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Az iskola adatai:
1.

Az intézmény neve:

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola OM azonosítója: 037158
Az intézmény székhelye:
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca. 10.
4.
Az intézmény alapításának éve: 1992. szeptember 1.
5.
Az intézmény alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
6.
Az intézmény fenntartója: Veszprémi Tankerületi Központ
7.
Az iskola felvételi körzete:
Balatonkenese, Csajág, Küngös, Balatonfőkajár, Balatonakarattya
8.
Az intézmény típusa: összetett iskola
9.
Az iskola alaptevékenysége:
Általános iskolai nevelés-oktatás
Alapfokú művészetoktatás
Egyéb köznevelési foglalkozás
10. Az iskola évfolyamainak száma:
Általános iskola: 8 évfolyam
Alapfokú művészeti iskola: 12 évfolyam
2.
3.

Bevezető
Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik.
A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve
középtávra – az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva egy
képzési ciklusra – határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét:
céljait, feladatait és tevékenységeit.
A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának
dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.
A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg,
ha ahhoz kapcsolódva:
- évente meg vannak határozva az aktuális célok és
- az ehhez kapcsolódó feladatokat teljesülnek.
A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid
távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és
végrehajtása.
Pedagógiai programunk a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormány rendelet alapján, valamint az emberi
erőforrások minisztere 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletek alapján készült.
Jogszabályi hivatkozások
A pedagógiai program felülvizsgálatával és a helyi tanterv elkészítésével kapcsolatos
jogszabályok:
7
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2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
20/2012. EMMI rendelet az intézmények működéséről és a névhasználat
rendjéről
51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és
jogállásának rendjéről
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
326/2013 (VIII.30.) Korm. r. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

A pedagógiai program magában foglalja:
- a nevelési programot,
▪ egészségnevelési programot,
▪ környezeti nevelési programot,
- a helyi tantervet.
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik
évfolyam végéig tart és két részre tagolódik:
Szakaszai:
- az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó,
-

az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső
tagozat

1. Az iskola arculata
Balatonkenese iskolatörténete a XVIII. századig vezethető vissza. Az 1700-as
években már mindkét felekezetnél rögzítették a tanítók és lelkészek névsorát.
1850-től konkrét adataink vannak arról, hogy külön épületben működött a katolikus
és a református felekezeti iskola. Egy tanítóval és egy teremben tanultak a különböző
korú és évfolyamú gyerekek.
Az 1900-as évek elején a nagy gyereklétszámra tekintettel bővült a pedagógusok
száma, és mindkét egyház új iskolaépületet avatott.
1948-ban elrendelték az iskolák államosítását. Így a Balatonkenesei Hitvallásos
Általános Iskolát felváltotta a Balatonkenese Állami Általános Iskola. A 335 tanuló a
falu nagyobb helyiségeiben, délelőtti és délutáni tanulással sajátította el a kötelező
tananyagot.
Mai iskolánk Balatonkenese központjában, közvetlenül a református templom
szomszédságában található. Két épületből áll, a régi szárny 1952-ben, az új szárny
1971-ben épült. 1992 májusában bővült a tornacsarnokkal, amely nemcsak a tanuló
ifjúság, hanem a város sportolni vágyó lakosságának igényeit is kielégíti.
Nagy múltú iskolánk 1996-ban, ünnepélyes keretek között, az országban elsőként
vette fel Pilinszky János költő nevét.
8

