasznát. 
Óraszám: 4 könyvtári óra. Témák: 
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 Önálló könyvtárhasználat: forrásválasztás, forráshasználat. A könyvtár indirekt tájé-
koztató eszközeinek önálló kiválasztása és használata adott probléma megoldására (1 
óra) 

 Forrásfeldolgozás, jegyzetelés. (A megoldandó probléma, feladat jellegének megfele-
lően, önállóan v. segítséggel válassza kis a megfelelő információhordozót és használja 
azt a kitűzött célnak megfelelően. (2 óra) 

 Adatok, információk keresése, egyszerűbb szövegek vizuális környezetének átlátása, 
ábrák, illusztrációk értelmezése a szövegösszefüggésben, jegyzet ill. beszámoló készí-
tése (1 óra) 

Értékelés: folyamatosan az egyes témakörök végén feladatlapok (tesztlapok segítségével).  
 
Osztályfőnöki 
Óraszám: 2 (könyvtárban is szervezhető) óra 
Témák: 

 Tanulási szokások, a forrásalapú tanulás munkamódszerei, hatékony olvasási techni-
kák, önelemzés (1 óra) 

 Gyűjtőmunka aktuális témához, a mindennapi tájékozódás forrásai és használatuk. (1 
óra) 

 A könyvtárak szerepe a mindennapi tájékozódásban – problémahelyzetek szimulálá-
sa, megoldási lehetőségek a lakóhely közelében lévő könyvtárakban. (1 óra) 

 Alapkövetelmények, feladatok: 
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöl-
tésében betöltött szerepét. Tudjon adott témában (kevés irányítással) keresni. Szerezzen 
tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a 
hagyományos (könyvtári) tájékozódás kereteit. Tudja használni a mindennapi tájékozódás-
ban a hagyományos és elektronikus információforrásokat. 
Értékelés: folyamatosan szóban. 
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-  Egyéb az iskolai oktatásban megjelenő tartalmak: 

 Településen élő más nemzetiségek szokásainak megismerése 

Fontos, hogy tanulóink megismerjék más nemzetiségek szokásait, történetüket, életüket. 
Mivel iskolánkban nincs nemzetiségi oktatás, ezért egyes tantárgyak anyagrészeiben jelen-
nek meg a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok. Eze-
ket részletesen a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák. 

 

 Világörökség 

Városunkat az ókeresztény emlékek a világörökség részévé tették. Iskolánk pedagógusai 

feladatuknak tekintik, hogy a Világörökséggé nyilvánított helyszíneket és ezen belül a pécsi 

ókeresztény emlékeket megismertessék tanulóinkkal. A helyi tanterveinkben, elsősorban 4-

8. osztályos tanulóink számára készített tanmeneteinkben jelennek meg e témák. Természe-

tesen a humán és a földrajz tárgyakat tanítók tudják a legjobban megtalálni a kapcsolódási 

területeket. Tantárgyi anyagként a világörökséggel történelem és rajz órákon kiemelten fog-

lalkozunk, de ezeken kívül is számtalan lehetőség adódik, így olvasás, magyar irodalom, föld-

rajz, osztályfőnöki, természetismeret, technika, angol, informatika, etika tantárgyak esetében 

a téma említésére. 

Szeretnénk, ha iskolánk tanulói rendelkeznének egy többletismerettel: olyan városban élnek 

és tanulnak, mely a világörökség része, ezt gondozni, őrizni mindannyiunk közös felelőssége! 

Céljaink 

- A világörökség városában lakó tanulóink ismerjék meg városuk korabeli történetét és 

lakóit. 

- Történeti áttekintésen keresztül jussanak el a városban található ókeresztény emlé-

kekig. 

- Tudatosuljon bennük, hogy a világörökségi címmel jogok és kötelességek járnak 

együtt. 

- Lássák be, hogy a műemlékek védelme fontos, ismerjék meg a világörökség védelmé-

nek feladatait! 

- Pécs múltja, történelme iránti tisztelet kialakítása, az aktív „tükeség” fejlesztése. 

- Tanulóinknak olyan szemlélete legyen, amely a hagyománytiszteletre építve hozzájá-

rul ahhoz, hogy figyeljenek a jelen értékeire, s hogy fontos ezek átörökítése az utókor-

ra. 

- Érdeklődés felkeltése múltunk iránt. 

- Érdeklődés felkeltése a korabeli emberek életmódja iránt. 

- Az ismeretek megszerzésekor a tanulói tevékenység domináljon! 

- Megszerzett ismeretek kreatív, tevékenység központú felhasználása. 

- Alakuljon ki tanítványainkban: megmutatás, bemutatás, továbbadás hármassága! 
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- A világ és Magyarország világörökségi helyszínek megismertetése. 

- Helyünk az Európai Unióban. 

 

Feladataink 

- A világörökség fogalmának, tartalmának bemutatása. 

- A világörökség legfontosabb magyar és nemzetközi szervezeteinek és jeleinek meg-

ismerése. 

- A címmel járó előnyök, kötelességek és lehetőségek ismerete. 

- A más tantárgyakban meglévő lehetőségek és kapcsolódások a témához. 

- Pécs ókeresztény emlékeinek bemutatása: személyes találkozás útján, tanulói készí-

tésű tablóról, videóról, CD-ROM-ról, internetről, könyvekből, folyóiratokból, prospek-

tusokból. 

- A megvalósítás formái: tanórák, szakkörök, vetélkedők, otthoni anyaggyűjtés. 

 

 
- Az iskola környezeti nevelési és egészségnevelési elvei 

Az iskola egészségnevelési programja 

 Az egészség a fizikai, szellemi, szociális, érzelmi, értelmi, egyéni (szakmai) jóllét állapota. A 

természeti tényezőkön kívül a pszichikai és szociális környezet tényezőinek a vizsgálata, ismerete, 

lehetőségekhez mérten történő kedvező alakítása is az egészségnevelésre is tartozik.  

 

12.1.1. Az egészségnevelési program célja: 

 

 Biztonságos iskolai környezet kialakítása. 

 Harmonikus, egészséges életvitel utáni igény kialakítása a gyerekekben és rajtuk keresztül a 

családban. 

 Korszerű egészségnevelési ismereteket adni, ill. azokat gyakoroltatni. 

 Kialakítani, megerősíteni, szinten tartani a tanulók képességeit, ill. jártasságait, melyek alapve-

tőek egészségük megőrzése és védelme érekében. 

 Mutassanak elfogadó és segítőkész magatartást, beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaik 

iránt. 

 

 Az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, a közlekedési, 

balesetek elkerülések módjaira készüljenek fel. 

 Erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési magatartás-

formák fejlesztését. 

 Mindennapos testmozgás biztosítása a tanulók részére illetve az ezután igény kialakítása. Elő-

segíteni, hogy a tanulók képesek legyenek felnőtt korukban is a saját 

 egészségükre ügyelni, azt javítani. 

 A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit :  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;  
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 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 

szempontjából való fontosságát; 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében. 

 

Szomatikus nevelés  

 higiénés (személyi és környezeti) 

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 betegség megelőzés 

 baleset megelőzés 

Pszichohigiénés nevelés 

 önismeret,  

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetés 

 környezeti hatások feldolgozása 

 emberi kapcsolatok 

 érzelmi  

Szociálhigiénés nevelés 

 társas kapcsolatok 

 kommunikáció 

 családi élet 

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 

12.1.2. Feladataink:  

 

 Balesetet okozó környezeti tényezők, szituációk megszüntetése. 

 Családi napokon egészségi állapot felmérése, életviteli tanácsok adása. 

 Mindennapos testmozgás szintereinek biztosítása tanórán, sportkörökön, napköziben. 

 Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló spor-

tolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki egészség 

megőrzésének. 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Szituációs játékok, drámapedagógiai elemek alkalmazása. 

 Kirándulás, egészségnapok, szervezése 

 Környezetvédelmi tevékenységek kialakítása( madárvédelem,parkrendezés) 

 Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése. 

 Egészséges táplálkozás megismertetése biztosítása az iskolai étkeztetésben. 

 Osztályok közötti versenyek, mérkőzések szervezése. 

 A komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének kialakítása és meg-

valósítása  

 A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, az 

egészség- megőrzést preferáló magatartás fontos része.  

 A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok kezelésében.  

 Annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos magatartásra szocializálásnak szerves része a 

lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek 

kialakítása.  

 

12.1.3. Megvalósítás helyszínei: 
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12.1.3.1. Tanórai foglalkozásokon: 

 

 Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségneveléssel, ezért fontos a tantárgyak, 

szaktanárok, közötti folyamatos kapcsolat. 

 Minden óra jellege és adott témaköre határozza meg, hogy milyen problémát milyen módsze-

rekkel dolgozunk fel. 

 

 

12.1.3.2. Tanórán kívüli foglalkozásokon: 

 

 Napközis foglalkozásokon kiváló alkalom adódik a játékokra, a játékos feladatokra. Lehetőség 

nyílik az étkezési és napirendi szokások kialakítására. 

 Hétvégi gyalogtúra évi 3 alkalommal a Mecsek és környékére 

 Környezetvédelmi napok. 

 Papírgyűjtés. 

 Tisztasági őrjárat. 

 Kortárskapcsolatok. 

 Családi nap. 

 Erdei iskola 

 

12.1.4. Módszerek: 

 

 Hagyományos ismeretátadás tanári magyarázattal. 

 Kérdés-felelet típusú feladat-feldolgozás. 

 Szerep- és szituációs játékok. 

 Gyűjtőmunka. 

 Csoport- vagy egyéni munka. 

 Összehasonlítás. 

 Informatikai lehetőségek kihasználása. 

 Kortárs oktatók ( felsősök- alsósoknak) 

 

12.1.5. Program segítői 

 

 védőnő 

 iskolaorvos 

 fogorvos 

 szülők 

 iskolapszichológus 

 

12.1.6. Mérési lehetőségek 

 

Az egészségesebb életmód hatásai mutatkoznak:  

 az évenkénti kötelező orvosi vizsgálatok adataiban  

 tendenciájában a hiányzási statisztikában is.  

 az évente kétszer végzett fogászati szűrések alkalmával 

 hungarofit évente kétszer 
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12.1.7. Sikerkritériumok: 

 Balesetek visszaszorítása az iskolában. 

 A helyes táplálkozási szokások kérdőíves helyzetfelmérés pozitív eredményei. 

 Kevesebb fegyelmi eset. 

 Egészségvédelmi nap, hét. 

 Az iskolai sportkörök, valamint a városi sportegyesületek igazolt játékosainak száma. 

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása 

 Az iskolában működő Gyermekbarát büfében fogyasztott egészséges ételek és italok arányá-

nak növekedése. 

 A témához kapcsolódó versenyeken, pályázatokon való résztvevők száma. 

 Témahetek, témanapok a tanévben. 

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben, 

személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének kialaku-

lása és megvalósítása.  

 Csökken a fizikai aktivitást nem igénylő szabadidős tevékenységekre szánt idő. 

 Ezzel egyidejűleg megnő a fizikai aktivitással, szabadban, egészséges környezetben, közösségben 

eltöltött idő, mely erősíti a közösséghez tartozás érzését. 

 

12.1.8. Értékek: 

 

 Az élet tisztelete és védelme  

 Testi, lelki higiénia  

 Konstruktív életvitel  

 Személyi esztétikum  

 Emberi jogok tisztelete és betartása  

 Konfliktusok kezelése, kudarctűrés  

 

Komplex intézményi mozgásprogram 

 

Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és egés-

zségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).  

 Gyümölcs és zöldség napok, tejtermék napok, 

 Rácvárosi túrák,  

 Vivicitta városvédő futás, 

 Suliba? bringával, kerékpáros ügyességi verseny,  

 Családi nap  

 

A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba.    

 Az alapokat az 1–4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre 

építve valósul meg 5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem 

előtt tartó komplex készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. év-

folyamon kezdődik meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a moto-

ros teljesítmény két alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükség-

szerű összhangjának megteremtését. 

  

Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási 

programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységek-
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ben azok időkeretének minimum 40 %-ában a testmozgás különféle formái dominál-

janak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.  
Lehetőségeinkhez mérten a környékünkön található egyéb sportlétesítményeket (műjégpálya) és 

játszótereket délutáni szabadidős tevékenység keretében látogatunk. 

Rendszeres napközis tevékenységek: mozgáskoordináció fejlesztés, tartásjavító torna, ügyességi 

játékok, erősítő gyakorlatok, csapatjátékok. 

Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és vál-

tozatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások  
Széles körű sportköri kínálatunk lehetővé teszi tanulóink számára , hogy igény szerint minden nap 

valamilyen sportfoglalkozáson részt vegyenek. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a sportban tehetsé-

ges gyerekek számára legyen vonzó a sportkör. 

 

Iskolánk kínálata:  

 mini tenisz,  

 kosárlabda, 

 játékos sport, 

 floorball,  

 labdarúgás,  

 röplabda,  

 tehetséggondozás- X-faktor 

 zenés torna 

 

Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak 

megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység 

rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenysé-

gek kiemelt iránya legyen.  
Osztály szinten szervezünk korcsolyázást és részt veszünk rendszeresen a jeges vetélkedőn, vízi 

vetélkedőn. A tavaszi és őszi időszakban kihasználjuk az iskolánk közelében található túra útvona-

lakat. 

Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel il-

letve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szerveze-

tekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki 

stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott 

programok támogatása céljából.  
Partnereink: 

 PVSK 

 KRESZ-park 

 

A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  
Tanulmányi kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy azok jelentős részét képezzék a természetben 

eltöltött programok, és a sport tevékenységek. Erdei iskolai programunk szerves részei a túrák. 

A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 
Az egészséges életmódra nevelés és a fizikai aktivitás fontosságának tárgyalása, hangsúlyos része 

az osztályfőnöki tematikának. 
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Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabad-

idős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden 

tanévben javaslat.  
 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv mel-

lékleteként kerül kidolgozásra.  

 
Az iskola környezeti nevelési programja 

Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján 

elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös öko-iskola címet. A környezet-

tudatos nevelés mindennapjaink része.  

A környezeti nevelési program a Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere figyelembe-

vételével készült. Tartalmazza azokat az elvárásokat, amelyek alapján az ökoiskolai program 

iskolánkban megvalósul. 

Az ökoiskolák célja, hogy az iskolai élet minden területén érvényesülnek a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság pedagógiájának alapelvei. A helyi értékek és gondok részét képezik az 
iskolai élet pedagógiai programjának. A környezeti nevelés célja a környezettudatos maga-
tartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természetet, az épített és társadalmi 
környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi meg-
alapozása 
A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közössé-
gek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, ame-
lyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ennek 
megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel, 
amely messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt teremt 
minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák elsajátí-
tásában. E pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi vagy szo-
ciális hátrányokkal küzdő gyerekeknél, hiszen életük során halmozódhatnak környezeti 
konfliktusaik. 
A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi együtt-
élés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a 
környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-
lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktus-kezelés, döntés, 
együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. 
A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi 
és a társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-
társadalmi természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az élet-
viteli szokások formálása. 
A környezeti nevelés célja az ember és környezete viszonyának, kapcsolatának alakítása, 
A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a termé-
szeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.  
Tehát vizsgálódásának, tevékenységének középpontjában szükségszerűen a valóságos, meg-
tapasztalható környezet, annak megélhető állapota, változásai állnak. Ehhez kapcsolódóan 
fontos szerepe van az élmény alapú, tevékenység-központú, a környezeti problémákra érzé-
kennyé tevő interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 
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Módszerek, tanulásszervezési formák: 

 

- A tanítási órák klasszikus módszerei  

- Kooperatív tanulási technikák, projektek  

- Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenység-

formák   

A környezeti nevelés színterei 

- Tanítási órák 

- Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások 

- Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok 

- ÖKO-napok 

- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei 
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Cél Feladat 
Tevékenység/Megvalósíthatóság 
kritériumai 

Az iskola a fenntartható fej-
lődés alapelve szerint műkö-
dik, mindennapi életében és 
fejlesztő munkájában érvé-
nyesülnek a környezeti 
szempontok. 
 

Az iskola tevékenységeiről és 
ezek környezetre való hatá-
sáról legalább évente felmé-
rés készül. 
 

Beszámoló készül  
a, az iskola minőségbiztosítási 
programjához illeszkedően a tanu-
lók és a nevelőtestület környezet-
tudatosságáról; 
b, az iskola mindennapi működése: 
víz-, gáz,- áram-, fűtőanyag-
használat, anyag- és hulladékgaz-
dálkodásáról 
c, rendezvények, kirándulások 
környezeti hatásairól (utazások 
módja, keletkezett hulladék) 

Az iskola arculata határozot-
tan képviseli a fenntartható-
ság, a környezettel harmoni-
kus életvitel pedagógiai ér-
tékeit. 
 

A bemutatkozó anyagok, az 
épület külleme, az udvar tar-
tozékai, a folyosók, tanter-
mek dekorációja mind anya-
gában, mind megjelenésében 
legyen környezetbarát, egés-
zséges. 

Szórólap, faliújság, iskolaújság, 
falburkoló anyagok. 

Az iskola hozzájárul a helyi 
társadalom igényeinek kielé-
gítéséhez, kiemelten a fenn-
tarthatóság elveinek peda-
gógiai képviseletével. 
 
 

Az oktató-nevelő munkában 
helyet kapnak a helyi közös-
ség életéhez kapcsolódó te-
vékenységek az iskola telepü-
lésén 
Az iskola aktív kapcsolatot 
tart fenn a fenntarthatóságért 
tevékenykedő 
a, helyi civil szervezetekkel, 
b. országos hatókörű civil  
szervezetekkel, 
c. termelő tevékenységet  
folytató szervezetekkel 
Iskolán kívüli tevékenységek 
szervezésében együttműkö-
dünk a hasonló célokkal 
szerveződő partnerszerveze-
teinkkel 

Együttműködő partnereink: 
Zöld Híd 
Zöld Kör 
Mecsek Egyesület 
Mecseki Erdészeti zrt. 
Magyar Madártani Egyesület Bara-
nya Megyei Csoportja 
Misina Természet és Állatvédő 
Egyesület 
Biokom , Biomark 
Tettye Forrásház 
Hőerőmű  
Állatkert és Akvárium Terrárium 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
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Cél Feladat 
Tevékenység/Megvalósíthatóság 
kritériumai 

Olyan készségek, képességek 
fejlesztése, mellyel tanítvá-
nyaink a környezetért fele-
lős, a környezeti problémák-
ra érzékeny, aktív állampol-
gárokká válnak. 
 

Az iskola, messzemenően 
figyelembe véve a gyermekek 
életkorát és egyéni sajátossá-
gait, sokféle pedagógiai mód-
szert vesz igénybe, előtérbe 
helyezve azokat a tanulás-
szervezési módszereket, 
amelyekben felerősödhet a 
társas részvétel, felértéke-
lődhet a felelős együttműkö-
dés. 
Szempontok a módszer kivá-
lasztásához: 
alkalmazkodjanak az életkori 
sajátosságokhoz, 
vonjanak be minél több tanu-
lót, 
az iskola keretein túl is le-
gyenek hatással, 
a természetbe szervezett 
tevékenységek száma a lehe-
tő legtöbb legyen, 
a lakóhelyi vagy közeli példá-
ra alapozzanak, 
nyújtsanak sok élményt a 
tanulónak, 
az érzelmekre hassanak, a 
személyes megtapasztaláson 
alapuljanak, 
- legyen bennük sok játékos 
elem. 

Projektmódszer 
Drámapedagógia 
Szerepjáték 
Helyzetgyakorlatok, tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységek  
Kooperatív tanulás 
A lakóhely, illetve az iskola kör-
nyékének valamilyen környezeti 
értékét vagy problémáját vizsgál-
tatjuk a projekt módszer alkalma-
zásával. 
A tevékenységet lehetőség szerint 
a szabadban 
Tanítási órán kívüli környezetben 
megvalósuló egyéni, páros és cso-
portos tevékenységformák  
 

A diákok bevonása az őket 
érintő döntések előkészítésé-
be. 

A diákönkormányzatnak van kör-
nyezetvédelmi felelőse 

Olyan szemlélet kialakítása, 
mellyel a tanulók képessé 
válnak a problémák megér-
tésére, a tanuló és környeze-
te viszonyának, cselekvési, 
döntési lehetőségeinek tisz-
tázására az iskola természeti 
és épített környezetének 
megismerésén keresztül. 
 
 
 
 
 

A környezeti értékek beépí-
tése a tanítás tartalmába és 
tevékenységrendszerébe. 
élmény alapú, tevékenység-
központú módszerek minél 
sokoldalúbb alkalmazásával. 
E célból az iskola minden 
tanévben munkatervében 
tervez az ökoiskola arculatá-
hoz kapcsolódó programokat.  
A napköziben szervezett sza-
badidős foglakozások  
keretét a népi kalendárium  
mindennapjaira épülő ese-
mények adják. 

Témanap, témahét 
Projektnapok iskolán kívülihely-
színeken  
Szakkörök 
Vetélkedők, tanulmányi versenyek 
Iskola-nyitogató foglalkozások 
Településünk lakói felé való nyi-
tottság 
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Cél Feladat 
Tevékenység/Megvalósíthatóság 
kritériumai 

A Világörökség részévé nyil-
vánított helyszínek megisme-
rése, kiemelten a magyaror-
szági természeti és épített 
értékeket. 
A tevékenységek tervezése az 
éves munkatervben. 

Tanórai és tanórán kívüli foglalko-
zások keretében, kiemelten az 
egész napos iskolai foglalkozások 
szabadidő-szegmense tanulmányi 
kirándulások, országjárások kere-
tében megismertetni tanulóinkat a 
világörökség védelmével, a világ-
örökség részévé nyilvánított hely-
színekkel. 

A mindennapi környezet-
gazdálkodás részévé váljon 
az iskolahasználók életének. 
 

Az iskola a lehető legkisebb 
szinten tartja a hulladék-
kibocsátását, a keletkező hul-
ladékokat környezetkímélő 
módon kezeli. Ahol lehetsé-
ges, törekszik a termékek és 
anyagok újrafelhasználására, 
hasznosítására. 
Az iskolai szelektív hulladék-
gyűjtés, komposztálás, ener-
gia-takarékosság, vízgazdál-
kodás megszervezése. 

Megfelelő mennyiségű szelektív 
hulladékgyűjtő az iskola települé-
sén is, 
(papír, műanyag, kommunális hul-
ladék, elemgyűjtő), 
iskolai komposztáló, 
esővízgyűjtő használata 
 

A környezetterhelés csök-
kentését eredményező szem-
lélet, magatartás fejlesztése, 
környezetkímélő anyagok 
használatának elterjesztése. 

A környezettudatos fogyasz-
tási szokások kialakítása a 
tanulók mindennapi döntése-
iben. 
Környezetbarát termékek 
használata a papírhasználat-
tól az írószereken át a takarí-
tásig, tanórákon, tanórákon 
kívül . 

Gyermekbarát Büfé működtetése, 
Tudatos vásárlásfoglalkozások 
Az Alaptörvény környezet védel-
méről szóló cikkeinek értelmezése.  
 

Az iskola takarékos működ-
tetése 

Az iskola technikai és admi-
nisztratív dolgozói részt vál-
lalnak az intézmény környe-
zetbarát működtetésében 

Környezetbarát iroda, szelektív 
hulladék-gyűjtés, tiszta, egészséges 
környezet 

Az iskola takarékosan és ész-
szerűen bánik a vízzel. 
 

Víztakarékos berendezések felsze-
relése és szakszerű használata. 
A csapok és WC-tartályok rendsze-
res ellenőrzése, a csepegések, szi-
várgások azonnali megszüntetése. 
Esővíz használata a lehetséges, 
arra alkalmas helyeken 

Az iskola takarékosan bánik 
az energiával 

Takarékosság a hőenergiával.  Ta-
karékosság az elektromos áram-
mal. 
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Cél Feladat 
Tevékenység/Megvalósíthatóság 
kritériumai 

Az iskola a lehető legkisebb 
mértékben szennyezi a leve-
gőt 
Zaj- és levegőszennyezés 
mérése az iskola településén.  
 

A kémények, szellőztető berende-
zések anyagkibocsátása szabályo-
zott és rendszeresen ellenőrzött. 
A szabadtéri burkolt felületek 
(sportpályák, udvar) gondozottak, 
pormentesek. 
Az iskolakert mentes az allergén 
növényektől. 

A természetismereti tanul-
mányok összegzése, rend-
szerezése, alkalmazása 

Erdei iskolai program szerve-
zése. 
Időpontját éves munkater-
vünkben előre meghatároz-
zuk 

Az erdei iskola költségeinek (szál-

lás, étkezés) egy részét lehetőség 

szerint az iskola pályázati forrá-

sokból igyekszik biztosítani. Így az 

anyagi terhek fennmaradó része a 

családokra hárul. Azoknak a tanu-

lóknak, akik nem kívánják, vagy 

nem tudják igénybe venni ezt a 

programot, a továbbhaladást az 

iskola az abban való részvétel nél-

kül biztosítja. 

A szabadtéri tevékenységek, 
programok tervezett, állandó 
részei a pedagógiai munká-
nak, a szervezés fontos 
szempontja az egészséges 
életvitel. 
 

A természet tanulmányozása 
tantermen, iskolán kívül, a 
szabadban is folyik. 
Az iskola ösztönzi a tanuló-
kat, szülőket, pedagógusokat 
a természetjárásra 

Terepgyakorlat 
Tanulmányi kirándulás  
Tanóra a szabad levegőn 
Természetjárás 
A komplex intézményi mozgás-
programban szereplő feladatok 
megvalósítása.  
 

A környezeti nevelési-
ökoiskolai tevékenység ösz-
szehangolt működése, har-
monikus fejlesztése az okta-
tó-nevelő munka szerves 
részeként. 

Az iskolában a környezeti 
nevelési munkacsoport figye-
lemmel kíséri, véleményezi, 
javaslataival segíti az iskola 
környezeti nevelési, 
ökoiskolai tevékenységét. 

Ökoiskolai munkaközösség mű-
ködtetése (a tagok között van reál, 
humán, ill. művészeti tárgyak, 
testnevelés tanárai is) 

A nevelőtestület képzett a 
környezetvédelmi, fenntart-
hatósággal kapcsolatos té-
mák tanításában, legyen jár-
tas a módszertanában, és ezt 
alkalmazza is. 

Az iskola a fenntarthatóság 
pedagógiájához kapcsolódó 
pedagógus és más szakmai 
továbbképzéseket szervez, 
illetve részt vesz ilyen képzé-
sek szervezésében, a tapasz-
talatok átadásában 

Évente munkaterv szerint legalább 
egy tantestületi továbbképzés. 
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Cél Feladat 
Tevékenység/Megvalósíthatóság 
kritériumai 

Az iskola környezeti nevelé-
si-ökoiskolai tevékenysége 
váljon ismertté a helyi és 
tágabb környezet számára 

Az iskola felhasználja a kü-
lönböző kommunikációs csa-
tornákat és a helyi médiát 
annak érdekében, hogy mun-
kájáról minél többen hírt 
kapjanak. 
Szülők tájékoztatása az 
ökoiskolai tevékenységről, az 
együttműködés eredményei-
ről 

Új Dunántúli Napló 
Pécs TV esetenkénti tájékoztatása 
Iskola újság 
Iskolai honlap frissítése 
 

A környezeti nevelési-
ökoiskolai munkához fontos 
információk naprakész isme-
rete 

Az iskola folyamatosan fej-
leszti a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információs bá-
zisát (könyvek, újságok, CD-k, 
internetes kapcsolat). 

Iskolai könyvtár  

 
Az iskola tagjainak, partnereinek feladatai az iskolai környezeti nevelés és egészségneve-
lés terén 

 
Humán erő-
források 

Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség Támogatja az iskolai környezettudatos te-
vékenységet, melyet a minőségi munka ré-
szének tekint, hozzá megfelelő anyagi forrá-
sokat teremt. Az eredményes munka érde-
kében ösztönző rendszert dolgoz ki. Fon-
tosnak tartja a személyes példamutatást, 
ezért aktívan részt vesz az egyes progra-
mokban. 

Hiteles, a program iránt elkö-
telezett személyiségek legye-
nek mind a pedagógusok, 
mind a diákok számára. Hasz-
nosítható kapcsolatrendszer-
rel rendelkezzenek. Vezetői 
munkájukat kreativitás, nyi-
tottság, tolerancia jellemezze. 

Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve 
tanítják az egyes természetvédelmi-, kör-
nyezetvédelmi és egészségnevelési tartal-
makat. Folyamatosan frissítik e témájú is-
mereteiket és pedagógiai módszereiket. 

Minden tanár folyamatos fela-
datának tekintse a környezet-
egészségvédelemre nevelést 
tantárgyától függetlenül. Sze-
mélyiségének, érdeklődésének 
megfelelően gazdagítsa az 
iskola e területeken nyújtott 
szolgáltatásait.  

Osztályfőnökök Összehangolják osztályuk környezeti- és 
egészségnevelési tevékenységét. Kapcsolat-
tartók a szülők és a gyermekek között, szer-
vező, tájékoztató munkát végeznek. 

Használja ki az aktualitásokat 
osztályközösségi megbeszélé-
seken. 
Működtesse a felelősi rend-
szert. 

Pszichológus Segíti a lelki egészségnevelést. Egyéni és 
csoportos beszélgetések a tanulókkal és a 
szülőkkel. A pályaválasztás segítése. 

Az osztályok közösséggé fej-
lesztésének segítése (szocio-
metria). A személyiségfejlesz-
tést segítő kezdeményezések. 

Gyermekvédel-
mi felelős 

A hátrányos és a veszélyeztetett tanulók 
segítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, a csa-
ládsegítőkkel. 

Családok bevonása, konkrét 
segítségadás, vagy közvetítés. 
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Humán erő-
források 

Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolaorvos, 
védőnő 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
tartása az egészséges életmódról, a környe-
zeti ártalmakról. Segíti a tanár munkáját az 
egészségmegőrzésben. 

Szakmai kompetencia, szemé-
lyes ráhatás, személyes kap-
csolattartás a gyerekekkel, 
szülőkkel. 

Technikai dol-
gozók 

A programok tárgyi feltételeinek biztosítá-
sa, tantermek, vizesblokkok, világítási háló-
zat, iskolaudvar karbantartása. 

Az iskola kertjében és az épü-
letben lévő növények, a füves 
felület ápolása, gondozása, 
szelektív és folyamatos hulla-
dékgyűjtés segítése. 

Diákok A tervezett éves programban részt vesznek 
(hallgatóság, tevékeny részvétel, megfigye-
lések, kezdeményezések). Felelősséggel 
használják az épületet és az iskolaudvart.  
 

Havi rendszerességgel osz-
tálytermek dekorálása, napi 
rendszerességgel a tanterem 
rendjéért, tisztaságáért való 
felelősség. 
A fő hangsúly a szemléletfor-
máláson van. 

Szülők Előadások tartása, szemléltető eszközök 
gazdagítása, anyagi támogatás, szervezés, 
kísérési tevékenység,  
külső erőforrások felkutatása.  

Tevékeny részvétel a progra-
mokban, az ő szemléletük is 
formálódik, a környezeti- és 
egészségnevelés túlmutat az 
iskola falain. 
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Mecsekaljai Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolájának helyi tanterve 

KIEMELT ALAPELVEINK: 

 A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, az oktatás a nevelés része. 

 Kellemes, támogató, biztonságot nyújtó iskola légkör kialakítása. 

 Magas színvonalú pedagógiai munka biztosítása. 

 Alapos, továbbfejleszthető ismeretek, készségek és képességek nyújtása. 

 Az általános emberi értékek - becsület, kötelesség , felelősség, nemzettudat, együttműködő 

képesség - kapjanak helyet a tanulók értékrendjében. 

 A tanulás iránti motiváció fenntartása. 

 

 

KIEMELT CÉLJAINK: 

Alapvető célunk az: 

 anyanyelvi kompetencia, 

 idegen nyelvi kompetencia, 

 matematikai kompetencia : a matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és 

műszaki életpályára való szocializálás terén  

 természettudományos kompetencia, A természettudományos nevelés és oktatás terén a té-

maanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszke-

dő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettu-

dományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. Mind a tehetséggondozás, mind 

a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a komplex eszközök hasz-

nálata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a természettudo-

mányos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.        bepillantás a je-

len főbb kutatási tevékenységeibe 

 digitális kompetencia 

 a hatékony, önálló tanulás kompetenciája, 

 szociális és állampolgári kompetencia, 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség . 

 a kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, 

az önálló ismeretszerzésre. az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási etniku-

mok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  
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Célunk, hogy testileg, lelkileg egészséges, megfelelő módon szocializált fiatalok lépjenek ki az intézmény 

falai közül, akik kellő önismerettel, döntési képességgel rendelkezve, reális továbbtanulási irány választá-

sával határozzák meg további sorsuk alakulását. 

 

 

KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A test és lélek harmonikus egységének kialakítása  

Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a 

lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és 

megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálá-

sának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközei-

vel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az 

egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 

mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetés-

re, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá 

szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is    

 

Az „Egész-ség” program céljai közül az alábbiak megvalósítása 

 pozitív énkép  kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés) 

 az alapvető erkölcsi értékek közvetítése 

 erőszakmentes konfliktuskezelés 

 stresszkezelés 

 pedagógusok példamutatása 

 egészséges életstílusok megismerése, egészséges életmódra nevelés 

 a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeknek tudatosítása 

 a rendszeres fizikai aktivitás igényének elérése. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység 

révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. 

 

A nemzeti identitás- és az európai azonosságtudat egymással összhangban történő fejlesztése 

 A nemzettudat megalapozása, a hazaszeretet elmélyítése 

 Az egyetemes civilizáció és hazánk kultúrájának, hagyományainak, kiemelkedő értékei-

nek, eredményeinek bemutatása 

 Az Európai Unió története alakulásának megismertetése 

 Hazánk helye az Európai Unióban 

 Testvérkapcsolatunk révén közvetlen szerepvállalás a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a 

XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös 

tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 
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 Legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai 

és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az emberte-

len eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki  

 A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzeti-

ségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó 

létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.  bepil-

lantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

  Az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag 

vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk 

ellen 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az emberi jogok, a demokrácia tisztelete, melynek szerves része az egészséges nemzeti 

öntudatra szocializálás  

 Elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája  

 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irá-

nyulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-

vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

 A társadalmi együttélés szabályainak betartása, konfliktuskezelés 

 Az együttműködés képessége 

 A diákönkormányzat hatékony működtetése 

 A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokrati-

kus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és an-

nak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötele-

zettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. 

 Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek 

emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  Az iskola minden évfolyamán fon-

tos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alap-

törvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismerte-

tése.   

 

Gazdasági nevelés 

 A tanulók tudatos fogyasztóvá válása 

 Ismerjék a fenntartható fogyasztás és egyéni érdekeik kapcsolatát 

 Pénzzel való bánni tudás képessége 

 Okos gazdálkodás képességének kialakítása 

 Marketinghatások és viselkedésmódok reális értékelése 

 A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot 

feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a ter-
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mészettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 

iskolai nevelés-oktatás területén. 

 

 

Környezettudatosságra nevelés 

 Környezetvédelem 

 A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése 

 Környezetkímélő magatartás 

 A környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása 

 A természettisztelete, felelősség iránta. 

 Természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő 

környezetben. 

 A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori 

sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és 

műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga 

 Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, 

annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rend-

szerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különfé-

le összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség minden-

napi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához.  

 A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a kör-

nyezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és 

a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet 

kell biztosítani.    

 a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 

 

A tanulás tanítása 

 Az „Egész-ség” program céljai közül elsősorban a tanulás módszertani ismeretek 

 A gondolkodási és probléma megoldási készség fejlesztése 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák megismertetése és alkalmazása 

 Hatékony tanulásszervezési módszerek alkalmazása 

 Az egyéni képességek kibontakozásának elősegítése 

 A tehetséges tanulók fejlődési lehetőségeinek bővítése 

 A tanulási nehézségek, vagy egyéb okok miatt lemaradó tanulók folyamatos segítése 

 Az ismeretszerzés iskolán kívüli lehetőségeinek megismertetése  /múzeum, színház, kiállí-

tás stb./ 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 Az Egész-ség program idevonatkozó részei. 

 Átfogó kép a munka világáról 

 Az élethosszig tartó tanulás és a pályamódosítások lehetősége 

 Pályaorientáció  
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A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ KIEMELT ELJÁRÁSAINK, ESZKÖZEINK 

 A feladatok megvalósításának elsődleges színtere a tanítási óra. 

 Pedagógusainknak továbbra is biztosítani kell azokat a lehetőségeket - továbbképzések, 

tréningek, megfelelő szakirodalom - melyek segítségével hatékonyabban tudunk felkészül-

ni a megváltozott pedagógusi szerepre. 

 Biztosítani kell a nevelőtestület szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztését. 

 Bemutató órák szervezésével, tanórák videóra vételével tudatosítani lehet a hatékony tanu-

lásszervezési módok előnyeit, segíteni lehet a motiválás, differenciálás, aktivizálás korsze-

rű, sokszínű módjainak megismerését, elterjesztését. 

 Meg kell nyerni a szülőket és a környezetet arra, hogy minél többen válasszák idegen 

nyelvként a franciát. 

 Sokoldalú, színes tanórán kívüli tevékenység biztosítása. 

 

A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

 

Tanítási órákon kívüli iskolai foglalkozások, hagyományok és programok valamint az iskolán kívül szerve-

zett iskolai programok oktató-nevelő munkánk szerves részét képezik, elősegítik és kiegészítik a Pedagógi-

ai Programban megfogalmazottak megvalósulását.  

Az egyéb foglalkozások szervezésének általános elvei, az egyéb foglalkozások felsorolása a Pedagógiai 

Program „Egyéb tanulásszervezési módok” fejezetében található. 

 

Iskolánk legfontosabb egyéb foglalkozásai:  

 

Napközi otthon 

A maga lehetőségeivel jó esélyeket biztosíthat a tanulni tudás megalapozására, a művelődési igények for-

málására, az egyéni képességek megismerésére. A napközis csoportokat elsősorban 1-4. osztályos tanulók 

számára szervezzük. Bárki kérheti felvételét, a jelentkezők mindegyikének biztosítjuk a napközis ellátást. 

A csoportok szervezését az adott éven napközis ellátást kérő tanulók létszáma befolyásolja. A napközis 

csoportok kialakításánál a következő szempontokat tartjuk fontosnak: 

 az 1-3. évfolyamon egy osztály egy napközis csoportot alkosson, 

 a napközis tanár lehetőség szerint 3 évig dolgozzon csoportjával,  

 a létszámbeli eltéréseket a felsőbb évfolyam napköziseivel egyenlítjük ki. 

 A napközi otthon a délelőtti tanítási órához igazodva, annak befejezése után kezdődik és 

17 óráig tart.  

 A napközis foglalkozásokat 16 óráig tartjuk, utána már csak felügyeletet illetve létszámtól 

függően összevont ügyeletet tartunk a tanulók számára. 
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Tanulószoba 

Felső tagozatos tanulók számára szervezzük. A tanulási nehézségekkel küszködőknek ajánljuk a foglalko-

zásokon való részvételt.  

Célja, a felső tagozatos tanulók tanulásának segítése, a házi feladatok elkészítése, gyakorlás, a tanulók elté-

rő képességeinek figyelembe vételével számukra a hatékony ismeretelsajátítás feltételeinek biztosítása. 

A tanulószoba a tanítás befejezése után kezdődik és 16 óráig tart. 

 

Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás 

Szülői, tanulói kérésre szaktanári javaslatra lemaradás, hiányzás, nem tartós külföldi tartózkodás esetén 

lehetőséget biztosítunk, egyéni vagy kiscsoportos tanórán kívüli tanulást segítő foglalkozásokra, eseti kor-

repetálásokra. 

 

Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör 

Célja a tehetséges tanulók számára a tanultak elmélyítése, továbbfejlesztése, kibővítése, versenyekre, pá-

lyázatokra való felkészítésük. A képességek differenciált fejlesztése. A szakköri foglalkozás szabadon vá-

lasztható tevékenység. Amelyik évben a tanuló kéri felvételét a szakkörbe, abban az évben ez számára kö-

telező elfoglaltságot jelent. A szakkör indításának feltétele minimum 8 fő jelentkezése. 

 

Énekkar 

Célja a tanulók képességfejlesztése, zenei műveltségének, ének tudásának gyarapítása, felkészítés szereplé-

si lehetőségekre. A felvételre az énektanár tesz javaslatot. Jelentkezés után az énekkar munkájában az adott 

tanévben a részvétel kötelező. 

 

Iskolai sportkör, tömegsport 

Az iskolai sportkör bővíti a tanulók mozgáslehetőségeit, és a tantervben szereplő mozgásismereteket elmé-

lyíti, gyakoroltatja. 

A tárgyi, anyagi és személyi feltételek függvényében törekszik a diákok érdeklődésének megfelelő, válto-

zatos, élménynyújtó foglalkozásokat szervezni, a játékigényt kielégíteni, a rendszeres versenyzést biztosí-

tani. Az iskolai sportkör és tömegsport foglalkozásai a kötelező testnevelés órákkal és együtt biztosíthatják, 

alsó tagozatban a mindennapos testedzést és egyes évfolyamokon a mindennapos testnevelést.  A részvétel 

feltétele megegyezik a szakköröknél leírtakkal. 

 

Könyvtári foglalkozások 

Az iskolai könyvtár segíti a tanulók önálló ismeretszerzésének fejlődését, a dokumentumfajták megismeré-

sét, lehetővé teszi, hogy a diákok tapasztalatokat szerezzenek adatgyűjtésben, témafeldolgozásban. Hozzá-
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járul az iskolai könyvtárhasználók általános műveltségének kiszélesítéséhez, az új, modern ismeretek köz-

vetítéséhez. 

 

Rendezvények, tanórai keretben meg nem valósítható osztály vagy csoportfoglalkozások 

A különböző rendezvényeink, hagyományaink (ezek részletes felsorolását az SZMSZ 26.5.11-es fejezete 

tartalmazza), kiegészítik, erősítik oktató-nevelő munkánkat és segítik, hogy környezetünk jobban megis-

merje munkánkat, információt szerezzen céljainkról, lehetőségeinkről. 

 

Versenyek 

A sokszínű, színvonalas helyi versenyek, vetélkedők jó terepe a tehetség felismerésének, a rá való felkészí-

tés az átlagot meghaladó készségek, képességek fejlesztésének. 

 

Múzeum-, kiállítás látogatások  

A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésben, a nemzeti értékek és a kultúra iránti fogékonyság megteremté-

sében törekszünk optimálisan kihasználni a nagyváros adta lehetőségeket, tanulóink ismeretszerzésében 

felhasználjuk ezeket a foglalkozásokat is. 

 

Kirándulások, séták 

Országjárás: Az országjárást - az igények és lehetőségek függvényében - az iskolai diákönkormányzat által 

kért szabadnapon szervezzük meg. A kirándulások nem kötelezőek sem a tanulók, sem a pedagógusok 

számra, de a közösségépítés, motiválás, tanultak szemléltetése szempontjából fontosnak tartjuk, ezért meg-

szervezését és a tanulók részvételét mindenkinek ajánljuk. Az 5-6. osztályosok számára június első pénte-

kén, 7-8. osztályosok számára június első péntek és szombatján szervezzük meg. Az országjárás költségeit 

a szülők fizetik. 

A városban szervezett séták hozzájárulnak a lakóhely megismeréséhez, értékeinek feltárásához. Séták a 

tananyaggal összefüggésben szervezhetők, kíséretként 20 tanulónkét egy felnőtt kísérőt kell biztosítani.  

 

Táborozás  

Nyelvi tábor Gunarason, vagy bejárásos-formában az iskolában: francia, angol és német nyelvből, a nyári 

szünetben (közvetlenül a tanév végét követő héten). A táborozás költségeit a szülők, az iskolai alapítvány 

és a diákönkormányzat fedezi. 

 

A tanulási időn és iskolán kívül szervezett foglalkozások nem kötelezőek, a célok ezek nélkül is telje-

síthetőek. 
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A KÉPZÉS RENDJE 

 

A tanulói jogviszony 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

A felvételről ill. az átvételről az intézményvezető dönt. 

 

Tanulócsoportok szervezése tanórákon 

Iskolánkban évfolyamonként 2-3 párhuzamos osztály működik.  

 

A hagyományos osztálystruktúrát több esetben megbontjuk: 

 kiscsoportos bontás:  

- idegen nyelv 1-3. évfolyam 

- informatika 6- 7-8. évfolyam 

 egyéni képességek szerinti differenciálás alapján : 

- idegen nyelv 4-8. évfolyam 

 egyéb:  

- testnevelés évfolyamonkénti 2 osztály nemenkénti összevonása 7-8. évfo-

lyam 

 

Az iskolai oktatás nem kötelező tantárgyai: 

 idegen nyelv az emelt szinten való tanulás órakerete,  

A nem kötelező tantárgyra történő jelentkezés az előírásoknak megfelelő formában történik. Az első osztá-

lyosok szülei a beiratkozáskor, a többi évfolyamokon május 20-ig írásban jelzik a részvételi szándékot. 

 

A nyelvtanulás alóli mentesítés 

1-3. évfolyamon az idegen nyelv tanulása nem kötelező. Azon a tanulóknak, akik nem igénylik a tantárgy 

oktatását differenciált foglalkozást biztosítunk anyanyelv és matematika tárgyakból abban az esetben, ha 

nyelvi óra nem első illetve utolsó óra.  

4. osztálytól egy idegen nyelv tanulása kötelező. Azon tanulók csoportja, akik az idegen nyelv tanulását 4. 

osztályban kezdik kiegészül az 1-3. osztályban kevés sikerrel foglalkoztatott tanulókkal. Ők egy kezdő 

nyelvi csoportot alkotnak majd. 

A második idegen nyelv tanulására hetedik évfolyamtól van lehetőség önkéntes alapon, heti 2 órában. 
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Képzési sajátosságok 

Iskolánk a város egyedüli francia nyelvet emelt szinten oktató általános iskolája. A francia mellett első 

osztálytól kezdve angol és német nyelv tanulására van lehetőség. 

 1-3. osztályig évfolyamonként csoportbontásban francia, angol és német nyelvet oktatunk. 

 3. osztály végén szintfelmérés alapján (anyanyelv és idegen nyelv) történik a tanulók nívó-

csoportokba osztása. 

 4-8. osztályig emelt szinten (heti 5 óra), ill. normál szinten (heti 3 óra) folytatódik az ide-

gen nyelv tanítása. 

 Csoportváltásra 6. évfolyam végéig van lehetőség. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram  

10. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba: Egész-

ség nap, Fischer Emő atlétikai Sportnap, a különféle helyi szervezésű fittségi és más sport-

programok. 

11. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

12. Napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban foglaltak sze-

rint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a 

erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

13. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeret-

ben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportkör, gyógytestnevelés stb.).  

14. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajá-

tosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevé-

kenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékeny-

ségek kiemelt iránya legyen.   

15. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesü-

let illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szerveze-

tekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai 

együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támo-

gatása céljából.        

16. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme le-

gyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

17. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgo-

zásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  
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18. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

19. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a     

       szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön    

       minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra.          

FÜGGELÉK 
Jelen kiegészítés a Helyi tanterv Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy és 

a Testnevelés és sport tantárgyak esetében a megfelelő évfolyamokon 2016. szeptemberétől 

felmenő rendszerben  kerül bevezetésre. 

Kiegészítés a TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK tantárgy követ-

kező helyein: 

1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
cím, TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK alcím 7-8. 
évfolyam pont  A második világháború táblázat A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-
jai sora a következő mondattal egészül ki: 

    „Ismereteket merít az időszakot feldolgozó gyűjteményekből (lehetőség szerint a 
Holokauszt Emlékközpont anyagaiból is).” 

2. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
cím TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK alcím 7-8. 
évfolyam pont A második világháború táblázat Fejlesztési követelmények oszlop Ismeret-
szerzés, tanulás alpontja a következő negyedik franciabekezdéssel egészül ki: 

    „Ismeretek szerzése a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online adat-
bázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban, illetve a holoka-
uszt más jelentős hazai emlékhelyén; az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén lét-
rehozott emlékhely és múzeum megtekintése)” 

3. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
cím TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK alcím 7-8. 
évfolyam pont Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leveréséig táblázat A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai sorában a „vé-
leményt fogalmaz meg, melyet képes vitában képviselni” szövegrész helyébe az 
„Ismereteket merít az akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatko-
zó múzeumok anyagából is (lehetőség szerint a Terror Háza Múzeum és a recski 
Nemzeti Emlékpark anyagaiból is).” szöveg lép. 

4. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 
cím TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK alcím 7-8. 
évfolyam pont 8. Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leveréséig táblázat Fejlesztési követelmények oszlop Ismeretszerzés, tanulás 
alpontja a következő harmadik franciabekezdéssel egészül ki: 



217 

 

    „Ismeret szerzése a diktatúrák történetéhez kapcsolódó emlékhelyek és múzeumok 
segítségével [pl. látogatás a Terror Háza Múzeumban, a recski munkatábor területén 
létesült emlékhely (recski Nemzeti Emlékpark) felkeresése].” 

5. Hatályát veszti a kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-
8. évfolyamára cím TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERE-
TEK alcím 7-8. évfolyam pont 8. Magyarország a második világháború végétől az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leveréséig táblázat Fejlesztési követelmények oszlop Ismeret-
szerzés, tanulás alpontja második franciabekezdésében az „a Terror Háza Múzeum 
meglátogatása” szövegrész. 

Testnevelés helyi tantárgyi tanterv módosítása 

 

A testnevelés és sport műveltségterületen – a testnevelés tantárgy vonatkozásában – valamennyi 

évfolyamon mind elvi jelentőségű, mind szövegjobbító változtatásokat egyaránt tartalmaz a peda-

gógiai program felülvizsgálatáról rendelkező módosító rendelet. Az Alapelvek, célok című fejeze-

tet érintik a legfontosabb új tartalmak köre.  

A testnevelés stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív élet-

vezetésre szocializálása és a motoros műveltség eszközeivel történő személyiségfejlesztés, va-

lamint a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása. Ehhez kapcsolódóan megjelenik 

a differenciálás és a motiváció mint a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt területei.     

A kiemelt operatív jelentőségűnek titulált célok között nevesítésre került a lelki egészség erősí-

tése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása.  

A testnevelés és sport műveltségterületen az egyes közismereti tartalmakra vonatkozó, új illetve 

megváltoztatott tartalmakat emeljük ki a következőkben a hatályon kívül helyezett normaszöveg 

áthúzásával és a beiktatott – a helyi szabályozásba beépítendő – szövegelemek félkövéren jelölt 

piros színű feltüntetésével. E – piros színnel jelölt szövegelemeket – be kell emelni a testnevelés 

tantárgy helyi tantervébe.  

 

II.3.10. Testnevelés és sport cím C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK alcím textusa 

1–4. évfolyam 

A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos 

testnevelési és később sportolási szokások kialakítása, a sportmozgás megszerettetésének érdeké-

ben. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Képességfejlesztő, fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök se-

gítségével. 

–    Egyszerű alapformájú, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok. 

–    A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgás-

anyag. 
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–    Motoros tesztek, állapotfelmérés 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák. 

–    A természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása és továbbfejlesztése: 

–    torna jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladataiban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban; 

–    gyermektáncokban. 

Játék 

–    Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok. 

–    Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok. 

–    Alkotó, kreatív és kooperatív játékok. 

–    Sportjáték-előkészítő (kis) játékok. 

–    Népi gyermekjátékok. 

Versenyzés 

–    Egyszerűsített szabályokkal zajló sportági versenyek versenyhelyzetekben.  

–    Sor- és váltóversenyek. 

–    Egyszerűsített sportági versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban és csoportban egészségfejlesztő preventív, szokásjellegű motoros tevé-

kenységformák. 

–    Relaxációs alapgyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó alapgyakorlatok. 

–    Higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása. 

–    Baleset-megelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések keze-

lése. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Motoros képességek rendszeres mérése tesztekkel, ezek hatása az önértékelésre és ön-

kontrollra. 

–    A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában. 

–    A rendszeres testedzés hatása a szervezetre, felelősségvállalás. 

–    Az edzettség és a teljesítmény a mindennapokban és a sportban. 

–    A képességfejlesztés lehetőségei eszközzel és eszköz nélkül. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány, horizontális síkok, útvonal, ki-

terjedés). 

–    Energiabefektetés tudatossága (idő, gyorsaság, erő, állóképesség). 

–    Eszközre és társra vonatkozó térbeli, időbeli és dinamikai viszonyok szerepe. 

–    Kommunikációs szabályok, formák és jelek. 

–    Kognitív, emocionális és szociális funkciók szerepe a mozgástanulásban, mozgásérzéke-

lésben és alkotótevékenységben. 

Játék 

–    Játékfeladatok az érzelmek és a motiváció szabályozásáért. 
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–    Játékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre és szabálytudatosságra. 

–    Játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben. 

–    Személyes és társas folyamatok szerepe a játékban és a konfliktuskezelésben. 

Versenyzés 

–    Sportági alapismeretek és alkalmazásuk. 

–    Egyszerű sportági szabályok és versenyszabályok a sportversenyeken. 

–    Sportszerűség, példakép a sportban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Higiéniai alapismeretek mint felelősségtudatos szokásrendszer. 

–    Helyes testtartás, gerincvédelem és egészségtudatosság. 

–    Egészség, sport, életviteli és életmód alapismeretek, környezettudatosság. 

–    Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek. 

 –    Relaxációs alapismeretek, stresszkezelés, a feszültségek feloldása. Stressz- és feszültség-

oldó alapismeretek.  

5–8. évfolyam 

A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, 

illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsporti utánpótlás-nevelés technikai-taktikai kép-

zése. Komplex értelmezéssel bővül az egészségtudatos, aktív életvezetés tudásbázisa. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra építve egyé-

nileg, párban, csoportban eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével. 

–    Általános és konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs ké-

pességfejlesztés.  

–    Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

–    Gimnasztikasorok, gimnasztika kézi szerek használatával. 

–    Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló tartásjavító torna. 

–    Izmok mobilizálása, nyújtása, erősítése, lazítása. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Természetes és nem természetes mozgásformák alkalmazása. 

–    Egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak technikai, taktikai elemei. 

–    Sportágspecifikus technikai, taktikai és versenyelemek egyedül, párban, csoportban, csa-

patban:  

–    torna és táncos jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjáték-előkészítő feladatmegoldásokban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    úszáshoz köthető és vizes sportokban; 

–    alternatív környezetben űzhető sportokban; 

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak elemeiben; 

–    kerékpározásban; 

–    tánctanulás során, táncokban.  

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető mozgásrendszerek, sportágak             

      elemeiben. 

Játék 
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–    Testnevelési és sportjátékok taktikai és stratégiai elemei. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok.  

–    Gyermekjátékok, népi játékok hagyományőrző mozgásos tevékenységek és élethosszig 

végezhető szabadidős tevékenységek. 

–    Labdás gyakorlatok, testnevelési játékok labdával (kézzel, lábbal, egyszerű eszközökkel), 

sportjátékok előkészítése céljából. 

–    A tanult sportági technikai-taktikai elemek alkalmazása játékhelyzetben. 

–    Technikai elemek alkalmazása játékszituációban és versenyhelyzetben. 

–    A tanulói kreativitásra épülő motoros játékok. 

Versenyzés 

–    Egyénileg, párban és csapatban végrehajtható sportágak versenyei. 

–    Sportágak Sportági versenyszabályoknak, technikáknak és taktikáknak megfelelő gyakor-

lása versenyhelyzetekben és versenyszabályoknak megfelelően. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható egészséget megalapozó és fejlesztő 

motoros tevékenységformák. 

–    Relaxációs gyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Élettani (fiziológiai) optimális terhelés értelmezése és alkalmazása. 

–    Motoros képességfejlesztés és hatásrendszere az önismeretre, önkontrollra, önértékelésre. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés, motoros mérés szerepe hatása az edzettségre, a motivá-

cióra és a monotóniatűrésre. 

–    A preventív mozgásműveltség fejlesztése gyakorlati tevékenységekkel. 

–    Testtudat, saját test és eszközök fejlesztő eljárások szerepe a fittségben, edzettségben, 

ízületi mozgékonyságban.  

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    A térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, erő, állóképesség) 

és a mozgás kapcsolatainak felismerése a természetes mozgásokban és a sportági alap-

technikákban. 

–    Célorientált motoros tevékenység, gondolkodás és kreativitás a motoros tanulásban. 

–    Külső és belső információk és jelek felismerése, összehasonlítása és kiválasztása a moz-

gásképről. A mozgásképről külső és belső információk és jelek felismerése, összehason-

lítása és kiválasztása. 

–    Mozgásspecifikus kommunikációs szabályok, formák, jelek és szervezőeljárások alkal-

mazásuk szerepe az önreflexióban és önkontrollban. 

–    A különböző technikák és taktikák rendszerének megértése és alkalmazása. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok szabályainak rendszere, szabálykövetés. 

–    Játékszabályok és játéktípusok kapcsolatrendszere a döntéshozatallal, felelősséggel. 

–    Játékstratégiák, adaptív technika, taktika és konfliktuskezelés alkalmazásával. 

–    A sport- és olimpiatörténet, példaképek. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok. 

–    Táncok, Népi játékok, hagyományőrző mozgásos tevékenységek, egyéni, páros és cso-

portos foglalkozásokban. 

–    Személyes és társas folyamatok megismerése, sikerorientáltság és konfliktuskezelés a já-

tékban. 
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Versenyzés 

–    Sportágspecifikus alapszabályok, szabályrendszerek és sportszerűség. 

–    Sportágak, versenyszámok és teljesítményrendszerek. 

–    Olimpia- és sportágtörténeti alapismeretek, hagyományőrzés és minta. 

–    Híres magyar és nemzetközi sportolók tapasztalatai; minta és példakép.  

–    Esélyegyenlőség, fair play, teljesítmény.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek. 

–    A primer prevenció szerepe az életvezetésben, baleset-megelőzésben. 

–    Fizikai fittségi és edzettségi szint: egészséges táplálkozás, napi rutinok, az elhízás meg-

előzése. 

–    A helyes testtartás és a gerincvédelem kapcsolata a motoros képességekkel, az egészség-

gel. 

–    A mozgásműveltség és mozgáskultúra fejlesztése. 

–    A rendszeres testmozgás és a sport hatása a szervezetre, az agresszió levezetésére és az 

önkontrollra, az önuralom kialakítására. 

–    Biztonság és környezettudatosság. 

–    A relaxáció különböző formái. A stressz- és feszültségoldás különböző formái. 

9–12. évfolyam 

Erre a szakaszra a tudatos, rendszeres képzés és öntevékenykedés a jellemző, ahol az iskolai moto-

ros aktivitás mellett egyre hangsúlyosabb a rekreatív, szabadidős fizikai tevékenység, a tehetségek 

számára pedig az érvényesülés az élsportban. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Egyénileg, párban és csoportban, eszközzel és eszköz nélkül végzett minőségelvű moto-

ros tevékenység.  

–    Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordiná-

ciós képességfejlesztés. 

–    Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag tervezése és feladatmegoldásai.  

–    Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés és tervezés egyénileg, párban, csoport-

ban különböző eszközök segítségével és eszközök nélkül. 

–    Motoros tesztek állapotfelmérés. 

–    Biomechanikailag helyes testtartás. 

–    Testépítés – minden izomcsoport sokoldalú fejlesztése módszeresen az optimális testösz-

szetétel érdekében – betartva a gerinc és ízületvédelem szabályait. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    A természetes mozgások alkalmazása sportágspecifikus jelleggel. 

–    Egyénileg, párban vagy csoportban végzett sportágak technikai és taktikai elemei, magas 

cselekvési biztonsággal. 

–    A tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek és készségek fejlesztése, új 

mozgásanyag elsajátításával.  

–    Tapasztalatszerzés a külföldi és hazai történelmi és modern sportjátékok technikai és tak-

tikai készletéről. 

–    Tánc, néptánc, művészeti előadás, történelmi táncok, társastánc, vetélkedők mozgásos fe-

ladatokkal. 



222 

 

Játék 

–    Játéktípusok, szabályok, stratégiák gyakorlati alkalmazása. 

–    Testnevelési és sportjátékok taktikai és stratégiai elemei. 

–    Inklúzióra érzékenyítő játékok. 

–    Kooperatív, kreatív testnevelési és sportjátékok.  

–    Preventív játékok és tevékenységek a vízben. 

Versenyzés 

–    Sportági versenyhelyzetek gyakorlása. 

–    Versenytapasztalatok a diáksport, az élsport vagy a szabadidősport területén. 

–     Csúcsteljesítmény Egyéni csúcsteljesítmény a diákversenyeken vagy egyéb versenyrend-

szerekben. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

–    Egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható egészséget megalapozó és fejlesztő 

motoros tevékenységformák.  

–    Egészséges, mozgásgazdag életmód kialakítása. 

–    Életvezetés: rendszeres fizikai aktivitás és hatásrendszerének tudatosítása. 

–    Terhelés alakítása és kontrollja. 

–    Optimális testtömeg, ideális testsúly és fittségi paraméterek elérése, megtartása. 

–    Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.  

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

Motoros képességfejlesztés: terhelés, edzettség, fittség 

–    A fittség és edzettség kritériumai, élettani, edzéselméleti jellemzői és alkalmazása, önér-

tékelés. 

–    A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

–    Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a fejlődésre. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, erő, állóképesség), 

valamint a mozgáskapcsolatok felismerése a természetes mozgásokban és a sportági 

technikákban, taktikákban, stratégiákban.  

–    Sportági mozgásanyag technikai és taktikai repertoárának repertoárjának ismerete, alkal-

mazási területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 

–    Új sportági ismeretek és rendszerek európai és más országokból. 

–    Tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák képességszintnek megfelelő alkalma-

zása az önreflexió és az önkifejezés érdekében. 

–    Testkulturális tanulmányok, a testnevelés és a sport tananyagainak tematikus rendszere. 

–    Társtanítás, tutorálás mozgásos programokban és gyakorlatokban. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok szabályrendszere és kritikai értelmezése közösség-, illetve 

csapatépítő funkcióval. 

–    Játékszabályok és játéktípusok kapcsolatrendszere, szabálytudat és alkalmazás. Játékstra-

tégiák, adaptív technika és taktika alkalmazásával, értékelésével. 

–    Személyes és társas folyamatok a megismerésben, értékelésben, asszertivitásban és siker-

orientáltságban. 

Versenyzés 

–    Sportágak szabályrendszere, alkalmazási képessége. 

–    Sportversenyek szervezése és korosztályi rendszerek. 
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–    Sportszerűség, sikerorientáltság és kudarctűrő képesség a sportban és azon kívül. 

–    Sportágak, versenyszámok rendszerei, alkalmazási területei az önmegvalósításban. 

–    Olimpia- és sportágtörténeti ismeretek, rendszerek alkalmazása, a teljesítmény elismeré-

se. 

–    A magyar és nemzetközi sport sikerei, értékelési rendszerei. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    A mozgásműveltség, mozgáskultúra és egészségkultúra elméleti háttere, történetisége és 

fejlődési lehetőségei. 

–    Primer prevenció és életvezetés kapcsolatrendszere: szokásrendszer, egészségfejlesztés, 

egészségmegőrzés. 

–    A rendszeres testmozgás és egészségtudatosság kapcsolatrendszerei: elhízás, korszerű 

táplálkozás, egészséges életmód és életvitel, káros szenvedélyek, teljesítménynövelő 

szerek. 

–    A rendszeres fizikai aktivitás és sport hatása a szervezetre, a helyes testtartásra. 

–    Biztonság, baleset-megelőzés és környezettudatosság. 

–    Érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzése a motoros tevékenységek révén; 

relaxáció. 

–    Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős tevékenységek megva-

lósításában. 

Testnevelés helyi tantárgyi tanterv módosítása 

A testnevelés és sport műveltségterületen – a testnevelés tantárgy vonatkozásában – valamennyi 

évfolyamon mind elvi jelentőségű, mind szövegjobbító változtatásokat egyaránt tartalmaz a peda-

gógiai program felülvizsgálatáról rendelkező módosító rendelet. Az Alapelvek, célok című fejeze-

tet érintik a legfontosabb új tartalmak köre.  

A testnevelés stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív élet-

vezetésre szocializálása és a motoros műveltség eszközeivel történő személyiségfejlesztés, va-

lamint a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása. Ehhez kapcsolódóan megjelenik 

a differenciálás és a motiváció mint a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt területei.     

A kiemelt operatív jelentőségűnek titulált célok között nevesítésre került a lelki egészség erősí-

tése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása.  

A testnevelés és sport műveltségterületen az egyes közismereti tartalmakra vonatkozó, új illetve 

megváltoztatott tartalmakat emeljük ki a következőkben a hatályon kívül helyezett normaszöveg 

áthúzásával és a beiktatott – a helyi szabályozásba beépítendő – szövegelemek félkövéren jelölt 

piros színű feltüntetésével. E – piros színnel jelölt szövegelemeket – be kell emelni a testnevelés 

tantárgy helyi tantervébe.  

 

II.3.10. Testnevelés és sport cím C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK alcím textusa 

1–4. évfolyam 

A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos 

testnevelési és később sportolási szokások kialakítása, a sportmozgás megszerettetésének érdeké-

ben. 



224 

 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Képességfejlesztő, fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök se-

gítségével. 

–    Egyszerű alapformájú, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok. 

–    A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgás-

anyag. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák. 

–    A természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása és továbbfejlesztése: 

–    torna jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladataiban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban; 

–    gyermektáncokban. 

Játék 

–    Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok. 

–    Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok. 

–    Alkotó, kreatív és kooperatív játékok. 

–    Sportjáték-előkészítő (kis) játékok. 

–    Népi gyermekjátékok. 

Versenyzés 

–    Egyszerűsített szabályokkal zajló sportági versenyek versenyhelyzetekben.  

–    Sor- és váltóversenyek. 

–    Egyszerűsített sportági versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban és csoportban egészségfejlesztő preventív, szokásjellegű motoros tevé-

kenységformák. 

–    Relaxációs alapgyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó alapgyakorlatok. 

–    Higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása. 

–    Baleset-megelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések keze-

lése. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Motoros képességek rendszeres mérése tesztekkel, ezek hatása az önértékelésre és ön-

kontrollra. 

–    A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában. 

–    A rendszeres testedzés hatása a szervezetre, felelősségvállalás. 

–    Az edzettség és a teljesítmény a mindennapokban és a sportban. 

–    A képességfejlesztés lehetőségei eszközzel és eszköz nélkül. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány, horizontális síkok, útvonal, ki-

terjedés). 
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–    Energiabefektetés tudatossága (idő, gyorsaság, erő, állóképesség). 

–    Eszközre és társra vonatkozó térbeli, időbeli és dinamikai viszonyok szerepe. 

–    Kommunikációs szabályok, formák és jelek. 

–    Kognitív, emocionális és szociális funkciók szerepe a mozgástanulásban, mozgásérzéke-

lésben és alkotótevékenységben. 

Játék 

–    Játékfeladatok az érzelmek és a motiváció szabályozásáért. 

–    Játékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre és szabálytudatosságra. 

–    Játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben. 

–    Személyes és társas folyamatok szerepe a játékban és a konfliktuskezelésben. 

Versenyzés 

–    Sportági alapismeretek és alkalmazásuk. 

–    Egyszerű sportági szabályok és versenyszabályok a sportversenyeken. 

–    Sportszerűség, példakép a sportban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Higiéniai alapismeretek mint felelősségtudatos szokásrendszer. 

–    Helyes testtartás, gerincvédelem és egészségtudatosság. 

–    Egészség, sport, életviteli és életmód alapismeretek, környezettudatosság. 

–    Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek. 

 –    Relaxációs alapismeretek, stresszkezelés, a feszültségek feloldása. Stressz- és feszültség-

oldó alapismeretek.  

5–8. évfolyam 

A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, 

illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsporti utánpótlás-nevelés technikai-taktikai kép-

zése. Komplex értelmezéssel bővül az egészségtudatos, aktív életvezetés tudásbázisa. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra építve egyé-

nileg, párban, csoportban eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével. 

–    Általános és konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs ké-

pességfejlesztés.  

–    Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

–    Gimnasztikasorok, gimnasztika kézi szerek használatával. 

–    Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló tartásjavító torna. 

–    Izmok mobilizálása, nyújtása, erősítése, lazítása. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Természetes és nem természetes mozgásformák alkalmazása. 

–    Egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak technikai, taktikai elemei. 

–    Sportágspecifikus technikai, taktikai és versenyelemek egyedül, párban, csoportban, csa-

patban:  

–    torna és táncos jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjáték-előkészítő feladatmegoldásokban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    úszáshoz köthető és vizes sportokban; 
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–    alternatív környezetben űzhető sportokban; 

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak elemeiben; 

–    kerékpározásban; 

–    tánctanulás során, táncokban.  

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető mozgásrendszerek, sportágak             

      elemeiben. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok taktikai és stratégiai elemei. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok.  

–    Gyermekjátékok, népi játékok hagyományőrző mozgásos tevékenységek és élethosszig 

végezhető szabadidős tevékenységek. 

–    Labdás gyakorlatok, testnevelési játékok labdával (kézzel, lábbal, egyszerű eszközökkel), 

sportjátékok előkészítése céljából. 

–    A tanult sportági technikai-taktikai elemek alkalmazása játékhelyzetben. 

–    Technikai elemek alkalmazása játékszituációban és versenyhelyzetben. 

–    A tanulói kreativitásra épülő motoros játékok. 

Versenyzés 

–    Egyénileg, párban és csapatban végrehajtható sportágak versenyei. 

–    Sportágak Sportági versenyszabályoknak, technikáknak és taktikáknak megfelelő gyakor-

lása versenyhelyzetekben és versenyszabályoknak megfelelően. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható egészséget megalapozó és fejlesztő 

motoros tevékenységformák. 