Névadónkról, évről-évre a hagyományos Pilinszky-nap keretében emlékezünk meg,
melynek során egy teljes napot szentelünk a szellemi örökség birtokba vételére.
Az iskola lakókörnyezetünk egyetlen olyan intézménye, ahol általános és alapfokú
művészeti nevelés és oktatás folyik általános iskolás gyermekek részére.
Tantestületünk tagjai rendelkeznek a tevékenységük végzéséhez előírt szakmai
képesítéssel, nagy részük sokéves szakmai gyakorlattal bír. Munkájukra jellemző a
módszertani változatosság, az igényesség, valamint az együttműködési készség.
Pedagógiai programunkban kiemelten kezeljük az anyanyelv, az idegen nyelv, az
informatika, valamint a matematika és testnevelés oktatását.
2008-ban felső tagozaton is elindítottuk - felmenő rendszerben - az emelt szintű,
mindennapos testnevelés órát. Ötödik évfolyamtól kezdve pedig speciális tanterv
szerint oktatjuk a kosárlabdát.
2009. szeptember 1- jén bevezettük a TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján a kompetencia
alapú oktatást, melynek lényege, hogy a pedagógiai folyamat középpontjában nem a
tanítás, hanem a tanulás aktív folyamata áll. A fejlesztendő kulcskompetenciák között
szerepel a tanulni tudás képességének fejlesztése. Kiemelt szerepet kap a játék, az
érzékelés, az észlelés, a tapasztalás, a gyermekek aktív részvétele a tanulási
folyamatban.
A pályázat jelentős változásokat hozott iskolánk életében. Javult az
eszközállományunk.
Büszkeségünk a 2009-ben átadott 2 db XCLASS terem.
2010-ben, nyertes pályázatunk során csatlakoztunk a tanulói laptop programhoz,
majd ezt követően 7 tanteremben került felszerelésre interaktív tábla.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai és elektronikus
oktatási segédanyagok használata.
Emelt szintű matematika tantervünket a tehetséges gyermekeknek készítettük, mely
lehetővé teszi tehetségük kibontakozását, elősegíti egyéni boldogulásukat.
Kreatív, logikusan gondolkodó tanulók képzése a célunk.
2010 szeptemberétől a német nyelv mellett az angol nyelv tanulása is bevezetésre
került. Törekszünk a nyelvoktatás módszertani megújítására, az idegen nyelvi
kompetencia fejlesztésére. Ennek érdekében olyan oktatási anyagokat,
programcsomagokat használunk, amelyek figyelembe veszik a tanulók életkori
sajátosságait, érdeklődését és ismereteit. A gyerekek értelmes tevékenységek során,
kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítják el az idegen nyelvet.
Kiemelt feladatként kezeljük tanulóink egészséges életmódra nevelését.
Szeretnénk, ha iskolánkból olyan gyerekek kerülnének ki, akik tisztában vannak
azzal, hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat kell
alkalmazni ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljanak
megfelelve a kor kihívásainak.
Egészségnevelési programunk célkitűzései:
- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése
9
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az egészséges táplálkozás
a mindennapi testmozgás
a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószerhasználat megelőzése
a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja
az iskolán belüli bántalmazás megelőzése
a szexuális nevelés- már a pubertás időszakban

Művészeti iskolánk tanulóinknak szabadidejükben nyújt érdeklődésüknek és
tehetségüknek megfelelő művészeti képzést, készségfejlesztést, nevelést.
Célkitűzésünk: művészetet szerető, értő és művelő, harmonikus, kreatív embertípus
kialakítása.
Alapfokú művészeti iskolánkban a következő tanszakok működnek:
Zeneművészeti ág:
− Klasszikus zene:

billentyűs tanszak (zongora)
fafúvós tanszak (furulya, fuvola, klarinét)
rézfúvós tanszak (trombita)
zeneismeret tanszak (zeneismeret)
− Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard)

Képző- és iparművészeti ág:

képzőművészeti tanszak
grafika és festészet tanszak

Szaktárgyi és sportversenyeken iskolai, területi, megyei és országos szinten
egyaránt sikerrel vesznek részt tanítványaink.
Végzős diákjaink megfelelnek a továbbtanulási követelményeknek, legtöbben
gimnáziumban és szakközépiskolában tanulnak tovább.
Sok gyermek és felnőtt él az évek óta jól működő Rády DSE által kínált
lehetőségekkel.
Az 1991-ben alapított diákönkormányzat pedig változatos,
tevékenységeket szervez az iskola valamennyi tanulójának.

szabadidős

Kiemelkednek a család és az iskola értékrendjének egyeztetésére tett kísérleteink.
Az iskola oktató-nevelő munkáját segíti a Szülői Szervezet.
A tanulók szüleinek nagy része együttműködő, partnere az iskolának. Élnek az iskola
által felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel.
A kapcsolat erősítésére hagyományosan ünnepségeket és rendezvényeket is
szervezünk, ahol a családok velünk együtt örülhetnek a gyerekek sikereinek.
Intézményünk kívülről is, belülről is sokat változott az utóbbi években.
Ésszerűsítettük a tantermek elosztását, kihasználtságát. Felújításainkkal is
szeretnénk otthonosabbá tenni tanulóink és pedagógusaink számára azt a helyet,
ahol napjuk nagy részét töltik el.
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Az iskola jellemzői, helyzetelemzése

Személyi feltételeink:
22 fő

pedagógus

2 fő

zenetanár tanár

1 fő

fejlesztő gyógypedagógus

Műveltségi területek alapján szerveződő munkaközösségek, munkacsoportok:
- felsős osztályfőnöki és humán
- alsó
- matematika
- természettudományi
- alapfokú művészetoktatás
- testnevelés
Feladatuk:
- 1-8. osztályig egy csoportba tömöríteni az azonos tantárgyakat tanító,
hasonló területen dolgozó nevelőket.
- Megismerni a tantárgyak képzési ciklusra vonatkozó alapelveit, céljait,
egymásra épülő szerkezetét, tartalmát.
- Egységes eljárások kidolgozása a nevelés és oktatási folyamatban.
- Részvétel az iskolai Helyi Tanterv tantárgyi programok karbantartásában 18. osztályig.
- Azonos elveken alapuló szint- és készségmérések elvégzése, értékelése.
- Tantárgyi szabályzat kidolgozása a felső tagozat fő tantárgyaiban.
- Sajátos működési rendszer kidolgozása:
- versenyek szervezése, irányítása, értékelése
- pályázatok írása
- önképzés, önművelés irányítása
Tárgyi feltételek:

A nevelés-oktatás hatékonyságát szolgáló eszközrendszer
Az oktatáshoz és a nevelőmunkához szükséges alapvető tárgyi feltételek
biztosítottak
Az iskolában található:
- 11 tanterem
-2 szaktanterem
- 2 XCLASS multimédiás oktató terem
- Tornaterem, öltözők, szertár
- Sportpálya (100m-es futókörrel, atlétika oktatásához)
- Bitumenes kosárlabda pálya
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- Alapvető tan-és szemléltető eszközök
- Iskolai könyvtár
- A tantárgyak tanításához szükséges könyvek, CD-k, kazetták, digitális
tananyagok
Az iskola nyitott más intézmények, szervezetek felé. Rendszeres kapcsolatot tart
fenn:
- társintézményekkel,
- szülői szervezettel,
- fenntartóval,
- működtetővel
- civil szervezetekkel.

I. fejezet
Az iskola nevelési programja
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
A NAT a köznevelés, így intézményünk feladatát is a nemzeti műveltség, a hazai
nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra
közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében
jelöli meg.
Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek,
ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény
ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti közösségi
összetartozás és a hazafiság megerősítése.
A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe
egymással. Az oktatás a nevelés része.
-

A pedagógiai munka lényege: a személyes szabadságra nevelés.
Minden tantárgy tanításával a gyermek személyes szabadságát kell szolgálni.
Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában.
Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni
képességeiket. Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el.
Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott
követelményeket, így tudhatják a velük szembeni elvárást.
A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a
család, haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni.
Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása.
Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni.
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-