–    Relaxációs gyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Élettani (fiziológiai) optimális terhelés értelmezése és alkalmazása. 

–    Motoros képességfejlesztés és hatásrendszere az önismeretre, önkontrollra, önértékelésre. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés, motoros mérés szerepe hatása az edzettségre, a motivá-

cióra és a monotóniatűrésre. 

–    A preventív mozgásműveltség fejlesztése gyakorlati tevékenységekkel. 

–    Testtudat, saját test és eszközök fejlesztő eljárások szerepe a fittségben, edzettségben, 

ízületi mozgékonyságban.  

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    A térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, erő, állóképesség) 

és a mozgás kapcsolatainak felismerése a természetes mozgásokban és a sportági alap-

technikákban. 

–    Célorientált motoros tevékenység, gondolkodás és kreativitás a motoros tanulásban. 

–    Külső és belső információk és jelek felismerése, összehasonlítása és kiválasztása a moz-

gásképről. A mozgásképről külső és belső információk és jelek felismerése, összehason-

lítása és kiválasztása. 

–    Mozgásspecifikus kommunikációs szabályok, formák, jelek és szervezőeljárások alkal-

mazásuk szerepe az önreflexióban és önkontrollban. 

–    A különböző technikák és taktikák rendszerének megértése és alkalmazása. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok szabályainak rendszere, szabálykövetés. 
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–    Játékszabályok és játéktípusok kapcsolatrendszere a döntéshozatallal, felelősséggel. 

–    Játékstratégiák, adaptív technika, taktika és konfliktuskezelés alkalmazásával. 

–    A sport- és olimpiatörténet, példaképek. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok. 

–    Táncok, Népi játékok, hagyományőrző mozgásos tevékenységek, egyéni, páros és cso-

portos foglalkozásokban. 

–    Személyes és társas folyamatok megismerése, sikerorientáltság és konfliktuskezelés a já-

tékban. 

Versenyzés 

–    Sportágspecifikus alapszabályok, szabályrendszerek és sportszerűség. 

–    Sportágak, versenyszámok és teljesítményrendszerek. 

–    Olimpia- és sportágtörténeti alapismeretek, hagyományőrzés és minta. 

–    Híres magyar és nemzetközi sportolók tapasztalatai; minta és példakép.  

–    Esélyegyenlőség, fair play, teljesítmény.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek. 

–    A primer prevenció szerepe az életvezetésben, baleset-megelőzésben. 

–    Fizikai fittségi és edzettségi szint: egészséges táplálkozás, napi rutinok, az elhízás meg-

előzése. 

–    A helyes testtartás és a gerincvédelem kapcsolata a motoros képességekkel, az egészség-

gel. 

–    A mozgásműveltség és mozgáskultúra fejlesztése. 

–    A rendszeres testmozgás és a sport hatása a szervezetre, az agresszió levezetésére és az 

önkontrollra, az önuralom kialakítására. 

–    Biztonság és környezettudatosság. 

–    A relaxáció különböző formái. A stressz- és feszültségoldás különböző formái. 

Testnevelés helyi tantárgyi tanterv módosítása 

 

A testnevelés és sport műveltségterületen – a testnevelés tantárgy vonatkozásában – valamennyi 

évfolyamon mind elvi jelentőségű, mind szövegjobbító változtatásokat egyaránt tartalmaz a peda-

gógiai program felülvizsgálatáról rendelkező módosító rendelet. Az Alapelvek, célok című fejeze-

tet érintik a legfontosabb új tartalmak köre.  

A testnevelés stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív élet-

vezetésre szocializálása és a motoros műveltség eszközeivel történő személyiségfejlesztés, va-

lamint a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása. Ehhez kapcsolódóan megjelenik 

a differenciálás és a motiváció mint a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt területei.     

A kiemelt operatív jelentőségűnek titulált célok között nevesítésre került a lelki egészség erősí-

tése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása.  

A testnevelés és sport műveltségterületen az egyes közismereti tartalmakra vonatkozó, új illetve 

megváltoztatott tartalmakat emeljük ki a következőkben a hatályon kívül helyezett normaszöveg 

áthúzásával és a beiktatott – a helyi szabályozásba beépítendő – szövegelemek félkövéren jelölt 

piros színű feltüntetésével. E – piros színnel jelölt szövegelemeket – be kell emelni a testnevelés 

tantárgy helyi tantervébe.  
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II.3.10. Testnevelés és sport cím C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK alcím textusa 

1–4. évfolyam 

A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos 

testnevelési és később sportolási szokások kialakítása, a sportmozgás megszerettetésének érdeké-

ben. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Képességfejlesztő, fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök se-

gítségével. 

–    Egyszerű alapformájú, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok. 

–    A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgás-

anyag. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák. 

–    A természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása és továbbfejlesztése: 

–    torna jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladataiban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban; 

–    gyermektáncokban. 

Játék 

–    Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok. 

–    Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok. 

–    Alkotó, kreatív és kooperatív játékok. 

–    Sportjáték-előkészítő (kis) játékok. 

–    Népi gyermekjátékok. 

Versenyzés 

–    Egyszerűsített szabályokkal zajló sportági versenyek versenyhelyzetekben.  

–    Sor- és váltóversenyek. 

–    Egyszerűsített sportági versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban és csoportban egészségfejlesztő preventív, szokásjellegű motoros tevé-

kenységformák. 

–    Relaxációs alapgyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó alapgyakorlatok. 

–    Higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása. 

–    Baleset-megelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések keze-

lése. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 



229 

 

–    Motoros képességek rendszeres mérése tesztekkel, ezek hatása az önértékelésre és ön-

kontrollra. 

–    A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában. 

–    A rendszeres testedzés hatása a szervezetre, felelősségvállalás. 

–    Az edzettség és a teljesítmény a mindennapokban és a sportban. 

–    A képességfejlesztés lehetőségei eszközzel és eszköz nélkül. 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány, horizontális síkok, útvonal, ki-

terjedés). 

–    Energiabefektetés tudatossága (idő, gyorsaság, erő, állóképesség). 

–    Eszközre és társra vonatkozó térbeli, időbeli és dinamikai viszonyok szerepe. 

–    Kommunikációs szabályok, formák és jelek. 

–    Kognitív, emocionális és szociális funkciók szerepe a mozgástanulásban, mozgásérzéke-

lésben és alkotótevékenységben. 

Játék 

–    Játékfeladatok az érzelmek és a motiváció szabályozásáért. 

–    Játékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre és szabálytudatosságra. 

–    Játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben. 

–    Személyes és társas folyamatok szerepe a játékban és a konfliktuskezelésben. 

Versenyzés 

–    Sportági alapismeretek és alkalmazásuk. 

–    Egyszerű sportági szabályok és versenyszabályok a sportversenyeken. 

–    Sportszerűség, példakép a sportban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Higiéniai alapismeretek mint felelősségtudatos szokásrendszer. 

–    Helyes testtartás, gerincvédelem és egészségtudatosság. 

–    Egészség, sport, életviteli és életmód alapismeretek, környezettudatosság. 

–    Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek. 

 –    Relaxációs alapismeretek, stresszkezelés, a feszültségek feloldása. Stressz- és feszültség-

oldó alapismeretek.  

5–8. évfolyam 

A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, 

illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsporti utánpótlás-nevelés technikai-taktikai kép-

zése. Komplex értelmezéssel bővül az egészségtudatos, aktív életvezetés tudásbázisa. 

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés a természetes mozgásokra építve egyé-

nileg, párban, csoportban eszközök nélkül, illetve különböző eszközök segítségével. 

–    Általános és konkrét sportági tevékenységre vonatkozó kondicionális és koordinációs ké-

pességfejlesztés.  

–    Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

–    Gimnasztikasorok, gimnasztika kézi szerek használatával. 

–    Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló tartásjavító torna. 

–    Izmok mobilizálása, nyújtása, erősítése, lazítása. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés. 
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Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    Természetes és nem természetes mozgásformák alkalmazása. 

–    Egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak technikai, taktikai elemei. 

–    Sportágspecifikus technikai, taktikai és versenyelemek egyedül, párban, csoportban, csa-

patban:  

–    torna és táncos jellegű feladatmegoldásokban; 

–    atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; 

–    sportjáték-előkészítő feladatmegoldásokban; 

–    önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; 

–    úszáshoz köthető és vizes sportokban; 

–    alternatív környezetben űzhető sportokban; 

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető sportágak elemeiben; 

–    kerékpározásban; 

–    tánctanulás során, táncokban.  

–    egyénileg, párban és csoportban végezhető mozgásrendszerek, sportágak  elemei-

ben. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok taktikai és stratégiai elemei. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok.  

–    Gyermekjátékok, népi játékok hagyományőrző mozgásos tevékenységek és élethosszig 

végezhető szabadidős tevékenységek. 

–    Labdás gyakorlatok, testnevelési játékok labdával (kézzel, lábbal, egyszerű eszközökkel), 

sportjátékok előkészítése céljából. 

–    A tanult sportági technikai-taktikai elemek alkalmazása játékhelyzetben. 

–    Technikai elemek alkalmazása játékszituációban és versenyhelyzetben. 

–    A tanulói kreativitásra épülő motoros játékok. 

Versenyzés 

–    Egyénileg, párban és csapatban végrehajtható sportágak versenyei. 

–    Sportágak Sportági versenyszabályoknak, technikáknak és taktikáknak megfelelő gyakor-

lása versenyhelyzetekben és versenyszabályoknak megfelelően. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Egyedül, párban, csoportban, csapatban végrehajtható egészséget megalapozó és fejlesztő 

motoros tevékenységformák. 

–    Relaxációs gyakorlatok. Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés 

Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

–    Élettani (fiziológiai) optimális terhelés értelmezése és alkalmazása. 

–    Motoros képességfejlesztés és hatásrendszere az önismeretre, önkontrollra, önértékelésre. 

–    Motoros tesztek, állapotfelmérés, motoros mérés szerepe hatása az edzettségre, a motivá-

cióra és a monotóniatűrésre. 

–    A preventív mozgásműveltség fejlesztése gyakorlati tevékenységekkel. 

–    Testtudat, saját test és eszközök fejlesztő eljárások szerepe a fittségben, edzettségben, 

ízületi mozgékonyságban.  

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

–    A térbeli, az energiabefektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, erő, állóképesség) 

és a mozgás kapcsolatainak felismerése a természetes mozgásokban és a sportági alap-

technikákban. 
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–    Célorientált motoros tevékenység, gondolkodás és kreativitás a motoros tanulásban. 

–    Külső és belső információk és jelek felismerése, összehasonlítása és kiválasztása a moz-

gásképről. A mozgásképről külső és belső információk és jelek felismerése, összehason-

lítása és kiválasztása. 

–    Mozgásspecifikus kommunikációs szabályok, formák, jelek és szervezőeljárások alkal-

mazásuk szerepe az önreflexióban és önkontrollban. 

–    A különböző technikák és taktikák rendszerének megértése és alkalmazása. 

Játék 

–    Testnevelési és sportjátékok szabályainak rendszere, szabálykövetés. 

–    Játékszabályok és játéktípusok kapcsolatrendszere a döntéshozatallal, felelősséggel. 

–    Játékstratégiák, adaptív technika, taktika és konfliktuskezelés alkalmazásával. 

–    A sport- és olimpiatörténet, példaképek. 

–    Sportági előkészítő kreatív és kooperatív játékok. 

–    Táncok, Népi játékok, hagyományőrző mozgásos tevékenységek, egyéni, páros és cso-

portos foglalkozásokban. 

–    Személyes és társas folyamatok megismerése, sikerorientáltság és konfliktuskezelés a já-

tékban. 

Versenyzés 

–    Sportágspecifikus alapszabályok, szabályrendszerek és sportszerűség. 

–    Sportágak, versenyszámok és teljesítményrendszerek. 

–    Olimpia- és sportágtörténeti alapismeretek, hagyományőrzés és minta. 

–    Híres magyar és nemzetközi sportolók tapasztalatai; minta és példakép.  

–    Esélyegyenlőség, fair play, teljesítmény.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

–    Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek. 

–    A primer prevenció szerepe az életvezetésben, baleset-megelőzésben. 

–    Fizikai fittségi és edzettségi szint: egészséges táplálkozás, napi rutinok, az elhízás meg-

előzése. 

–    A helyes testtartás és a gerincvédelem kapcsolata a motoros képességekkel, az egészség-

gel. 

–    A mozgásműveltség és mozgáskultúra fejlesztése. 

–    A rendszeres testmozgás és a sport hatása a szervezetre, az agresszió levezetésére és az 

önkontrollra, az önuralom kialakítására. 

–    Biztonság és környezettudatosság. 

–    A relaxáció különböző formái. A stressz- és feszültségoldás különböző formái. 
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Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István TagiIskolájának helyi tanterve 

 
 Helyi tantervünk alapját az oktatási miniszter által kiadott átdolgozott kerettanterv képezi, 

amelybe beépítettük a NAT által meghatározott kulcskompetenciákat. 

 

Tantárgyi rendszer és óraszámok  
 

1 Kötelező és választható tantárgyak  rendszere és azok óraszámai  
 

Minden év április 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat a választható tantár-

gyakról. Az első osztályosok szülei a beiratkozáskor, a többi évfolyamokon május 20-ig írásban 

jelzik a részvételi szándékot. A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Felvétel után az óra 

látogatása egy tanítási évig kötelező. A választott tantárgyakra is érvényesek a Házirend szabályai 

(fegyelem, késés stb.). 

A tanuló a fenti időpontig jelezheti azt is, ha a következő tanévben a nem kötelező tanórán nem 

kíván részt venni. 

 

 

Kötelezően választandó  órák:  

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc   megnövelt órakerete 1;2;4. évfolyamon heti 1 óra 

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc  megnövelt órakerete 3. évfolyamon heti 2 óra  

Matematika megnövelt órakerete 1-3.évfolyamon heti 1 óra 

Matematika, informatika  megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 

Idegen nyelv   megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 

 

Nem kötelezően választható órák:  

Idegen nyelv az emelt órakerete 1-4. évfolyam heti 2 óra 

 

Tantárgyak és óraterv 

 
 

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

A 

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc 7+1 7+1 6+2 6+1 

Idegen nyelvek  2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1  

Matematika , informatika    4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene, tánc és mozgás 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport, 5 5 5 5 

B Szabadon  tervezhető  órakeret 

 
(2) (2) (3) (3) 

C 
Tanórai rendelkezésre álló időkeret 

 
25 25 25 27 
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D 
Nem kötelező idegen nyelv: 
angol,  német 

2 2 2 2 

E Kötelező és szabadon választott órák összesen: 27 27 27 29 

      
F A tanulók terhelhetőségének maximuma 30 30 30 35 

 

  Tantárgyak 1. évfolyam 3. évfolyam Összesen 2. évfolyam 4. évfolyam Összesen 

                

    K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö 

A Magyar nyelv, 

irodalom,dráma  

4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 8 8 

Idegennyelv                 3 3 

Matematika 3 2 2 3 5 5 3 2     5 5 

Matematika, in-

formatika 

                2 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetis-meret 1 1 1 1 

Ének-zene,tánc 2 

Vizuális kultúra 2 

Életvitel és gyakor-

lat 

1 

Testnevelés és 

sport 

5 

B Szabadon tervezhe-

tő  órakeret 

2) 2) 4) 3) 3) 6) 

Tanórai rendelke-

zésre álló időkeret 

25 25 50 25 27 52 

D Nem kötelező ide-

gen nyelv: angol, 

németengedélyezett 

heti időkeret terhé-

re tervezhető több-

letóraszám része 

2 2 4 2 2 4 

E Kötelező és szaba-

don választható 

.órák összesen 

27 27   27 27   

F A tanulók terhelhe-

tőségének maxi-

muma 

30 30   30 35   
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Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű isme-

reteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai fela-

dat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, 

a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, vi-

lágszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetük-

ben, az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában is. 

 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

 fontos a matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  

 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete le-

gyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, a nemzetiségek és a 

nyelvi-vallási etnikumok szerepének értékelésére. 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, ki-

emelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk 

a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

 A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítésével  hozzájárulunk a motivá-

ció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz. Feladatunk a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon 

alapuló fejlesztése, a velünk élő környezetben. 

 A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és 

életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természet-

tudományos és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. A természettu-

dományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés 

terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyomá-

nyos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.    

 Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontos-

ságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatos-

sága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése. 

 Törekszünk, hogy tanulóink bepillanthassanak a jelen főbb kutatási tevékenységeibe. 
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Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningeket beépítjük a kötelező iskolai programokba, és a különféle 

helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokba. 

2. A mozgásos tevékenységeket a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfele-

lően alkalmazzuk az óratervi órákba.  

3. Az egyéb foglalkozásokon,  a foglalkozási programban foglaltak szerint, míg a különféle 

szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás 

különféle formái dominál a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 

változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások, 

mozgásoso játékok. 

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságai-

nak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) –egy-egy kiemelt mozgásos tevékenységet rende-

lünk, amely az iskolai szabadidős időkeretében szervezett tevékenységek kiemelt irányát 

adja.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sport, illetve a tele-

pülésen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetek, között stra-

tégiai együttműködésre törekszünk, az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hiva-

tott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme lesz a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi ala-

pokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerülnek megszervezésre.  

9. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján, a szabad-

idős- és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára, minden tanévben javas-

latot készítünk. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra. 
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
 

 

2011. évi CXC. a köznevelésről szóló törvény 26. § alapján: 

(1) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.  

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség3 hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

Jelen Pedagógiai Program, a tagintézmények helyi Pedagógiai Programja megtekinthető: 

- minden tagintézmény honlapján 

- az intézmény központi titkárságán 

- az intézmény honlapján. 

Nyomtatott formátumban a Pedagógiai Program, a Nevelési Program és mellékletei tekinthe-

tő meg. A Pedagógiai Program egésze (Helyi tantervekkel kiegészülve) a honlapon tekinthető 

meg. 

 

(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől 

felmenő rendszerben vezetheti be. 

 

A Pedagógiai Program jelenlegi felülvizsgálata a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésé-

ről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosítása a 7/2014. (I.17.) 

Kormányrendelet alapján történt meg. 

 

A Pedagógiai Program további felülvizsgálata évenként történik, illetve a jogszabályi válto-

zásoknak megfelelően.  

 

A Pedagógiai Programban foglaltak megtartása kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló 

minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre, valamint azokra a sze-

mélyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az iskola felada-

tainak megvalósításában, illetve a szülőkre, azokon a területeken, amelyek érintettek. 

 

A Pedagógiai Program módosítása az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a neve-

lőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. 

 

A Pedagógiai Program érvényes az elfogadását követő mindenkori jogszabályi változások 

átvezetésével. 

 

A Mecsekaljai Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület határozatképes ülésen elfogad-

ta. 

 

                                                 
3
 5. számú melléklet 
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A felülvizsgálatot követően a módisítással érintett részek 2014. szeptember 1-től az 1., 2., 5., 

6., 9. és 10. évfolyamokon már az új tartalmak jelennek meg, míg testnevelés tantárgy eseté-

ben az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10. és 11. évfolyamokon kell az új tartalmi szabályokat alkalmazni 

az Nkt. 26. § (5) és a 97. § (6) bekezdései alapján lépnek hatályba. 

Pécs, 2014. március 

 

_______________________________ 

Bognár László 

a Mecsekaljai Általános Iskola  

Intézményvezetője 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 

 

 

A Pedagógiai programot elkészítette és elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete 

 

Dátum: 2014. március 28. 

Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

 

 

 

 

A Pedagógiai programot jóváhagyta: Az intézmény vezetője 

 

Dátum: 2014. március 28. 

 

Ph. 

 ……………………………………………………………… 

 intézményvezető aláírása 

 

 

 

A Pedagógiai programról véleményét nyilvánította: 

 

Dátum:2014. március 28. 

 ……………………………………………………………… 

 Intézményi Tanács nevében aláírás 

Dátum: 2014. március 28. 

 ……………………………………………………………… 

 szülői munkaközösség nevében aláírás 

Dátum: 2014. március 28. 

 ……………………………………………………………… 

 diákönkormányzat nevében aláírás 
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MELLÉKLETEK 
 
 

 

Mellékletek: 

1. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja (A habili-

táció/rehabilitáció tartalma, módszerei és eszközei) 

2. A Mecsekaljai Iskola nevelőtestületi értekezletének jegyzőkönyve, jelenléti íve 

3. A Mecsekaljai Iskola diákönkormányzatának nyilatkozata 

4. A Mecsekaljai Iskola szülői szervezetének nyilatkozata 

5. Fenntartói többletkötelezettség jóváhagyása 

6. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályzata 
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AZ INTEGRÁLTAN OKTATOTT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ 

PROGRAMJA (A habilitáció/rehabilitáció tartalma, módszerei és eszközei 

 

Az együttnevelés koncepciója 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját az alábbi tényezők biztosítják: 
 
 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészí-

tése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások al-
kalmazása.  

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 
az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - 
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök al-
kalmazását. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 
hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki: 
 
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési 
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 
b) egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenci-
ált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 
c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javasla-
tokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elem-
zése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 
módszereket alkalmaz; 
d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - 
a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagó-
giai tanár/terapeuta az együttműködés során 
 
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása), 
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasz-
tásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazásá-
ra; 
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e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javas-
latot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó peda-
gógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni 
fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során tá-
maszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 
 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai  
 
a) A sajátos nevelési igényből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kiala-
kítása  
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása  
e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulaj-
donságok, funkciók fejlesztése 
f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetséggondozó feladatai-
nak segítése 
 
 
A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 
Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 2/2005. (III.1.) OM rendelet, ill. a 32/2012. (X.8.) 
EMMI rendelet alapján megfogalmazott irányelvek, a kapcsolódó tartalmak kiemelt jelentő-
ségűek a továbbhaladás szempontjából. A követelmények értelmezése mindig az adott sérü-
léstípusnak megfelelő elvárási szintet feltételez, illetve minden - az adott tanuló állapota 
alapján - pozitív változás része a komplex értékelésnek. 
 
 A követelmények és elvárások nem egyezhetnek meg a többségi osztályra, csoportra alkal-
mazottakkal.  
 
A továbbhaladás feltételeinek meghatározása tehát a SNI tanulók esetében egyénre szabott 
megítélést igényel: mindig abból a szempontból, hogy a továbbhaladás vagy az évismétlés 
nyújt-e számára nagyobb segítséget a későbbi társadalmi beilleszkedésben, az énkép pozitív 
irányú alakításában. 
 
SNI tanulók értékelése 
 
Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével 
történik. 
Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni különbsé-
gek figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést 
figyelembe vevő értékelést. 
 
 
I. LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK FEJLESZTÉSE 
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A vak és az aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, a sérülés típusának és jellegének 
megfelelő adaptáció segítségével.  
 
A kulcskompetenciák fejlesztése  
A vak és a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulók iskolai nevelésének-oktatásának is alapvető 
célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át 
tartó tanulásra való felkészítés. A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak speciális is-
meretekkel, képességekkel, attitűdökkel egészülnek ki.  
 