-

-

-

-

-

A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott
viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet
szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése.
Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók
alapkészségeit.
Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan
légkört kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a
gyerekek.
Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
tudományokra vonatkozó – ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a
tanulók széleskörű műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat
az őket körülvevő világban.
Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni.
Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása.
A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és
tudatosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek
környezetünk megóvására.
Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy
beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának
leküzdésére.
Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a
lakóhelyünk életében.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai
Célok:
- Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató
programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását.
- Gondoskodni kell:
▪ az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál,
▪ tanulási kudarcok megelőzéséről,
▪ a sikeres beilleszkedés elősegítéséről,
▪ a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról,
▪ önismeret fejlesztéséről,
▪ önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek
kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.),
▪ a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon,
különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg,
▪ a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek
fejlesztéséről,
▪ arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a
házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására,
valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre.
- Fontos:
▪ a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére,
szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és
tulajdonának tiszteletben tartására nevelés,
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▪
▪
▪

-

az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása,
valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet
kultúrájának elsajátítása.
Magyarország, Balatonkenese, Küngös megismerése, szeretete és
megóvása,
a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink,
ünnepeink megismertetése, átörökítése.

A tanulók legyenek képesek:
▪ az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani,
▪ saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi
követelményeket.

Kiemelt nevelési célok:
Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Feladatok:
Ahhoz, hogy céljaink megvalósuljanak, a pedagógusoknak a következő elvárásoknak
kell megfelelniük:
-

legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében

-

igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, egységes követelményrendszert
kialakítani
munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek
nevelőmunkájukban a gyermek-centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód és
türelem tükröződjék
működjenek együtt egymással és a partnereinkkel

-
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-

-

-

-

-

munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, folyamatosan
kísérjék figyelemmel a partneri igényeket, ezek változásait, s munkájuk során
igyekezzenek az elvárásoknak megfelelni.
iskolánkban otthonos légkör, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk
az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire
nagy figyelmet fordítunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, az
általános emberi értékek továbbadására
testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges nemzedék kinevelése, olyan
fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni
diákjaink sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket
tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának
becsülete legyen
folyamatosan kapcsolatot tartani a szülőkkel, az önkormányzattal és a
társintézményekkel
eddigi hagyományainknak megfelelően iskolánk továbbra is képviseltesse
magát a különféle rendezvényeken, ill. a tanulók számára szervezett körzeti,
megyei szintű programokon
a nevelők nagyobb figyelmet fordítsanak a tanulói közösségek
megszervezésére, és a tanulók életkorának megfelelő szinten vonják be őket
a közösségek fejlesztésébe, ezáltal alakítsák ki bennük az önkormányzás
képességét
az egyéni képességek kibontakoztatása, a tehetséges tanulók gondozása,
valamint a gyengék felzárkóztatása az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó
tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítségével
szakkörök működtetése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése céljából
tanulóink megismertetése az Európai Unióval és az élethosszig tartó tanulás
jelentőségével, érdeklődési körük szélesítése
együttműködés a közművelődési intézményekkel a szabadidő változatos
eltöltésének biztosítására.

„ A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé)
nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” (Németh László)
1.3.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
Fontos, hogy tanulóink, mint az UNIO polgárai gyorsan alkalmazkodjanak a modern
világ felgyorsult változásaihoz, másrészt, hogy a változások irányát és tartalmát
cselekvően befolyásolják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyéni
tanulás képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás
folyamatában formálódik.
A különböző kompetenciák számos tanulási helyzetben és összefüggésben
alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok
megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők.
Iskolánk évek óta nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére, melyek a
következők:
Anyanyelvi kommunikáció
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Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
A hatékony, önálló tanulás
A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet
eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a
tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő
teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány
fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból:
-

-

-

-

Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre
készül.
Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, a képességekhez.
Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni
munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási
stratégia kialakításához.
Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a
problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie.
A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az
önismeretnek – az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális
önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó
készségeknek,
az
ítélőképességnek,
az
erkölcsi
és
esztétikai
érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának.
Fontos:
▪ kompetenciák fejlesztése, a tanulási technikák és módszerek tanítása,
átadása, folyamatos karbantartása,
.
▪ az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban.
Módszerek:
▪ a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat,
beszélgetés, tudatosítás, stb.),
▪ a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés,
érdekes, játékos módszerek, gyakorlás, stb.),
▪ a magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés,
dicséret, stb.).