Anyanyelvi kommunikáció:  
A vak és aliglátó gyermek ismeretelsajátításában elsődleges szerepe van a verbális kommu-
nikációnak. Törekedni kell arra, hogy a bő szókincs (verbalizmus) mögött tényleges tartalom 
legyen. Azokon a területeken, amelyek csak vizuálisan érzékelhetők (pl. színek, fények, fény-
képek, festmények), a fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt sokoldalú 
megközelítéssel, érzékeltetéssel lehet kialakítani.  
A metakommunikáció használata (fej- és testtartás, a beszélő felé fordulás, távolságtartás, 
gesztus, mimika stb.) következetes nevelői ráhatással, különféle helyzetekben történő sok 
gyakoroltatással sajátítható el.  
- A vak és az aliglátó tanuló legyen képes a kommunikációs helyzetek értelmezésére,  
- a metakommunikáció részleges, tudatos elsajátítására, tudjon szóban és írásban a helyzet-
nek megfelelően kommunikálni.  
- Tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja a látássérültek szá-
mára kifejlesztett speciális szoftvereket.  
- Tanuljon meg udvariasan segítséget kérni és elfogadni.  
- A pozitív attitűd magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való tö-
rekvést.  
 
Idegen nyelvi kommunikáció:  
Az idegen nyelv tudásával elősegíthető az esélyegyenlőség megvalósulása a társadalmi beil-
leszkedésben. Az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás, az idegen nyelv 
pontírásának elsajátítása. A vak tanuló sajátítsa el az idegen nyelv pontírását.  
 
 
Matematikai kompetencia  
A speciális szemléltetés és tapintható segédeszközök használatával a súlyos látássérült tanu-
ló képes elsajátítani a matematikai ismereteket, az alapkészségek megfelelő szintjére jutni.  
– A matematika iránti pozitív attitűd a mindennapi élet során adódó problémák megoldására 
való nyitottságot segíti.  
 
Természettudományos kompetencia 
- A vak, gyakorlatilag vak, aliglátó tanuló a természeti világ működésének alapelveit, a való-
ságos tapasztalat során, a valóság megismeréséhez szükséges átalakított eszközök használa-
ta segítségével ismeri meg, pl.: domború ábrákat, térképeket, modelleket használ.  
- Az így szerzett tudás birtokában a látássérült személy is képes cselekedni a fenntartható 
fejlődés feltételeinek biztosításáért.  
 
Digitális kompetencia  
- A tanulót a szabályos tízujjas gépírás tudása,  
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- a speciális képernyőolvasó programok, a látássérült embereket érintő weboldalak ismerete 
és használata segíti az . 
- információs társadalomba való aktív bekapcsolódásban.  
 
A hatékony, önálló tanulás  
- A vak és az aliglátó tanuló képes kitartóan tanulni, ha ismeri saját képességit, személyisé-
gének erős oldalait. A leghatékonyabb tanulási módok elsajátításával, egyéni tanulási straté-
gia kialakításával alkalmassá válik a vakságból vagy az aliglátásból fakadó hátrányok leküz-
désére.  
- A tanuló legyen tisztában azzal, hogy eredményességének alapfeltétele a következetes rend 
megtartása környezetében, taneszközei között.  
- Sajátítsa el a tanulást segítő különleges eszközök (pl.: pontírógép, abakusz, számítógép ki-
egészítő programokkal, stb.) készségszintű használatát.  
- A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró-, alkalmazkodó és ku-
darctűrő képességet feltételez.  
 
Szociális és állampolgári kompetencia  
- A súlyosan látássérült tanuló harmonikus életvitele szempontjából kiemelt jelentőségű a jó 
kommunikációs képesség kialakítása, a stressz-, frusztráció- és konfliktuskezelés.  
- Személyes jóléte érdekében rendelkezzen saját szembetegségével kapcsolatos ismeretek-
kel, legyen képes a higiéniai szabályok követésére, a tudatos egészségmegőrzésre.  
- A pozitív attitűd magában foglalja a látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs 
lehetőségeinek az ismeretét.  
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
- A látássérült egyén boldogulásához szükséges a képességeit figyelembe vevő egyéni tervek 
készítésére, életpálya – építésre való képesség, az általa választható foglalkozások körének 
ismerete, az alkalmazkodás a változó, kínálkozó lehetőségekhez.  
- Pozitív attitűdjéhez tartozik a sikerorientáltság, innovációra való hajlam.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
- A vak és aliglátó ember esztétikai, művészeti tudatossága magában foglalja azt a felisme-
rést, mely szerint kreativitása kifejezésére előnyös kiemelkedő területként kezelni a zenét és 
az irodalmat.  
- Pozitív emberi viszonyai alakításában hasznos, ha a látássérült egyén képes kis segítséggel 
saját külső megjelenésének esztétikumát biztosítani.  
 
Kiemelt fejlesztési feladatok  
A vak és aliglátó tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de 
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek 
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének 
függvényei.  
 
Énkép, önismeret 
– A vak és az aliglátó tanulóknak fel kell készülniük arra, hogy – látássérülésük ellenére – 
felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában.  
– A megfelelő tanulási környezet kialakítása segíti az önálló tevékenységek megvalósítását.  
 
Hon- és népismeret  
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- A vak, aliglátó tanulók sajátítsák el a kulturális örökség megismerésének sajátos, a látássé-
rült embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes weblapok látogatása.  
- Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak igénybevé-
telét.  
 
Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra  
- Ismerjék meg a tanulók az Európai Unióról vakok számára készült, esélyegyenlőséget biz-
tosító hangoskönyveket.  
 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  
- Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a fogyatékos 
személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló jogsza-
bályokkal. A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság 
és beállítódás ez irányú önálló ismeretszerzésre.  
 
Gazdasági nevelés  
- A vak tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges pozitív 
attitűdjük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése iránt.  
- A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének alapozására. A ta-
nulók váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkorúknak megfelelően fejlődjön a 
pénzzel való bánni tudás képessége.  
 
Környezettudatosságra nevelés  
- A vak tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a termé-
szeti, társadalmi valóságról.  
- A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén 
is lehetséges.  
 
A tanulás tanítása  
- A tanítási-tanulási folyamatban építeni lehet arra, hogy a vak gyermekek figyelme a folya-
matos gyakoroltatás eredményeként koncentráltabb, emlékezetük terjedelme jobb, mint látó 
társaiké.  
- Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő speciális eszközök készségszintű 
használatát (pl. beszélő számítógép, olvasóeszközök, Braille-kijelző).  
- A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az Internet-
használatban képernyőolvasó programmal, ismerjék meg a Magyar Elektronikus Könyvtárat.  
A pedagógusok teendője, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának 
kialakítását.  
 
Testi és lelki egészség  
– A vak, aliglátó gyermek ismerje meg látássérülésének kórokát, az ebből eredő következ-
ményeket, fizikai terhelhetőségét (pl. nehéz súlyok emelésének tilalma, megerőltető test-
mozgás korlátai).  
– Tisztában kell lennie azzal, hogy a balesetek elkerülése csak megfelelő tájékozódási és köz-
lekedési ismeretek birtokában lehetséges (pl. a megszokott haladási irány betartása a köz-
vetlen környezetben, a kéz védekező tartása, egyértelmű/állandó/számára jellegzetes stb. 
támpontok szerinti tájékozódás, a fehér bot használatának elsajátítása nagyobb térségben).  
– Ügyelnie kell a szem higiénéjének betartására, a fülészeti problémák mielőbbi kezeltetésé-
re,  
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a rendszeres orvosi ellenőrzés szükségességére.  
– Az egészséges életmódra nevelés segítse a vak tanuló a betegségek megelőzésében, egés-
zség megőrzésében.  
– A vak, aliglátó gyermek számára is fontos a rendszeres mozgás, testedzés.  
– Ismerje, az egészséget károsító tényezőket. a helyes táplálkozás előnyeit. Kerülj – majd fel-
nőtt élet során is – a káros szenvedélyeket (pl. alkohol, kábítószer, dohányzás).  
 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  
– Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatosan alakíthatók ki. Fontos 
feladat az életvezetéshez szükséges rend szeretetének és megtartásának kialakítása, a tanuló 
szemészeti állapotából fakadó pályaválasztási, munkavállalási (foglalkozási), életviteli, csa-
ládalapítási stb. korlátok megismerése, A változó társadalmi feltételekhez történő alkalmaz-
kodás érdekében a rugalmasság kialakítása , képesség az önkorrekcióra, az együttműködés-
re. 
 
Speciális ajánlások a sérülés típusához kapcsolódva 
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvé-
nyesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel 
és eszközzel irányított.  
 
Magyar nyelv és irodalom  
A műveltségi területen belül az írás-, olvasásrendszert a vakok emberek számára a Braille-
féle pontírásrendszer alkotja. Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle 
alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítása. Ehhez speciális eljárá-
sokra, módszerekre és eszközökre van szükség (pl. hatrekeszes dobozok, gombás-, 
szögestábla, elfordítható hatponttábla, pontírógép, írótábla).  
Egyéb speciális feladatok:  
- a pontírógép helyes használatának megtanítása,  
- segítségadás a metakommunikáció értelmezésében, alkalmazásában,  
- a Braille-könyvtár, a hangos könyvtár és a digitális könyvtár megismertetése.  
 
Élő idegen nyelv  
Az idegen nyelv elsajátításához meg kell tanítani annak pontírásos betűhasználatát, valamint 
az elektronikus szótár kezelését. Az ismeretelsajátításban hangsúlyosabb szerepet kap a hal-
lás útján történő nyelvtanulás.  
Matematika  
A matematika tanítása során elsődleges  
– a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fejszámolás tempó-
jának fokozatos erősítése,  
– a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális számolóesz-
köz használata,  
– a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön belül 
nagyobb arányú szerepeltetése.  
– egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl.: adaptált körző; vonalzó, speciális 
koordinátatábla,  
– a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása.  
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A geometria-tanítás célja a praktikus ismeretek bővítése. Szerkesztés helyett mértani model-
lezés történik (eszközei: mértani testek, speciális körzők, vonalzók, speciális rajztábla fóliá-
val, stb.).  
Módszertani szempontból a folyamatos tevékenykedtetés kap kiemelt szerepet.  
 
Ember és társadalom. Ember a természetben. Földünk és környezetünk  
E műveltségi területek esetében cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a természeti és 
társadalmi környezetben, minél több közvetlen tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet 
szerezzenek a természeti és társadalmi valóságról.  
A műveltségi területekhez kapcsolódó tantárgyak nyújtsanak sokoldalú lehetőséget a megfi-
gyelőképesség, az emlékezet fejlesztéséhez, az információszerzés korlátozottsága következ-
tében hiányos fogalmak tartalmi gazdagításához, a tapasztalati bázis kiszélesítéséhez. Ezért 
fontos, hogy sok konkrét érzékeltetéssel tényleges fogalmak alakuljanak ki a tanulókban. A 
tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által közvetített információk, 
szemléltetések. A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásá-
nál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az ezeken 
történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel.  
A társadalmi ismeretek tekintetében meg kell ismertetni a tanulókkal a látássérültekre vo-
natkozó jogszabályokat és érdekvédelmi szerveződéseket.  
 
Művészetek  
E műveltségi terület esetében a fejlesztési feladatok módosítására van szükség: a tárgy- és 
környezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra vonatkozóan a vizuális 
érzékelés helyébe a tapintással történő érzékelés lép.  
A dráma és tánc a tanuló térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, 
ön- és társismeretük kialakításában, kommunikációjuk fejlesztésében kiemelt szerepet kap.  
A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását jelenti, ami a 
síkban speciális módon készített ábrák elemzésével, értelmezésével, létrehozásával a többi 
szaktárgy (pl. geometria, földrajz, fizika, kémia) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanu-
lók absztrakciós készségét, kézügyességét. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, vonalhúzók, 
körzők, sablonok stb. Ugyancsak kiemelt jelentőségű a térbeli ábrázolás alkalmazása (model-
lek, agyagozás stb.)  
A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével történik. A 
szolmizálás kézjeleit módosított formában lehet alkalmazni.  
A médiaismeret műveltségi részterületét hang által közvetítő médiarendszerek dominanciá-
ja jellemzi.  
 
 
Informatika  
A műveltségi terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális hangkijelzéssel ellátott számí-
tógép megismerésével. Ezen eszközök használatával olyan alapismeretek, jártasságok birto-
kába juttatjuk a vak, aliglátó gyermekeket, melyek segítik a látókkal való kapcsolat létesíté-
sét, a mindennapi életben adódó írásbeli ügyeik intézését. A „beszélő egységgel” vagy Braille-
sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos a továbbta-
nulás, az önálló ismeretszerzés szempontjából.  
A könyvtári ismeretek tartalmazza a Braille-, valamint a hangos könyvtárak (kazetták, CD-k, 
digitális könyvek) használatát.  
 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
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A műveltségi terület alapját a NAT--ban megfogalmazottak jelentik, fokozottabb hangsúlyt 
kapnak azonban a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák. Jelentős a szerepe a 
látó személyekkel, közösségekkel való nyelvi és szociális érintkezésnek. A gyakorlati ismere-
tek tekintetében kiemelt szerepet kap a látássérültek pályaválasztását is megalapozó techni-
kák beépítése a tananyagba. A speciálisan a látássérült személyek részére készült háztartási 
eszközök (pl.: kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátítása elő-
készíti a tanulókat az önálló életvitelre.  
 
Testnevelés és sport  
A műveltségi területnek kiemelten kell szolgálnia az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesz-
tést., a mozgásbiztonság kialakítását. A tartáshibák megelőzésére, korrigálására beépíthető a 
gyógytestnevelés tananyaga. Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sporto-
lási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.).  
 
 
II. HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK FEJLESZTÉSE 
 
Anyanyelvi kommunikáció:  
A hallássérült gyermekek/fiatalok ismeretszerzését nehezíti nyelvi kommunikációs szintjük 
életkortól elvárható elmaradása. Szókincsük szegényes, kifejezésmódjuk kevésbé árnyalt, 
mint halló társaiké. Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, a tevékenység-
be ágyazott anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika, a videó nyújtotta lehetőségek kihasz-
nálása A társas kapcsolatokban és a különböző kommunikációs helyzetekben való helyes, 
udvarias viselkedés, ezek megértése a különböző szerepjátékokban valósítható meg.  
 
Idegen nyelvi kommunikáció:  
Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló 
hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje. Az idegen nyelv tanulásánál első-
sorban a nyelv írott formájának megismerése és elsajátítása lehet a cél, illetve a köznapi 
élethelyzetekben a legegyszerűbb kifejezések használata.  
 
Természettudományos kompetencia:  
A hallássérült gyermek/fiatal a környezetétől elsősorban a látás útján szerez információkat. 
Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megértését szemléltetés, modellezés, tényleges 
cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük. (Pl.: digitális tananyagok, interaktív tábla haszná-
lata).  
 
Digitális kompetencia:  
A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a 
számítógép és az internet. Ajánlott a szabályos gépírás elsajátítása (gépírást tanító program). 
 
A hatékony, önálló tanulás:  
A hallássérült gyermek/tanuló gyakran küzd önbizalomhiánnyal, a tanítás-tanulás folyama-
tában általában állandó megerősítést, bíztatást igényel.  
 
Szociális és állampolgári kompetencia:  
A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell saját sérülésének, és ebből adódó esetleges 
hátrányainak elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. A 
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társas kapcsolatok helyes kialakítása, az udvarias viselkedés a későbbi társadalmi beillesz-
kedést támogatják. Az őket megillető támogatási rendszer és lehetőségek ismerete.  
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:  
Mind korábbi életkorban (4-5. osztálytól) fontos az iskolák pályaorientációs tevékenysége, 
hogy a hallássérült tanulók és szüleik megismerjék a választható szakmák körét, a továbbta-
nulási lehetőségeket.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:  
A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlés formálása nem csak személyiségük színeseb-
bé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek is. A művészeti 
ágak közül elsősorban a manuális tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, kézimunka) le-
hetnek az önkifejezés eszközei, befolyásolhatják a későbbi pályaválasztást is. 
 
Matematikai kompetencia: A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés követ-
keztében szűkebb szókincs, és az alacsonyabb nyelvi szint jelentősen befolyásol/hat/ja. A 
gondolkodás kevésbé flexibilis, esetenként gondot okozhat az egyes témakörök, feladattípu-
sok, műveletek közötti váltás. A matematikai fogalmak értelmezését segítheti a mindennapi 
élethelyzetek (pl.: vásárlás, mérés, térbeli tapasztalatok) tanórai modellezése.  
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
 
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 
egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvé-
nyei.  
 
Énkép, önismeret  
A hallássérült tanulókat fontos segíteni abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt 
élve a munka világának aktív részesévé váljanak.  
 
Információs és kommunikációs kultúra  
Az ismeretszerzésben fontos szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, hogy 
ezen az úton szerzett ismereteknek valósághű tartalma legyen, az ismeretanyag a fogalmi 
általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze.  
 
Hon- és népismeret  
A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, tartalmak-
ban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kommunikáci-
ójukban akadályozott hallássérülteknek. A szókincs, fogalmak bővítése, nonverbális úton 
szerzett ismeretek fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez igazított fejlesztésnek. 
Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolattartás formáinak elsajátítása, gyakorlása.  
 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  
Közvetlen élmény nyújtásával lehet hatékonyan ismereteket adni a hazánkon kívüli 
kultúrkincsek megismeréséhez. A tanulók szemléletének, nyitottságának formálásában nagy 
jelentőséggel bír, ha kommunikációs lehetőségeikkel kapcsolatot tudnak teremteni széle-
sebb környezetükben élő (sors)társaikkal. 
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Környezettudatosságra nevelés:  
A fejlesztési feladat elsősorban a társuló zavarokkal küzdő hallássérültek számára jelent ki-
hívást. Ajánlott a legalacsonyabb életkortól a közvetlen környezet megfigyeléséből, óvásából, 
rendben tartásából kiindulva eljutni a szélesebb körű környezeti – társadalmi folyamatok 
ismertetéséig. Mindehhez széles palettájú pedagógiai megsegítésre, vizuális megerősítést 
nyújtó szemléltetésre (pl. interaktív tananyagok alkalmazása) van szükség.  
 
A tanulás – tanítása  
A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű kom-
munikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik 
(emlékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek) feltárására építve valósítható meg az 
egyéni fejlesztés.  
 
Testi és lelki egészség  
A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló fogya-
tékosságuknak megfelelő szinten – azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, illetve an-
nak következményeit okozták. Fontos feladat a hallásjavító eszközök használatának, és 
azoknak az egészségügyi ismereteknek az elsajátíttatása, melyekkel megőrizhető, illetve ak-
tivizálható hallásmaradványuk. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos szerepe van 
komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihasználása, szájról 
olvasás). Szükséges, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros szokásokat, kerüljék 
az ártalmas, utánzó magatartási formákat (pl.dohányzás).  
 
Felkészülés a felnőtt élet szerepeire  
Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Ezért lé-
nyeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, és mű-
ködtetése, amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segí-
tik, gyakoroltatják. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltárása, me-
lyek a tanulók további sorsának döntő befolyásoló tényezői lehetnek (kézügyesség, megfi-
gyelés stb.). Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra, hogy pályaválasztásuk sikeres legyen. Reá-
lisan kell felmérniük, feldolgozniuk a hallássérülésükből következő akadályozó tényezőket.  
A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő akadályo-
zottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés, feldolgozás és 
átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására  
Ennek érdekében a lehető legkorábbi életkortól kell tanítani a gyermekeket a számítógép 
helyes használatára, illetve az internet által kínált kommunikációs lehetőségek tudatos, kul-
turált elsajátítására. 
 
 
III. ENYHE FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSE 
 
Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a NAT-ban alapvető célként meghatározott 
kulcskompetenciák fejlesztése az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) neve-
lésében-oktatásában elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából. Mindez külö-
nös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében.  
 
Anyanyelvi kommunikáció  
Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag - a tanítási tartalom - eszköz a tantárgy 
nevelési feladatai megoldásában.  Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe ér-
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telmi fogyatékosok esetében a beszédcentrikusságot kell előtérbe helyezni. Ezért a nyelv-
használati képesség és a gyakorlat fejlesztése az elsődleges feladat.  
Az anyanyelv elsajátítása 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 a kívánt eredményt, 
amely (az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, 
mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, infor-
máló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusa-
iban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 
 
Idegen nyelvi kommunikáció  
Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhe értelmi fogyatékosok ne-
velésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, 
emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg.  
A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gya-
korlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra.  
 
Matematikai kompetencia  
A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási 
műveletek, továbbá a funkcionális képességek / érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, 
figyelem, képzelet /. A matematikai kompetencia birtokában az enyhe értelmi fogyatékos 
tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszo-
nyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett matematikai tu-
dást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző területein. Ez úgy érhető el, 
hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét során létrejött helyzetekben 
ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel össze-
kapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység.  
 
Természettudományos kompetencia  
A természettudományos kompetencia az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati 
jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló termé-
szettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes termé-
szettudományos világkép kialakítása.  
 
Digitális kompetencia  
Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve közép-
pontban a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesz-
tés áll.  
Szociális és állampolgári kompetencia  
A szociális kompetencia segíti az enyhe értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja 
helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az állampolgári kompetencia 
megszerzésekor az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszichológiai jellem-
zőit figyelembe véve a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva 
segíti az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlődését.  
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
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A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek 
és attitűdök alakítása, formálása minden esetben a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe 
véve lehetséges. Arra kell összpontosítani, hogy az iskola évei alatt saját cselekedeteik tük-
rében alakuljon ez a kompetencia. Ismerjék fel lehetőségeiket. Tudják fogadni mások segít-
ségét. Tudjanak segítséget kérni és adni.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az 
eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 
csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az ér-
zelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő ta-
pasztalatszerzés.  
 
Kiemelt fejlesztési feladatok  
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési feladatok megegyeznek a 
NAT-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátos-
ságokhoz igazodóan módosul.  
 
Énkép, önismeret  
A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel 
a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szüksé-
ges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos 
visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése.  
 
Hon- és népismeret  
Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül ké-
pessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható he-
lyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell alakuljon a tanu-
ló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz.  
 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. A demokratikus jogok gyakorlására ajánlott 
iskolai szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat).  
 
Gazdasági nevelés  
A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 
helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszony-
ok), ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, csalá-
di életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben 
részesíteni.  
Környezettudatosságra nevelés  
Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, 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. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként 
kell, hogy jelentkezzen.  
 
A tanulás tanítása  
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Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási 
módok feltárása, gyakoroltatása, mindig az adott fejlettségi szinttől indulva. 
 
Testi és lelki egészség  
A nevelésben-oktatásban lényeges szerepe van a fizikai képzésnek, a rendszeres testedzés-
nek, mivel az erőnlét, a kitartás, a fizikai terhelhetőség meghatározó tulajdonságok lesznek a 
tanulók számára a munkaerőpiaci érvényesülésben. 
 
Felkészülés a felnőtt szerepre  
Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a nevelés-
oktatás teljes intervallumában, melyben kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját 
élmény, a tapasztalat.  
 
Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek 
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének 
függvénye. A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek 
mind magasabb szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül. 
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
 
Magyar nyelv és irodalom  
A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén ér-
telmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfej-
lesztés és - gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok 
csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e 
speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a 
helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában.  
Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a ta-
nulókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való 
sokrétű viszonyulásról.  
A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanu-
lás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése  

b) A téri tájékozódás fejlesztése.  

c) Grafomotoros készségek fejlesztése.  

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.  

e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés.  

f) Szövegösszefüggések megláttatása.  

g) A helyesírási szokások megerősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.  
A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.  
A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, 
gyakorlása.  
Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.  



253 

 

A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása 
fokozódó önállósággal.  
A tanulók által megismert aktív és passzív szókincs gazdagítása, gyakorlatai.  
Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű műve-
leteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.  
Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, - javítás, helyesírási problémahelyzetek 
felismertetése.  
Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli fe-
ladatokkal. 
 
Élő idegen nyelv  
Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg.  
A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam 
előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében.  
Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása 
iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében.  
A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a 
tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, fejlett-
ségüknek megfelelnek.  
A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű 
élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelme-
zésének.  
Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 
párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a mo-
tiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése 
áll.  
Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján kívá-
natos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezet-
ben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk felfogá-
sa, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, 
a folyamatos gyakorlásra.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Beszédszándék  
Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, motívumok fel-
ébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti kíván-
csiság felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése.  
– Beszédértés  
Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. Egysze-
rű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvétel a tanult 
témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése.  
– Beszédkészség  

– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megválaszo-
lása.  
 
Matematika  
A gyakorlás folyamán, a kognitív képesség alapműveleteit szem előtt tartva növelhetjük a 
tanulók intellektuális kapacitását.  
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
a) A tanulás eszközeinek célszerű használata.  

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.  

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 
szintjén.  

d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 
megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.  

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése.  

f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.  

g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szoká-
sok kialakítása.  

h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének tá-
mogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.  

i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a 
tényleges megoldás összevetése.  
 
Fejlesztési feladatok  
A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját él-
ményből kiindulva.  
A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kez-
detben ismert, majd ismeretlen szituációkban.  A problémamegoldó képesség megszerzése a 
próbálkozás útján, majd racionális szinten. Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyí-
tásának, a véleményalkotás képességének kialakítása.  
A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a ma-
tematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának 
kialakítása.  
A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével.  
Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) 
való emlékezés.  
Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megol-
dása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás 
mentén.  
A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének 
megítélésében.  
A segítségkérés és - elfogadás képességének fejlesztése, kialakítása.  
A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.  
A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.  
A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek isme-
reteihez igazodva.  
Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.  
A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése.  
Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.  
A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.  
Az ítélőképesség fejlesztése.  
 
Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek  
A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai 
jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes él-
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mény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményei-
nek eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a 
történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk.  
A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, 
a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett fele-
lősséget.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek megértése.  

– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüg-
gések felfedeztetése.  

– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés techni-
kájának fejlesztése.  

– A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése.  

– A kommunikációs képességek fejlesztése.  

– A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése.  

– Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fik-
ció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.  

– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.  

– Az önálló tanulás képességének fejlesztése.  
 
Fejlesztési feladatok  
Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. A saját szerep, a saját 
feladat, a saját felelősség felismerése.  
A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete.  
Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről.  
Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő se-
gítségnyújtás mellett.  
Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.  
A munkavállalás gyakorlata.  
 
Ember a természetben  
A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehe-
tősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a termé-
szethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos 
konstruktív magatartás- és viselkedésformák elsajátítása.  
E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, környe-
zettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése.  

– Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.  

– A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése.  

– A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának ér-
zékelése, felfogása, a változás – időben, térben – észlelése, értelmezése.  

– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése.  

– Szokások, szokásrendszerek kialakítása.  
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– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, irá-
nyított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.  

– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés fel-
fedeztetése konkrét példákon.  
 
Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, elvonatkoztatások.  
– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható ciklu-
saival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai.  

– Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal.  

– Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.  
 
Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve.  
– Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 
ismeretei.  

– Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges 
táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.  

– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.  

– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása pél-
dák segítségével.  

– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások ér-
telmezése.  

– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon keresz-
tül.  

– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások, 
konkrét tapasztalatok segítségével.  

– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módoza-
tainak ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi 
szervezetet veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése.  

– Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.  
– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai isme-
retek alkalmazása a működtetés során.  

– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.  
A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok meg-
ismerése.  
 
Földünk és környezetünk  
A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül sajá-
títhatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit.  
Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fejlesz-
tésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat, feladatokat 
hordozva.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkozta-
tás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége.  
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– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.  

– A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térképösszefüggé-
seinek felismerése.  

– Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a 
jelek, a szimbólumok világában.  

– Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 
tényleges és viszonylagos helye, helyzete.  

– Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban.  

– Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata.  

– Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló isme-
retszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fej-
lesztése, információk szerzése, kezelése.  

– Tájékozódás a földrajzi térben és időben.  

– Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban.  

– Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban.  

– A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, fo-
lyamatos gyarapítása.  

– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföld-
rajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése 
példákon keresztül.  

– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével.  
 
Művészetek  
Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe 
van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik 
a mélyebb megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű 
kínálata lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális megva-
lósítására.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatte-
remtő és együttműködési képesség fejlesztése.  
– Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése.  

– Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése.  

– A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése.  

– Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése.  

– A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 
funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól.  

– A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban.  

– A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése.  

– Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése.  

– Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gaz-
dagítása.  
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Fejlesztési feladatok  
– Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban.  

– Egyszerű közlő ábrák értelmezése.  

– A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése.  

– Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban.  

– Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében.  

– A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal 
szemben empatikus személyiség kialakításának segítése.  
 
Informatika  
A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába a 
munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést állítja.  
A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai 
ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel 
céljából is kiemelkedő jelentőségű.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Érzékszervi megismerések.  

– Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.  

– Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása.  

– Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése.  

– Csoportosítások, következtetések.  

– Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése.  

– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.  

– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.  

 

Fejlesztési feladatok  
A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később 
önállóan is. A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építé-
séhez, problémák megoldásához. Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készí-
tésével. Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak 
megtanulása, szokások kialakítása.  
 
Életvitel és gyakorlati ismeretek  
A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzá-
járul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A 
sérülésspecifikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen megfo-
galmazott alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai  
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítá-
sok, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat felfede-
zése.  

– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, mo-
tiváltság ébrentartása.  

– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, al-
kalmazása.  
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– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfej-
lesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása.  

– A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése.  

– A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő maga-
tartás elfogadtatása.  

– Szociális képességek fejlesztése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, 
személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési 
problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében.  

– Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges 
környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító tevé-
kenység műveletei.  

– Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel.  

– Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés 
során.  

– Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása.  

– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátás-
ban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a 
szolgáltatások igénybevételében.  

– Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban.  

– Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyugal-
mának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felismerteté-
se egyéni sajátosságok szerint.  

– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás.  

– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfonto-
sabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak valamint a 
realitások összehangolása. 
 
Testnevelés és sport  
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos 
ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfo-
gyatékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szüksé-
gessé teszik, hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a 
szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a 
mozgásos tapasztalatszerzés élményéhez. 
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gya-
korlatok elvégzésére.  
– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.  
– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképessé-
get. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyessé-
gének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló 
biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében.  
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– A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a 
téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 
erősítése.  
– A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.  
– A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás belát-
tatása.  
– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.  
– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.  
– A megosztott figyelem képességének automatizálása.  

– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.  
– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sport-

eszközök alkalmazásával is. 
– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok. 

 
 
IV. BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSE 
 
A beszédfogyatékos tanuló 
 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési za-
varok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. 
Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs 
és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság meg-
mutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -megértés zavaraiban, a 
beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, 
valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A különböző 
jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe so-
rolhatók. 
 
A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszé-
dig – minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommuni-
kációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) ala-
kulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 
Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló 
a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagó-
giai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jelle-
gétől függ. 
 
 Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 
a) megkésett beszédfejlődés, 
b) diszfázia, 
c) diszlália, 
d) orrhangzós beszéd, 
e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás), 
f) diszfónia, 
g) disarthria, 
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h) mutizmus, 
i) diszlexia, 
j) diszgráfia, 
k) súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 
vagy ezek halmozott előfordulása. 
 
 
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésének elvei és tartalma 
 
A fejlesztés alapelvei 
a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai té-
nyezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális ösz-
szefüggésrendszerére. 
b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől 
a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a fo-
lyamatkövetés is megvalósul. 
c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az ér-
telmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának 
figyelembevétele szükséges. 
d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesz-
téziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. 
e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek szá-
mos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldá-
sokkal eredményesebbé tehető. 
f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglal-
kozások változatos szervezeti kereteit. 
 
A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben megfo-
galmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban illeszkedik 
a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz.  
Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen 
alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, a tanuló egyéni sajátosságait is figye-
lembe kell venni.  
 
Kiemelt fejlesztési tartalmak: 
 
Anyanyelvi kommunikáció  
– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott 
nyelv területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket  

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerő-
sítése, beszédtudatosság kialakítása  

– szövegértés fejlesztése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, elősegítve a minden-
napi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdolgozás, továbbgon-
dolkodás lehetőségének biztosítását  

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv kü-
lönböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató 
oktatás  
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– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 
(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 
grammatika, mondat, bekezdés, szöveg)  

– a szókincs bővítése.  
 
Idegen nyelvi kommunikáció  
Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi 
kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, figye-
lembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket.  
A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikák (auditív-, vi-
zuális-, verbális-, drámatechnikák) használata, valamint a verbális és nem verbális kommu-
nikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű alkalmazása kiemelten fontos.  
A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, me-
lyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül is 
segítséget nyújthatnak.  
Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók eseté-
ben főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél. Az írásbeli 
kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és he-
lyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 
 
Matematikai kompetencia  
A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése. Egyes ese-
tekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben nyil-
vánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális absztrakciónak a 
fejletlensége. A számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén különös fi-
gyelmet kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális 
együttműködésére. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni 
a vizuális észlelés nehezítettségeire.  
A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a szó-
beli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszköze.  
 
Természettudományos kompetencia  
Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat 
azokban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció akadá-
lyokba ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegek alkal-
mazása szükséges az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére.  
Tanulónként eltérő lehet az az absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a természettu-
dományos jelenségek értelmezésébe. A kritikai gondolkodás képességének fejlesztése több-
nyire kis lépésekben valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva kell töre-
kedni arra, hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen betekintésük. 
Eredményes tanári stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogal-
mi szinten, az összes érzékszerv bevonásával való közvetítése.  
 
Digitális kompetencia  
Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mi-
vel az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. 
Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként működ-
het a mindennapi kommunikációban. Hozzásegíthetjük a tanulókat, hogy a rendelkezésükre 
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álló információs társadalom technológiáit használják a maguk segédeszközeként a számukra 
szükséges területeken.  
Főleg az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert ezek 
segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat.  
Az információgyűjtés- és keresés, a multimédiás tartalmak kezelése a beszédfogyatékosok 
számára körülhatárolható, jól teljesíthető feladat, ezért építhetünk a tanulók erős motiváció-
jára. Egyes ikonok, szóképek felismerésével, speciális alapfogalmak, kifejezések megtanulá-
sával olyan eszközök birtokába jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális világban. A 
tanuló érzékelje azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való to-
vábbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. A pedagógus feladata, hogy 
a tanulók figyelmét a konkrét eszközök és szoftverek használatán, illetve a kommunikáció 
élményén túl arra irányítsa, miként lehet az információs társadalomban a beszédfogyatékos-
ságból eredő hátrányokat minimalizálni.  
 
A hatékony, önálló tanulás  
A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári 
ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló ismeretszerzést, az 
információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott módszerekkel, a mindennapi 
életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális modellezésével segíthetjük. A szö-
vegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos szerephez kell jutnia a gondolko-
dási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén.  
A pedagógus feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció kialakí-
tása.  
 
Személyközi és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 
kompetencia  
Cél a beszédfogyatékos tanulók támogatása abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gaz-
dasági környezet eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén azok menetébe be-
kapcsolódni. az oktatás folyamán fontos a fokozatosság mellett a gyakorlati bemutatás, illet-
ve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, az érzelemdús, szubjektív eleme-
ket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához köthető társadalmi feladatok szemléltetése, 
a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A tanuló mindig lássa maga 
előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges fela-
datát, képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében ér-
dekeit érvényesíteni.  
Fontos hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 
variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre.  
A pedagógus feladata, hogy felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a 
szociális kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni ( 
ütköztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. Fokozatosan el kell 
sajátítania a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességet, hogy rátaláljon a megfelelő kom-
munikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyzetekhez alkalmazkodni.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs esz-
közt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő és -megoldó 
képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a művészeti 
nevelés. Ezen a kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gaz-
dagítása a kommunikáció minden szintjét fejleszti.  
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A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 
kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő.  
A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, tér-
beli rendezés; szín-, forma- és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogya-
tékos tanuló speciális készségfejlesztésére.  
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
 
Énkép, önismeret  
Az önismeret fejlettsége, a reális énkép nagymértékben segít a nyelvi deficit leküzdésében és 
a társadalmi integrációban.  
 
Információs és kommunikációs kultúra  
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 
eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási 
munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.  
 
Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, Aktív állampolgár-
ságra, demokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés  
 
A fenti kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók esetle-
gesen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei jelente-
nek nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegekkel 
segítheti a pedagógus a tanulók munkáját. Fontos, hogy az alapfogalmak megértését, memo-
rizálását egyénre szabott módszerek támogassák. Fontos a kifejezőkészség állandó fejleszté-
se és a kommunikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre az interperszo-
nális készségek fejlesztése, a szociális érzékenység kialakítása, az együttműködésre való ké-
pesség fejlesztése, a különféle konfliktuskezelési eljárások elsajátítása.  
 
Tanulás tanítása  
Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási programok tanulás során történő meg-
felelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében kiemelt szerepe van.  
 
Testi és lelki egészség  
A pedagógusnak segíteni kell a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésében, 
elfogadásában, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a 
beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelé-
sére, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is teljes életet tudjon 
élni.  
A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan 
kifejezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére.  
 
Felkészülés a felnőtt - lét szerepeire  
A beszédfogyatékos tanuló készségei, képességei alapos feltérképezése szükséges a felnőtt 
életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javítása 
alapvető feladat. Cél a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakítása. 
 
 
V. A PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARÁVAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSE 
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A kategórián belül nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapotok a 
tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex szemé-
lyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós 
érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt 
jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 
 
a) Arészképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköz-
tudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint 
az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 
tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének 
ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás 
mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A 
részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai 
feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében 
fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) 
elutasításában fejeződhet ki. 
 
b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érin-
tett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több 
cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzet-
idegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési 
képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontroll-
ra, megerősítésre szorulnak. 
 
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatar-
tási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 
- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási fe-
szültséget, 
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követ-
hető szabályokat. 
 
A fejlesztés alapelvei 
 
- A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabili-
tációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell 
a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakér-
tői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 
az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 
 
- A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív te-
rápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén 
célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integ-
rálni képes környezetbe. 
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Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
b) a kudarctűrő-képesség növelése, 
c) az önállóságra nevelés. 
 
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 
 
Diszlexia, diszgráfia 
 
A diszlexiaa tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási 
és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, 
érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonó-
dásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. 
Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új 
szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot 
helyette, vagy körülírja a fogalmat. 
Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betű-
tévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak átte-
kintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlel-
hető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma 
között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban, 
illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 
 
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 
íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszo-
nyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak 
nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
 
A fejlesztés célja: 
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban 
az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fej-
lessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésé-
ben. 
 
A fejlesztés feladatai: 
a) a testséma biztonságának kialakítása, 
b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és 
auditív észlelésre alapozó módszerrel, 
f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pálya-
futása alatt, 
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
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i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 
írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 
 
Diszkalkulia 
 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, 
a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának ne-
hézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó színvonala mel-
lett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek 
következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté vá-
lik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, 
sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és 
síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 
 
A fejlesztés feladatai: 
 
a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 
intenzív fejlesztése, 
b) a testséma kialakítása, 
c) a téri relációk biztonsága, 
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
e) a szerialitás erősítése, 
f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezé-
se, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuá-
lis megerősítés, 
h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 
segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 
 
A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
 
Hiperkinetikus zavarok 
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a 
figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlan-
ság, többszöri konfrontálódás a társakkal. 
Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének 
késése. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 
 
Magatartási zavarok 
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A visel-
kedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. 
Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart 
(hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, tár-
gyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, 
iskolakerülés, hazudozás. 
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A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 
 
a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek meg-
felelő érzékelésére. 
b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésé-
nek, terhelhetőségének ismeretében. 
c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önér-
vényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy 
kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beillesz-
kedésének segítése. 
d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 
 
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tünetei-
nek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folya-
matosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat 
foglalja magába. 
A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális ké-
pességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésé-
vel szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 
 
Módszer- és eszközválasztás 
Ajánlások a pedagógus/szülő részére 

• A módszer-és eszközválasztás tudatosságát a gyermek fejlettségi szintjének pontos 
megismerése és az arra épülő egyéni fejlesztési terv alapozza meg.  

• A fejlesztési területek egymásra épülését, motiváló, változatos, rövid terhelést kell 
biztosítanunk a tanulási folyamatban.  

• Nem szabad a gyermeket körülvenni egyszerre sok ingerrel. Mindig átláthatóság, 
behatárolhatóság, rend és következetes pozitív megerősítés vegye körül a tanulót. 
Egyszerre keveset markoljunk vizuális-akusztikus ingerekből: inkább többször, vál-
tozatos formában, rövid ideig erősítsük ugyanazt a képzetet. Tilos a hosszú, unalmas, 
gépies gyakoroltatás, a megterhelés erőltetett fokozása!  

• A nevelő mindig igyekezzen belehelyezkedni a gyermek nézőpontjába! 
• A fejlesztést két irányban végezzük: egyrészt a preventív képességfejlesztéssel erő-

sítsük meg a gyengén működő funkciókat; másrészt teremtsünk alkalmat a gyermek 
önmegvalósítására, értékei bemutatására kreatív tevékenységek végzésével (ábrázo-
ló technikák, zene, mozgás, sport, színjátszás, kézművesség, stb.), mely a személyiség 
egyensúlyának kialakításában döntő lehet.  

• A hiányokat, korlátokat, a teljesítmény gyengeségeit egynek tekintsük a gyermek tu-
lajdonságai között: nem kihangsúlyozva azt! A tanuló értékelését az önmagához vi-
szonyított személyiségfejlődés alapján végezzük.  

• Az ajánlott eszközök használata abban az esetben is szükségszerű, amennyiben a sa-
játos nevelési igény fennállásáról a gyermeknek nincs szakértői véleménye, de tanu-
lási teljesítményében, beilleszkedésében enyhébb problémák megfigyelhetők.  

• A differenciált bánásmód, nevelői attitűd és fejlesztés csak akkor válik hatékonnyá, ha 
az inkluzív intézmény pedagógusa, a szülő és a segítő szakember (gyógypedagógus, 
pszichológus) közti együttműködés rendszeres: a gyermek egyéni fejlesztési tervét 
közösen valósítják meg.   
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TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

Vizsgaszabályzat célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. (1) valamint a  65.§ (5) bekez-
désben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási 
rendjének szabályozása. 
A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  
 és az értékelés rendjét 

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 
évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény peda-
gógiai programja szerint nem lehetett meghatározni 

 a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonás-
sal) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra 
 különbözeti vizsgákra 
 pótló vizsgákra 
 javítóvizsgákra 

Tanulmányok alatti vizsgák értelmezése: 
 
Osztályozó vizsga fogalma  
Az intézményvezető engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
felmentett tanulók számára valamint - a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése 
esetén -a megengedettnél többet hiányzó tanulóknakszervezett vizsga, melynek célja a 
félévi illetve év végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.  
 
Különbözeti vizsga fogalma  
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmá-
nyok folytatásához szükséges ismeretekkel. 
 
Javítóvizsga fogalma  
Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges szintet 
egy adott tantárgyból (legfeljebb 3 tantárgy esetén) vagy osztályozó vizsgáról, különbözeti 
vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül tá-
vozik. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés 
feltétele.  
. 
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Pótló vizsga:  
a tanuló valamely vizsgaformát (javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgát) neki fel nem róható 
okból nem kezdte meg vagy igazolható okból nem tudta befejezni megismételheti azt. 
 
 
 
1.1 A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai: 

 
Javítóvizsga:  augusztus végén, kijelölt időpontban 
Osztályozóvizsga: Januárban a félévi osztályzat megszerzésékor 
   Június első hetében 
Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában 
Pótló vizsga:  egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le, 

abban az esetben, amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt 
távol az előző vizsgák valamelyikéről és erről két héten belül igazolással 
szolgál 

 
1.2 A vizsgák követelményei: 

 
Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek 
tudását követeli meg a tanulóktól. 
 
1.3 Értesítés a tanulók felé: 

 
Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak írásban, osztályozóvizsgát illetve kü-
lönbözeti vizsgát tevőknek az ellenőrzőn keresztül), amely tartalmazza: 

 A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél) 
 A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél) 
 A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját 
 A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia 

 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 
 akinek az igazgató pótlló vizsgát engedélyez. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 
tagjaira. 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése 2013.…………………..,érvényessége határozatlan időre szól. 
 
2. Vizsgabizottság – igazgató feladata 
 
2.1. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsga-
bizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 
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a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-
e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta-
lanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizs-
ga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

2.2. Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár 
csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkező pedagógus lehet. 

2.3. A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 
törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

2.4. Az igazgató feladata különösen: 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, ame-
lyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

c) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

2.5. Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - az 
igazgató helyettese vagy más megbízottja. 

2.6. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. 
 
 
 3. Írásbeli vizsga 

3.1. A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles ki-
alakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

3.2. A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelen-
lévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 
tételeket. 

3.3. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

3.4. Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatla-
pokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, 
minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 
az írógép, számítógép használatát. 

3.5. Az íróeszközökről  és a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik 
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3.6. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett fela-
datlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 
csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

3.7. A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
vizsgatantárgyanként hatvan perc, 

3.8. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre 
álló időt meg kell növelni. 

3.9. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az 
igazgató engedélye 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 
meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használ-
ja, 

c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

3.10. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet meg-
tartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga (3.15-
3.16. pontok) harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - is meg-
szervezhető. 

3.11. Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a 
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak. 

3.12. Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabály-
talanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe fog-
lalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, to-
vábbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely lehetővé teszi a sza-
bálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola 
igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

3.13. Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - 
az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával 
átveszi a vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - 
lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

3.14. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkez-
dett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné 

a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 
vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi idő-
pontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 
értékelni kell. 
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3.15. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 
engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az igazgató által 
meghatározott időben. 

3.16. A 3.15. és e pont alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizs-
gán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető visz-
sza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

3.17. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 
tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 
röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

3.18. Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

3.19. Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a 
cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

3.20. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 
foglalni. 

4. Szóbeli vizsga 

4.1. A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

4.2. A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

4.3. A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és 
kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgái-
hoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

4.4. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

4.5. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizott-
ság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben 
egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

4.6. Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell 
biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondola-
tait szabad előadásban kell elmondania. 

4.7. Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tízenöt percnél nem lehet több. A vizs-
gabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyő-
ződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A 
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vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A 
vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

4.8. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alka-
lommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. 

4.9. Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, 
legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget el-
hagyhatja. 

4.10. Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

4.11. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-
gázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére  a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet  71. § (1) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alap-
ján 

a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen vagy 

c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

4.12. Ha a vizsgázónak a bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell 
húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételen-
ként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pi-
henőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

4.13. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után 
külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére 
harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgázta-
tó tanár felolvassa. 

4.14. Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavar-
ja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 
ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyv-
ében fel kell tüntetni. 

4.15. A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy 
fel nem róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében 
az igazgató az írásbeli vizsgán leírtak szerint jár el. 
 
5. Gyakorlati vizsga 

5.1. A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőző-
dött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható. 
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5.2. A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvé-
delmi előírásokról. 

5.3. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatáro-
zott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem szá-
mít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 
megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

 5.4. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgá-
zónak fel nem róható okból kieső idő. 

5.5. A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell 
értékelni. 

6. A vizsgatárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 
az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 Az értékelés rendje 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pont-
számok összege alapján a következőként határozandó meg: 

            % elégtelen 
            % elégséges 
            % közepes 
            % jó 
     %-100% jeles 

 

A vizsgatárgyak részei 

Irodalom szóbeli vizsga 
Magyar nyelv írásbeli vizsga 
Történelem írásbeli vizsga 
Idegen nyelv írásbeli vizsga,  
Matematika írásbeli vizsga 
Fizika szóbeli vizsga 
Földrajz szóbeli vizsga 
Biológia szóbeli vizsga 
Kémia szóbeli vizsga 
Informatika gyakorlati vizsga 
Technika gyakorlati vizsga 
Testnevelés gyakorlati vizsga 
Ének  
 
 

http://www.bankidonat.hu/iskolank/alapdokumentumok/category/6-pedagogiai-program


276 

 

 
7. Záró rendelkezések 
 
A Pedagógia Programban rögzített szabályzatot az iskola nyilvánosságra hozza, az iskolai 
könyvtárban történő elhelyezéssel. 
A vizsgázó, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő a vizsga eredményével kapcsolatban 15 
napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amennyiben eljárási kifogása van. 
Azok a magántanulók, akik nem tudnak eleget tenni a számonkérés feltételeinek az osztályo-
zóvizsgán, évfolyamismétlésre kötelezettek, és azt már nem tehetik meg magántanulóként, 
csak nyomatékos indoklás mellett. Ezen indoknak, vagy indokoknak az elbírálását az igazga-
tó végzi. 
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A MECSEKALJAI ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK MELLÉKLETE 

 
 

INFORMATIKAI STRATÉGIA 

 
Az intézmény neve: Mecsekaljai Óvoda és Általános iskola 
OM azonosítója:027246 
 
Készült: 2010. május 20. 
Érvényesség időszaka:2009-2014 
Készítő(k):Dr. Jelenszkyé dr. Fábián Ildikó igazgató 

Varga Kálmán rendszergazda 
     Jónásné Csalódi Éva szakmai vezető TÁMOP 3.1.4. 

Fenntartó:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
Felülvizsgálta, aktuális kiegészítésekkel (TIOP-1.1.1-07-2008-1111.) ellátta: 
Móró Balázs rendszergazda 2011. szeptember 13. 
 
Az informatikai stratégia célja: 
Azon fejlesztési célok összefoglalása, melyek segítségével az IKT alapú oktatás fokozatosan 
kiterjeszthető a következő öt év alatt a teljes óraszám 25 százalékára.  
További célunk, hogy átfogóan megfogalmazzuk azokat az elveket, fejlesztési irányokat, in-
formációtechnológiai eszközöket és megoldásokat, amelyek az intézményt képessé teszik az 
IKT eszközök fogadására, alkalmazására, az informatikai rendszer fejlesztésére. 
Elvárásunk, hogy az intézmény IKT stratégiája segíti azt a módszertani változást, melyet a 
kompetencia alapú nevelés-oktatás, az egész életen át tartó tanulás, és ezeket megtámogató 
digitális kultúra elterjedés megkövetel. 
 
Előzmény: 

- az intézmény informatikai állapotfelmérése 
- meglévő informatikai hálózat, 
- a rendelkezésre álló IKT eszközök, 
- tartalomszolgáltatásilehetőségek,  
- adatbiztonságiintézkedések, 
- hozzáadott pedagógiaiérték. 
 

A digitális kompetencia eszközszükséglete ráépül az intézmény informatikai struktúrájára és 
annak egyben szerves része is 

- Hardver és szoftver fejlesztés 
- Hozzáadott pedagógiai érték 

A stratégia a fenti időszak alatt évente felülvizsgálandó.  
A célok megvalósításának feltétele a források rendelkezésre állása. 
 
Helyzetfelmérés 
1. Az informatikai hálózat 
Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Utcai Általános Iskola (új nevén Mecsekaljai Óvoda és Általá-
nos Iskola) jelenleg 1 db 4Mbit/s (ADSL) sebességű „Sulinet” internetkapcsolattal rendelke-
zik, valamint csatlakozik, az önkormányzati alhálózatra, amelyet adminisztratív dolgozók 
használnak. A Sulinet internetet 2 db AP (Access Point)–al terjesztettük ki az épületben. A 
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Bánki Donát Utcai Általános Iskola (Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola) épületében a 
számítógépes hálózat az épület nagy részét lefedi. Az iskolában a közösségi terek (konyha, 
aula, előterek) internetes lefedése megoldott a vezeték nélküli hálózat által. 
Az informatikai hálózat jelenlegi szolgáltatásai: 

- Internet elérés (vezetékes és vezeték nélküli) 
- Számítógépek közti file megosztás lehetősége (alhálózaton belül) 
- Lokális nyomtatók megosztáson keresztüli használata 
- 2 db hálózati nyomtató (Sulinet hálózaton) 

Az intézményben folyamatosan teret nyer a számítástechnika és az „on-line” tartalmak hasz-
nálata az oktatás során. Az egyre szélesebb körben alkalmazott digitális taneszközök, lapto-
pok, internetes adminisztráció gyakran felemésztik a rendelkezésre álló sávszélességet.  
 
2. Tartalomszolgáltatás 
Az intézmény rendelkezik honlappal, azonban üzemeltetése bonyolult. A Bánki Donát Utcai 
Általános Iskola honlapján keresztül részletes információkat kapunk aktuális eseményekről, 
hírekről változó tartalom formájában, valamint statikusan megtalálható, néhány az intéz-
ménnyel kapcsolatos alapinformáció (iskolatörténet, tevékenységi körök, TÁMOP, dolgozói 
névsor… stb.). Ezeket a tartalmakat az iskola saját üzemeltetésű honlap szerverén tárolja, 
amely az épületben található. A honlap fejlesztése a 2010/2011. tanévben elkezdődött, a 
2011/2012. tanévben befejeződik. 

 
3. IKT eszközök (Interaktív táblák, munkaállomások, munkaállomások üzemeltetésé-
hez szükséges szoftverek) 

1. Interaktív táblával felszerelt tantermek – röviden INT tantermek: 
Mimio tábla az I/1. terem, rögzített projektor (beszerzése költségvetésből 2007.).  
Kilenc prometheanactivboard interaktív tábla (beszerzése TIOP 1.1.1. PMJV fenntartói pá-
lyázat 2011.):  
Felső tagozatos termekben 

- Fsz./3 
- I/2. 
- I/4. 
- II./4 
- Fizika terem 

Alsó tagozatos termekben: 
- I/3. 
- I/4. 
- II/2. 
- II/3. 

 
2. Projektorral felszerelt tantermek – röviden IKT tantermek:  
Felső tagozatos termekben: 

- számítástechnika 1. 
- Fsz/2. 
- Fsz/4. 
- I/1. 
- I/3. 
- II/2 
- II/3. 

Alsó tagozatos termekben: 
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- II/4. 
- Angol terem 

 
3. Mobil eszközeink, pedagógusaink számára elérhető,: 

- 10 darab laptop (TÁMOP 3.1.4.) egyéb 1 darab laptop. 
- 9 darab Fujitsu Siemens laptop az interaktív táblák üzemeltetéséhez. 
- Dimeboard 3 darab 
- Projektor 1 db. 

  
4. Tanulóink asztali számítógépeken dolgoznak, ezek megoszlása a következő: 

- Számítástechnikai 1.: 18 darab 
- Számítástechnika 2.: 6 darab 
- Könyvtár: 2 darab 
- Azok az  alsó tagozatos termek amelyekben 1-1 darab kissé elavult asztali számítógép 

található: I/4 ; II/1 
A munkaállomások technikai paramétereit a mellékletben összegezzük. 
 
5. Tanári szoba felszereltsége 
2 db számítógép munkaállomás 
A szerver és a munkaállomások illetve a laptopok operációs rendszere jogtiszta, az oktatott 
szoftverek (MS Office, multimédia, programozás alkalmazások) szintén legális példányok. 
Az alkalmazott szoftverek listája: 
-         Microsoft Office XP 
-         Microsoft Windows Vista 
- Microsoft Windows 7 
-         Microsoft Windows Server 2003 
-         Microsoft Office 2003 
-         Microsoft Office 2007 
- Microsoft Office 2010  
-         VirusBuster 
- Microsoft securityessentials 
-         Avira Antivirus 
- Ubuntu Linux 
Az eszközfelszereltség átlagosnak mondható, bár a jelenlegi gépparkból a diákok által hasz-
nált eszközök felújításra, frissítésre szorulnak.  
Az alkalmazott szoftverek jogtiszták, de a változó kimeneti követelmények és biztonsági 
kockázatok miatt is frissítésre szorulnak a listában megjelölt tételek.  
Egyéb digitális eszközök száma  

- 2 darab digitális fényképezőgép 
- 1 darab kamera.  
 

4. IKT tartalom 
Digitális tananyagot főleg felső tagozaton az alábbi tantárgyakhoz szereztünk be:  

- Matematika, 
- Történelem 
- Angol nyelv 
- Földrajz 
- Biológia 
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Alsó tagozaton használunk még térítésmentesen letölthető (pl.: www.mozaweb.hu) interak-
tív tananyagokat. 
A rendelkezésre álló tartalmak jórészt a TÁMOP 3.1.4. pályázat útján kerültek az intézmény-
be, s az új megoldásokat kereső kollégák alkalmazták először őket. A tartalmak csak részben 
fedik le a tananyagszükségletet. 

 
5. Adatbiztonság 
Vírusvédelem 
Az iskolában minden számítógépen VirusBuster illetve Microsoft securityessencial vírusvé-
delmi szoftver fut. Az intézmény nem biztosít e-mail címet dolgozói részére. Különböző írha-
tó-olvasható adathordozók vírusellenőrzését a munkaállomásokra telepített VirusBuster 
illetve a Microsoft securityessencial végzi. Vannak helyi biztonsági mentések az Iskolatitkár-
ság számítógépeiről, illetve a Tanári szobában használt munkaállomásokról. A biztonsági 
mentéseink mindig a jelenlegi helyzetet tükrözik. Kisebb vírusfertőzésektől eltekintve rend-
szereink megfelelően működnek.  
 
Pedagógiai érték 
1.    Az IKT kompetenciafejlesztés bekerült az intézmény pedagógiai programjába. A vonat-
kozó részeket mellékeljük. Ebben rögzítésre került, miként épülnek be az IKT eszközök a 
különböző tantárgyak tanításába. 
A tanórai mérés- értékelés is új eszközökkel gazdagodik. Mindezek alkalmazására szintén a 
pedagógiai program az iránymutató. 
2.   A rendelkezésre álló pedagógiai kompetenciákat felmértük. A tantestület igénybe veszi a 
folyamat-tanácsadói szolgáltatást, és IKT-mentorálást is kértünk. A programba bevont peda-
gógusok mindegyike belső továbbképzést kap, s minden érintett munkaközösségből egy de-
legált pedagógus külső helyszínen megtartott továbbképzésen gyűjt tapasztalatokat, hasznos 
gyakorlatokat. A képzési naplót szintén csatoljuk. 
Az kutató-kísérletező pedagógusok mellé fokozatosan felzárkóznak a többiek is. A tantestü-
let motivált a program bevezetésében, kész a szemléletváltásra. 
 
A helyzetelemzés alapján 
A célok kitűzése és a hozzájuk tartozó alfeladatok meghatározása 
A célok kitűzésekor a fenti területeken figyelembe vettük átfogó célként a vállalt IKT alapú 
oktatás bevezetését, kiterjesztését. Minden informatikai átalakítás és fejlesztés ennek van 
alárendelve. 
Az intézmény pedagógiai programjából a vonatkozó értékek: 

- minőségi és piacképes tudás biztosítása a tanulók számára 
- „egész életen át tartó tanulás” készségének kialakítása 
- digitális írástudás: digitális kompetencia kialakítása 
- nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása 
- problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés 
- esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára 
- esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára. 

 Az alábbi tartalom példaként szolgál. Felhasználtuk a SWOT elemzésekben foglalt té-
nyeket. 
  

1.  Informatikai hálózat 
Cél:  

http://www.mozaweb.hu/
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Az informatikai hálózat alkalmas legyen a programhoz tartozó összes tanterem és érintett 
közösségi terület megfelelő minőségű kommunikációjának biztosítására. Ebbe beleértjük az 
összes szaktantermet és a közösségi tereket is. Az intézmény számára a sávszélesség megfe-
lelő legyen az oktatási tartalmak eléréséhez és a közösségi funkciók használatához. 

  
Jelenlegi helyzet: 
Az intézményben néhány terem kivételével elérhetőek az informatikai hálózat szolgáltatásai, 
pl.: internetelérés, munkaállomások közötti file-megosztás lehetősége. 
 
Feladatok:  
Új 25Mbit/s (esetleg 50 Mbit/s) sebességű internet beüzemelése szükséges. Az új vonalat a 
már részben kiépített diákhálózat helyére kapcsoljuk, a vezeték nélküli eszközökkel ezen a 
vonalon lehet majd kommunikálni.  A jelenlegi Sulinetet meg kell tartani, ezt kizárólag a 
technikai szegmens használna (tanári iroda, igazgató). Átalakítás után, az önkormányzati 
vonalat kevesebb munkaállomás között osztanánk szét, ezzel növeljük, az egy főre jutó sáv-
szélességet és csökkentjük a vonal túlterheléséből adódó hibák számát.  
 
Az új internet vonalra további 2 db AP–t szerelünk fel, ezzel teljessé téve az épület hálózati 
lefedettségét: 

- A régi „só szobában” vagy aula padlóban lévő végpontot kihasználva. 
- A 2. emeleten, a felsős oldalon a könyvtári végpontból kiindulva új vezetéket építet-

tünk be mely beszerelését (2011.szeptember) sikerült elvégezni. 
 
Számítástechnika teremben a falra szerelt rack szekrény továbbra is fontos hálózati csomó-
pont maradna, de új csomópontot is ki kell alakítani a „Stúdió” helyiségben. A három telefon-
vonalat, modemeket és routereket jól hozzáférhető helyre telepítjük a Stúdió helyiségbe, a 
gördülékenyebb hibaelhárítás érdekében. Valamint a jövőben beüzemelendő hálózati kiszol-
gálókat is ebbe a helyiségbe célszerű beszerelni. Légkondicionáló beépítése szükséges. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A Bánki Donát Utcai Általános Iskola informatikai hálózat tervének elvi rajza 
Az új rendszerre és a Sulinetre kapcsolt számítógépek felhasználói bejelentkezés után len-
nének használhatók, ezzel párhuzamosan be kell üzemelni egy tartományvezérlő servert, 
amely a későbbiek során más feladatokat is elláthat (Proxy, tartalomszűrés, központi adattá-
rolás biztonsági mentéssel). Amennyiben a jelenlegi honlap tárolására használt gépet kivált-
juk egy külsős tárhely szolgáltatóval, felszabadul egy eszköz, amelyet fejlesztés után a háló-
zat részévé tehetünk. Igény szerint egyedi felhasználói profilokat is létrehozhatunk, de álta-
lános célú felhasználói fiókokra is szükség lesz, a hálózati jogosultságok korlátozása érdeké-
ben. 
 
Forrás: önerő, mely a fenntartó által biztosított keret része illetve pályázatok keretében 
 
2. IKT eszközök 
Cél:  
A meglévő eszközpark megfelelő szintre bővítése, az IKT alapú oktatáshoz kívánatos tanórai 
környezet kialakítása a tervezett tantermekben. A tanórán kívüli önálló munkához az esz-
közkölcsönzés biztosítása. A tantermekben annyi mobil munkaállomás biztosítása, amennyi 
mellett már csoportmunka végezhető. A tanári munkaállomás és az interaktív tábla felszere-
lése. Egyéb eszközök biztosítása kérésre: mikroszkóp, dokumentumkamera, digitális kame-
ra, SNI eszközök. 

  

 

 
WiFi 

SSID :BANKI 
(Minden vezeték nélküli 

eszköz) 

Tartománykezelés, 
Proxy, Tartalomszű-

rés 

Önkormányzati 
Router (max. 13 PC) 

Sulinet router 
4Mbit/s 

Új diákhálózat routere 
25 Mbit/s 

Tartománykezelés, 
Proxy, Tartalomszű-

rés 

 
File server 

Access Pointok 

Iskolaközpont irodái, Isko-
latitkár 

Adminisztratív dolgozók Informatika termek, könyv-
tár… stb. 
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Jelenlegi helyzet: 
Több tanteremben szereltünk fel fix projektort és zománcozott táblát, azonban a iskola ren-
delkezik mozgatható projektorral és vetítővászonnal is. Egy teremben Mimio típusú interak-
tív táblavezérlő eszköz található, ill. rendelkezünk mozgatható Dimeboard típusú táblavezér-
lővel is és kilenc teremben található prometheanactivboard interaktív tábla. Az említett pá-
lyázat keretein belül 11 pedagógus használatában található laptop illetve 9 Fujitsu laptop 
szolgál az interaktív táblák használatára, valamint több teremben dedikált PC található.  
 
Feladatok: 
A szükséges eszközök megtervezése a jelenlegi állapot és a becsült eszközszükséglet alapján. 
Az új eszközök telepítése (interaktív tábla, projektor, tanári munkaállomás, szavazó rend-
szerek, egy-egy táblához csatlakoztatható dokumentumkamera és mikroszkóp, SNI eszkö-
zök). 
A berendezések cserealkatrészeinek biztosítása – a megfelelő forrás megtalálása, illetve 
technikai támogatás biztosítása, folyamatos karbantartás. 
 
Forrás: nagyrészt pályázat, kisebb részben önerő 
  
3. IKT tartalom 
Cél: A programban vállalt műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT 
tartalom biztosítása. Ez történhet külső beszerzéssel, de építünk a belső innovációra is: mind 
tanári mind tanulói oldalról. A munkaközösségek mentori segítséggel feltérképezik a rendel-
kezésre álló anyagokat, s ütemezést készítenek a műveltségi területük minimális lefedésére, 
majd a tananyagbázis gazdagítására. A szakképzésben a gyorsabban változó kimeneti köve-
telményekhez igazodó tananyagtartalom biztosítása, a régebbiek cseréje. 

  
Jelenlegi helyzet: A rendelkezésre álló digitális tartalmak hiányosak. 

  
Forrás: önerő a piaci beszerzésre, s javarészt ingyenes tartalom biztosítása 

 
Feladatok: 

- A használható „Jó gyakorlatok” felkutatása 
- A pedagógiai programmal összhangban levő tartalmak közös „adatbázisba” rögzítése, 

a szükséges beszerzések végrehajtása               
- A tartalmak használatához szükséges egyéb szoftverek telepítése 
- A testület által végzett „tartalomfejlesztés” szorgalmazása 
- A szoftverek karbantartása, frissítése szükség esetén 
   

4. Belső tartalomszolgáltatás 
Cél: Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészítése. A 
fenntartó és a szülők felé a szükséges online információk biztosítása. A diákok tanórán kívüli 
online IKT tartalomszolgáltatása. A tartalomszolgáltatás alakuljon át: legyen virtuális közös-
ségi tér az esélyegyenlőség biztosításával. 

  
Jelenlegi helyzet: 
Az intézmény rendelkezik honlappal, azonban üzemeltetése bonyolult. Ezeket a tartalmakat 
az iskola saját üzemeltetésű honlap szerverén tárolja, amely az épületben található.  
 
Feladatok: 
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A honlap tárolását át kell adni egy tárhely szolgáltatónak. A honlap felé irányuló külső kéré-
sek, az intézmény vonalát terhelik, a honlap szerver kiiktatásával a Sulinet internet vonal 
rendelkezésre állása enyhén javulna. A felszabadult hardvert a hálózati architektúrában más 
célra lehetne hasznosítani. 
A weblap felépítését át kell alakítani CMS (content management system) alapúra (Pl.: 
Wordpress, Drupal, E107, stb.). Átalakítás után rugalmasan lehet módosítani a site tartalmát, 
kiegészítve például szavazással, fórummal, így akár a közösség által is szerkeszthetővé válik. 
 
Forrás: önerő a webhely átalakítására 

  
  

5. Adatbiztonság 
Cél: Az intézményhez tartozó digitális rendszerek és adatok biztosítása. A rendszerek ren-
delkezésre álljanak a tanítási és a felkészülési időszakban. Az intézményi adatokról készül-
jön rendszeres biztonsági mentés. Adatvesztés vagy külső támadás ne veszélyeztesse a kö-
zösségi és a tartalomszolgáltatási funkciókat. 

  
Jelenlegi helyzet: 
A rendszerek vírusvédelme biztosított, de az esetleges támadások esetén a teendők nem 
rögzítettek. Az adatkezelés és mentés lokálisan szabályozott. 
 
Feladatok: 
A rendszer jelenlegi állapotában működőképes, további szolgáltatások, funkciók csak újabb 
kiszolgálók üzembe helyezésével valósíthatók meg. Pl.: Tartalomszűrés Proxy-n keresztül, 
központi adattárolás (file server). 
Az iskola dolgozóinak nem áll rendelkezésére intézményi e-mail, ezért a spam és egyéb le-
vélszemét szűrést az e-mail szolgáltató végzi.  
Rövidtávon a stratégiai fontosságú munkaállomásokon szükséges a vírusirtó szoftver cseré-
je, egy hatékonyabb működésű rendszerre, amely akár ingyenes megoldás is lehet. 
 
Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Az intézmény belső ada-
tainak elkülönítése a diákok és tanárok felhasználói tárhelyétől  
 
A digitális adatkezelés szabályozása, a biztonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági 
mentés kérdését is, illetve a biztonsági frissítések ütemezését               
 
A látogatható webhelyek közül a káros tartalmúak szűrésének kiterjesztése az új munkaál-
lomásokon is. 
 
Folyamatos továbbképzés az érintett kollégáknak 
 
Forrás: önerő  

  
  

Pedagógiai érték 
Cél: Az IKT eszközök mellé a pedagógiai érték folyamatos fejlesztése. Csak ezekkel kelhet 
életre az új tanítási-tanulási módszertan. Állandó innováció ösztönzése: változatos munka-
formák kialakítására, új tartalmak keresésére, készítésére. Maguk a pedagógusok is kapcso-
lódjanak be a szakterületüknek megfelelő Web 2-es közösségi terek munkájába. 
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Jelenlegi helyzet: A tantestület motivált a bevezetésben, de tapasztalatszerzésre, támoga-
tásra, s maga is tanulásra szorul. 

  
Feladatok: 

- A szükséges tanfolyamok megszervezése 
- Mintatanmenetek készítése, „óravázlat-fórum” indítása munkaközösségi szinten 
- Óralátogatások biztosítása a saját intézményen belül. Rendszeres megbeszélések 

szervezése a mentor bevonásával, ahol megbeszélhetik az aktuális tapasztalatokat – 
szintén a rokon műveltségi területek összevonásával 

- Az SNI feladatok feltérképezése. A tanmenetek, óravázlatok kiegészítése 
- Folyamatos visszajelzés és önértékelés biztosítása a pedagógusok számára 
- A diákok visszajelzéseinek értékelése 
- Jelen informatikai stratégia folyamatos felülvizsgálata a megvalósult elemek és visz-

szajelzések alapján 
  

Forrás: pályázat: TÁMOP 3.1.4 és más pályázatok, önerő 
  

A MUNKAÁLLOMÁSOK TECHNIKAI PARAMÉTEREI 
 

Terem Em. Eszköz Funkció Processzor 
Órajel 
(GHz) 

Memó-
ria 
(GB/MB
) 

Monitor 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt2 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Server Intel Xeon 3 2 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 1 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Szt1 III. PC Workstati- Intel Celeron 2.8 512 CRT 
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Terem Em. Eszköz Funkció Processzor 
Órajel 
(GHz) 

Memó-
ria 
(GB/MB
) 

Monitor 

on 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
1.8 1 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Pentium DualCore 
2.5 1 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 256 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
1.8 1 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.5 1 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Szt1 III. PC Workstati-
on 

Pentium Core2 Duo 
2.66 2 TFT 

Banki  PC Laptop Acer Aspire 
7520 

  

Banki  PC Laptop Acer    

Banki  PC Laptop Fujitsu Siemens    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Önkormányzat  PC Laptop Albacomp    

Tanari  PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 TFT 

Fejlesztőszoba  PC Workstati-
on 

AMD Athlon XP 
1600 

1.4 256 TFT 

Tanari I. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Tanari II. PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Könyvtár  PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.8 512 CRT 

Könyvtár  PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.66 256 CRT 

Könyvtár  PC Workstati-
on 

Intel Celeron 
2.4 256 TFT 

Gazd iroda fsz.  PC Workstati-
on 

 
  TFT 

Gazd iroda fsz.  PC Workstati-
on 

 
  TFT 

Rendszergazda PC Workstati-
on 

 
  TFT 

Igazgató  PC Workstati-
on 

 
  TFT 
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Terem Em. Eszköz Funkció Processzor 
Órajel 
(GHz) 

Memó-
ria 
(GB/MB
) 

Monitor 

Igazgató  PC Laptop Intel T2390 1.86 2  

Ig. helyettes  PC Workstati-
on 

 
  TFT 

Orvosi Szoba  PC Workstati-
on 

 
  CRT 

 
 
 
TIOP-1.1.1-07-2008-1111. PROJEKT KERETÉBEN  
2011. szeptember 1. 

  

Terem Em. Eszköz 
Funk-

ció 
Processzor 

Órajel 
(GHz) 

Me-
mória 
(GB/
MB) 

Monitor 

Alsós II/2 II. Interaktív t.      

Alsós II/3 II. Interaktív t.      
Alsós I/3 I. Interaktív t.      

Alsós I/4 I. Interaktív t.      

Felsős II/4 II. Interaktív t.      

Fizika II. Interaktív t.      

Felsős I/2 I. Interaktív t.      

Felsős I/4 I. Interaktív t.      

Felsős Föld. 3 F. Interaktív t.      

Könyvtár II. Router WIFI     

  SNI V  
(mozgássérült) 
csomag 

  
   

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 2,1 2  

Önkormányzat  PC Laptop Intel Core i3-2310M 
2,1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pedagógiai Program - fenntartóra háruló többletkötelezettségek részletezése 

  A táblázatot a Pedagógiai Programban szereplő minden többletkötelezettségre kérjük kitölteni, függetlenül 
attól, hogy az a mostani módosításkor került-e a programba vagy már korábban is szerepelt ott. 

  A Mecsekaljai Általános Iskola minden tagintézményében működik napközi és tanulószobai foglakozás, az orfűi Fekete István Általános Iskola kivételével. 

Me-
gye 

Tan-
kerület 

OM 
azo-

nosító 

Intézmény 
neve 

Többletkötele-
zettség tartalma 

A többletköte-
lezettség rövid 

indoklása 

A többletkötelezettségből 
adódó fenntartóra háruló 
várható összes költség egy 

tanévben (Ft-ban) 

A megvalósításhoz 
szükséges személyi 

feltételek 

A megvalósításhoz 
szükséges tárgyi 

feltételek 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Referenciaintéz-
ményi működés 

A 2013. tavaszán 
TÁMOP 3.1.7. 
pályázat minősí‐
tési eljárása 
befejeződik. 
Célunk, hogy 
referencia érté‐
kű működési és 
pedagógiai gya-
korlattal rendel-
kező intézmé‐
nyünk jó gyakor-
latait átadjuk, 
elterjesszük, 
megismertes-
sük, illetve ezzel 
segítsük más 
közoktatási in-
tézmények 
szakmai fejlesztő 
tevékenységét. 
Jógyakorlataink: 
www.kosar.educ
atio.hu                      
Élmény Műhely - 

Hálózatépítéshez kapcsolódó 
személyes találkozók költsé‐
gei, utiköltség saját pedagó‐
gusainknak, helyettesítési díj  
esetenként 25 000 Ft                                                                                        
két út /év esetén  50.000 Ft                                               

Nem szükséges: pá‐
lyázati pénzből peda-
gógusok képzése 
megtörtént 

Pályázati pénzből 
fedezve. A működés-
idején papíráru, iro-
daszer költség várha-
tó kb. 20.000 Ft 



289 

 

színjátszás az 
iskolában Bánki 
Kupa-
matematikaver-
seny a tehetség-
gondozásért                              
Segítő lépések, 
nagy esélyek     

  
Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Kínai nyelvokta-
tás 

A fenntartó által 
engedélyezett 
kínai nyelv okta-
tása. 

A kínai oktató éves egészség-
ügyi biztosítása, valamint 
Budapestre történő 
utiköltsége. 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Erdei iskolai 
program Orfűn 

tanulók utazta-
tása Orfűre oda-
vissza, erdei 
iskolai program 
a helyi iskolában 
illeszkedve a 
tananyaghoz 

utazási kedvezménnyel 320 
Ft egy osztály esetén 7.500 
Ft. 1-6. évfolyam / év 90.000 
Ft Pedagógus utiköltsége 
kedvezmény nélkül: 640 
Ft/fő,  

belső helyettesítés-
sel, óracserével meg-
oldható 

esetenként korszerű 
vizsgálóeszközök 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Iskolabemutató 
programsorozat 

plakát, szórólap 
készítése, elé‐
gedettségi kér-
dőív 

irodaszer, nyomdaköltség 
15.000 Ft 
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Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Egészséghét 
egy hetes prog-
ram főként felső 
tagozatosoknak 

irodaszer, nyomdaköltség 
15.000 Ft 

  
külső előadó azámára 
ajándék 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Pécs a mi váro-
sunk - témahét 

TÁMOP 3.1.4. 
fenntartás - egy 
hetes program 
felső tagozato-
soknak 

irodaszer, nyomdaköltség 
15.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Angol mesevetél-
kedő 

a Mecsekaljai 
Iskola tagiskolái 
számára 

irodaszer, nyomdaköltség 
díjak tárgyjutalom, díszlet 
30.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Meseprojekt 
iskolán belüli 
több hetes okta-
tási projekt 

irodaszer, nyomdaköltség 
díjak tárgyjutalom, díszlet 
10.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Három hetes 
projekt - Húsvéti 
készülődés 

TÁMOP 3.1.4. 
fenntartás -
iskolán belüli 
több hetes okta-
tási projekt 

irodaszer, kellékek, tárgyjuta-
lom 30.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Bánki területi 
Matematika ver-
seny 

Dél-Dunántúi 
iskolák csapat-
versenye, meg-
hirdetés, ver-
seny lebonyolí‐
tása, vendéglá‐
tás, oklevelek, 
díjak 

irodaszer, nyomtatópatron, 
fénymásolás, díjak, vendéglá‐
tás 140.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

osztálykirándulá‐
sok 

őszi, tavaszi, 
minden osztály 
számára tanul-
mányi jelleggel, 

pedagógus utiköltsége 35 
pedagógus/ min. 1000 Ft. 
Összesen 35.000 Ft 
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tanulói kiadások, 
pedagógus kia-
dások 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Egéravató ünne-
pély 

Első osztályosok 
avatása játékos 
formában 

versenyszámok költségei 
15.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

Polgáravató ün-
nepély 

Második osztá‐
lyosok avatása 
játékos formá‐
ban 

versenyszámok költségei 
15.000 Ft 

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

idegen nyelv 
tanítása 1-2-3. 
évfolyamokon 

első osztálytól 
kötelezően vá‐
lasztandó német 
vagy angol 
2014/2015-ös 
tanévtől kínai 
nyelv 

taneszközök beszerzése korai 
nyelvoktatáshoz kb. 300.000 
Ft, a kínai nyelvhez szükséges 
eszközöket az ELTE 
Konfuciusz Intézetétől meg-
kaptuk. 

idegen nyelv tanárok 
kellő számban ren-
delkezésre állnak 

taneszközök 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

 második idegen 
nyelv tanítása 7-
8. évf. 

7-8. évfolyamon 
kötelező felkí‐
nálni 

taneszközök beszerzése 
idegen nyelv tanárok 
kellő számban ren-
delkezésre állnak 

taneszközök 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

úszás óra testne-
velés óra kereté‐
ben 

helyi tanuszodá‐
ban 

hajszárítók, öltözök berende-
zése, uszoda fenntartása 

3.000.000 Ft 

pedagógus foglalkoz-
tatás 

taneszközök, öltöző‐
padok, vegyszerek 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

vizisport osztá‐
lyok indítása 

helyi tanuszodá‐
ban 

pedagógus foglalkoz-
tatás 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

néptánc csoport 
fellépései, utazá‐
sai 

minősítő feszti-
válok, fellépések 
felkérésre, 
hagyomáynőrzés

utiköltség, nevezési díj, kellé‐
kek  évente 2 alkalommal 
össz. 500.000 Ft. 

pedagógus foglalkoz-
tatás 

kellékek, erősítő, DC-
DVD lemezek 
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, mindennapos 
sport 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Szék-

helyintézmé‐
nye 

PTE partnerisko-
lája 

a feladatra kép-
zett tanárok 
mentori tevé‐
kenysége 

órakedvezmény 

TÁMOP 3.1.7. pályá‐
zat keretében, 
TÁMOp 3.2.5. pályá‐
zat keretében felké‐
szített pedagógusok 

papírárú 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Szakkörök anyag-
költsége 

A tehetségek 
fejlesztése 

                                                             
50 000     

  
Az iskolában rendel-
kezésre állnak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Szakkörök - pe-
dagógus óradíj 

A tehetségek 
fejlesztése 

                                                        
2 720 000     

8 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Iskolai sportkör 

A tehetségek 
fejlesztése, min-
dennapos moz-
gás 

                                                        
1 000 000     

3 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Énekkar 
Az együttének-
lés kultúrájának 
kialakítása 

                                                           
170 000     

1 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Idegen nyelv 
oktatása 1-3. 
évfolyam 

Az idegen nyelv 
oktatásának 
előkészítése 

                                                        
1 100 000     

1 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Sportversenyek 
Egyéni kimagas-
ló tehetségek 
támogatása 

                                                           
100 000     

4 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 
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Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Tanulmányi ver-
senyek szervezé‐
se 

Tehetségkutatás 
                                                             

15 000     
3 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Tanulmányi ver-
senyek utazási 
költsége 

Tehetséges ta-
nulók támogatá‐
sa 

                                                           
100 000     

Kísérő szükség szerint Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Jurisics Akadémia 
Egyéni tehetsé‐
gek megnyilvá‐
nulása 

                                                             
20 000     

1 fő pedagógus rész-
ben 

Nincs szükség 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Erdei iskola 
Környezettuda-
tos nevelés 

                                                           
100 000     

9 csoport - 12 fő kísé‐
rő 

Az Orfűi tagiskolában 
meglévő felszerelés 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Tanulmányi ki-
rándulás 

Közösségfejlesz-
tés, A tanult 
ismeretek ter-
mészetben való 
megismerése, 
természetvéde-
lem 

                                                           
300 000     

26 fő teljes munkaidő   

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

DÖK-nap 
Közösségfejlesz-
tés, sport, ter-
mészetvédelem 

                                                             
50 000     

26 fő teljes munkaidő   

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

KRESZ-Park 

A közlekedési 
ismeretek elsa-
játítása a gya-
korlatban 

                                                             
50 000     

2 fő pedagógus rész-
ben 

KRESZ-PARK 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

Múzeumlátoga-
tás 

Tantárgyakhoz 
kapcsolódó kite-
kintés 

                                                             
20 000     

1 fő pedagógus rész-
ben 
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nos Iskola 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Színházlátogatás 
Tantárgyakhoz 
kapcsolódó kite-
kintés 

                                                             
50 000     

1 fő pedagógus rész-
ben 

  

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Farsang 
Hagyományok 
megismerése, 
ápolása 

                                                             
15 000     

26 fő pedagógus 
részben 

Az iskolában rendel-
kezésre állnak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Őszbúcsúztató 
Népi hagyomány 
felelevenítése 

                                                             
25 000     

14 fő pedagógus 
részben 

Az iskolában rendel-
kezésre állnak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Halloween 
Idegen népek 
kultúrájának 
megismerése 

                                                             
10 000     

26 fő pedagógus 
részben 

Az iskolában rendel-
kezésre állnak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Majális 

Családi nap, 
pihenés, játék, 
szórakozás, kö‐
zösségfejlesztés 

                                                           
100 000     

26 fő pedagógus 
részben 

Az iskolában rendel-
kezésre állnak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Jurisics Kupa 
Sportverseny, 
hagyományápo-
lás 

                                                             
60 000     

    

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Egészségnap 

Egészségtudat 
kialakítása,                                   
egészséges 
életmódra neve-
lés 

                                                             
30 000     

15 fő pedagógus + 
védőnő és a meghí‐
vottak 

A tárgyi eszközöket a 
meghívottak biztosít-
ják 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

Emlékplakett és 
emlékérem - 8. 
évfolyam 

Értékelés, elis-
merés 

                                                             
15 000     

  Plakett és érem 
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nos Iskola 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Jurisics 
Utcai Általá‐

nos Iskola 

Elismerő oklevél 
és érem 

Értékelés, elis-
merés 

                                                             
10 000     

  Oklevél, érem 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

iskola által szer-
vezett versenye-
inken a verseny-
zők és zsűritagok  
ellátása 

Iskolánk évek 
óta nagy sikerrel 
szervezi a Városi 
történelem, az 
Angol civilizációs 
versenyt és a 
floorball Páz-
mány kupát. 

                                                             
30 000     

biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

szervezett iskolai 
szabadidős tevé‐
kenységek: szak-
kör, művészeti 
kör, sportkör 

A tehetséggon-
dozás megvaló‐
sításához szük-
séges anyagok, 
eszközök biztosí‐
tása 

                                                             
50 000     

biztosítottak részben biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

tehetségondozást 
szolgáló segéd-
eszközök, köny-
vek könyvtári 
bővítése 

A könyvtár fo-
lyamatos meg-
újulása hozzáse-
gíti tanulóinkat a 
napra kész isme-
ret  megszerzé‐
séhez, ezért 
szükséges az 
állomány folya-
matos bővítése. 

                                                           
200 000     

biztosítottak biztosítottak 
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Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

Az iskola hagyo-
mányos program-
jai:• Gyerek nap, 
• Mikulás, • Ad-
vent,• Nyelvi 
napok,• Jeles 
napok ,• Leendő 
első osztályosok 
számára Iskola-
nyitogató, Családi 
nap, Karácsonyi 
hangver-
seny,  Karácsonyi 
vásár, Farsang 

Az iskola tanuló‐
it, illetve a szülői 
közösséget érin-
tő hagyományok 
folyamatos ápo-
lása szabadidős 
tevékenységek 
keretében. 

 nincs  biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

Február 25.-i 
városi rendez-
vény, koszorú és 
protokoll költség 

Iskolánk névadó‐
jára és sorstár-
saira emléke-
zünk városi szin-
tű rendezvény-
nyel, szerveze-
tek részvételé‐
vel. 

                                                             
25 000     

biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

Móricz-nap - 
koszorú, meghí‐
vottak vendéglá‐
tása 

Hagyományos 
kulturális prog-
ramunk, melyen 
Móricz Zsig-
mond iskolai 
emléktábláját 
koszorúzzuk 
meg. 

                                                             
10 000     

biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

Öko-iskolai prog-
ramjaink: emlé‐
kezés a jeles na-
pokra( Föld, Víz, 

Öko-iskolaként 
fontos a környe-
zettudatos ma-
gatartásformára 

 nincs  biztosítottak biztosítottak 
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Madarak és fák, 
karácsonyi és 
húsvéti játszóhá‐
zak, öko- szakmai 
nap, terepgyakor-
latok) 

és egészséges 
életmódra neve-
lés 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

angol nyelv emelt 
óraszámú oktatá‐
sa 1-8. évfolyam-
okon 

Az angol nyelv 
minél hatéko-
nyabb elsajátítá‐
sa miatt első 
osztálytól a sza-
badon választ-
ható órakeretből 
tanítjuk, (1-3. 
heti 2 óra, 5-8. 
heti +2 óra, akik 
választják) 

 nincs  biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

Tanórán kívüli 
foglalkozások, 
iskolán kívüli 
tanórák:Múzeum 
látogatások (uta-
zási költség-
szükség esetén) 

Városunkat az 
ókeresztény 
emlékek a világ-
örökség részévé 
tették. Iskolánk 
pedagógusai 
feladatuknak 
tekintik, hogy a 
Világörökséggé 
nyilvánított 
helyszíneket és 
Pécs kulturális 
emlékeket meg-
ismertessék 
tanulóinkkal.  

                                                             
25 000     

biztosítottak biztosítottak 



298 

 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

erdei iskola (uta-
zási költség szük-
ség esetén) 

környezeti neve-
lés fontos szín-
tere a természet 
közvetlen vizsgá‐
lata, melyre az 
orfűi tagintéz-
ményünk által 
szervezett erdei 
iskolában jó 
lehetősége van 
tanulóinknak. 

                                                           
100 000     

biztosítottak biztosítottak 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Kovács 
Béla  Általá‐
nos Iskola 

tanulmányi ki-
rándulás 

Épített és a ter-
mészeti környe-
zet megismeré‐
se, a szülői kö‐
zösség igénye 
szerint a tágabb 
földrajzi környe-
zetünk tanulmá‐
nyozása (ebben 
az esetben ön-
kéntesség elve 
alapján a szülők 
finanszírozzák a 
költségeket.) 

 nincs  biztosítottak biztosítottak 
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Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Idegen nyelvek 
oktatása 1-3. 
évfolyam, emelt 
óraszámú idegen 
nyelv oktatás 4-8. 
évfolyam  

Iskolánk fő pro-
filja az idegen 
nyelvek emelt 
szintű oktatása, 
ezen belül a 
francia nyelvet 
egyetlen ön-
kormányzati 
intézményként 
50 éve tanítjuk. 
Ehhez személyi 
és szakmai fel-
tételeink is 
adottak. E tevé‐
kenységünket a 
társadalmi igé‐
nyek is messze-
menően alátá‐
masztják.A ide-
gen nyelvek 
oktatását nem 
kötelező tan-
tárgyként való‐
sítjuk meg az 
alsó tagozatban, 
de az elmúlt 
évek általános 
tapsztalata, 
hogy a szülők 
100 %-a igényel-
te ezt. 

Az idegen nyelvek óráira 
többletórát nem kaptunk, a 
rendelkezésre álló, szab adon 
tervezhető keret terhére 
valósítottuk meg. Hozzávető‐
legesen 1-1,5 álláshelyet 
használunk ennek megvalósí‐
tására. 

Francia, angol és 
német szakos nyelv-
tanárok 

Tantermek, IKT 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Iskolai sportkör 

A felső tagoza-
tosok sportolási, 
az alsó tagoza-

Nincs költsége,  a rendelke-
zésre álló személyi és tárgyi 
feltételeket használtuk ki. 

testnevelés szakos 
tanárok, tanítók 

sportszerek, 
sportpála, tornate-
rem 
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Általános 
Iskola 

tosok minden-
napos testedzési 
lehetőségének 
biztopsítása 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Énekkar 4-8. év-
folyamon 

Művészeti neve-
lés egyik lehető‐
sége, iskolai 
műsorokon való 
szereplés . 

  Nincs többletköltség igénye 
, a rendelkezésre álló szemé‐
lyi és tárgyi feltételeket hasz-
náltuk ki. 

ének-zene szakos 
tanár 

hangszerek, tante-
rem 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

"Sulikóstolgató"  

Az iskola életé‐
nek bemutatása, 
tanítónők 
bemutatkozáősa 
a leendő elsösök 
számára 

Nincs költsége,  a rendelke-
zésre álló személyi és tárgyi 
feltételeket használtuk ki. 

tanárok tanterem 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Nyilt tanítási 
napok 

Az iskolai mun-
kának, a mód-
szereknek, 
eredményeknek 
a bemutatása 
szülők, kollégák  
számára 

  Nincs többletköltség igénye 
, a rendelkezésre álló szemé‐
lyi és tárgyi feltételeket hasz-
náltuk ki. 

tanárok 
tantermek, tárgyi 
eszközeink 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Francia hét 

A francia nyelv 
és a kultúra 
bemutatása, 
népszerűsítése 
különböző prog-
ramokkal, ren-
dezvényekkel 

Nincs többlettköltsége, a 
kiadásokat az iskolai alapít-
vány fedezi 

tanárok és technikai 
dolgozók 

az iskola tárgyi fel-
tételei és a Köztársa-
ság tér 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Köztér Fesztivál 2 
évente 

A gyereknaphoz 
kapcsolóddóan a 
Köztársaság 
téren rendezett 
fesztivál, a gye-

Nincs többletköltsége: a ki-
rándulás önkéntes, tanítási 
szünetben szervezzük meg, 
az utazás költségeit a szülők 
fedezik. 

tanárok  
Előzetes szervezés-
hez az iskola tárgyi 
feltételei 
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rekek számára 
szereplési lehe-
tőség, játék biz-
tosítása, a 
külsösök számá‐
ra az iskola 
munkájának 
bemutatása 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Országjárás 

A tágabb és 
szűkebb termé‐
szeti, társadalmi 
környezet meg-
ismerése. 

A z utazás csereprogramként 
működik. A költségeket a 
szülők és az iskolai 
alapőítvány fedezei. A kísérő‐
tanárok helyettesítése ( 2 fő , 
1 hét) 

francia tanárok  és 
helyetteseik 

Előzetes szervezés-
hez az iskola tárgyi 
feltételei 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Franciaországi 
utazás 

A francia nyelv 
és a kultúra 
megismertetése, 
motiválás 

Többletköltsége nincs, a költ-
ségeket a szülők és az iskolai 
alapítvány fedezi, a tanárok a 
tanítás utáni héten szervezik 
meg - még munkaidőben 

tanárok 
Előzetes szervezés-
hez az iskola tárgyi 
feltételei 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Nyelvi tábor 

A nyári szünet-
ben , bentlaká‐
sos, vagy bejárá‐
sos formában az 
idegen nyelvi 
tudás elmélyíté‐
se, a gyerekek 
motiválása  

  tanárok 
Előzetes szervezés-
hez az iskola tárgyi 
feltételei 

Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Köztár-

saság Téri 
Általános 

Iskola 

Szakkörök 
Tehetséggondo-
zás 

Nincs költsége,  a rendelke-
zésre álló személyi és tárgyi 
feltételeket használtuk ki. 

tanárok 
Előzetes szervezés-
hez az iskola tárgyi 
feltételei 
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Ba-
ranya 

Pécsi 
Tan-

kerület 

02724
6 

Mecsekaljai 
Iskola Fekete 
István Általá‐

nos Iskola 
Orfű 

idegennyelv okta-
tása - alsó tago-
zat 

szülői igény  
                                                           

300 000     
idegennyelv tanítói 
végzettség 

idegnnyelvi tanköny-
vek CD 

 