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre
épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal,
fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel,
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szervezett és spontán tapasztalataikkal
bontakoztathassák ki személyiségüket.

összhangban

minél

teljesebben

2.1. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok
-

-

-

-

Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell
folynia:
▪ változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell
lennie,
amiken
keresztül
a
tanuló
lehetőséget
kap
a
személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások
kialakítására.
Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket,
edzeni az akaratukat.
Figyelmet kell fordítani:
▪ a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására,
▪ az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán
kívüli lehetőségek formájában),
▪ az egészséges, edzett személyiség kialakítására,
▪ az
egészségnek,
mint
alapértéknek
elfogadtatására,
az
egészségmegőrzés igényének felkeltésére, az egészségkárosító
szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére.
Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulások fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez:
▪ a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló
helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására,
▪ a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére,
emlékeinek tiszteletére, ápolására, megbecsülésére,
▪ az alapvető állampolgári jogok megismertetésére.
A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik
legfontosabb eszközének kell lennie.
A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az
egész személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás,
vagyis az, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez
mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez,
képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.

2.2. A beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő tanulók kezelése
-

-

Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű,
beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére.
Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt
tanulók számára.
A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük
az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a
gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára kell
támaszkodniuk.
Lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban történő oktatást
matematika, magyar, idegen nyelv, informatika, testnevelés tantárgyakból.
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-

Emelt szintű képzést kell biztosítani első évfolyamtól: matematika, idegen
nyelv, tantárgyakból. Harmadik évfolyamtól idegen nyelv tantárgyból szabadon
választhatóan.

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az iskola feladata felkészíteni tanulóit, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük
jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek
együttműködni másokkal, eredményeket elérni és egyéni boldogulásukat
megteremteni.
Az iskola elsődleges közösségei az osztályközösségek.
Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, ahol
érvényesül a demokrácia, és lehetővé teszik tanulóink számára az együttműködést,
egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését, a szabad
véleménynyilvánítást.
Színterei:

Cél:

- Diákönkormányzat,
- Diáksport Egyesület,
- szabadidős tevékenységek.

Törekszünk arra, hogy tanulóink rendelkezzenek
személyiségjegyekkel:
- önállóság,
- alkalmazkodás,
- kreativitás,
- türelem,
- céltudatosság,
- segítségnyújtás,
- tolerancia,
- konfliktusmegoldó képesség,
- nyitottság,
- küzdőképesség,
- kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben.

a

következő

Szeretnénk, hogy közösségi magatartását a következők jellemezzék:
- együttműködés munkában,
- együttműködés a szabadidőben,
- az iskola és az osztály közös céljainak ismerete és elfogadása,
- az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme,
- az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme,
- figyeljen és vigyázzon a közös értékekre környezetében,
- ismerje lakóhelye, mint közösség értékeit, múltját, történelmét és legyen
büszke rá.
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Feladatok:
A pedagógus minden tevékenysége arra irányuljon, hogy a gyermek személyisége
és közösségi magatartása fejlődjön. A közéletiségre való felkészítéshez meg kell
ismertetni a tanulókkal azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve
ahonnét megfelelő információt szerezhetnek. Foglalkozni kell a helyes viselkedés,
megjelenés, a társasági élet alapjainak elsajátíttatásával. Fontos, hogy a gyermek
korrekt, biztató, motiváló, de pontos visszajelzést kapjon személyiségéről és a
közösségben elfoglalt helyéről.
A pedagógus kötelességei:
- A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos
nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg
minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse,
- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges
tanulókat,
- előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az
iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
- a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen
meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi
előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és
elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
- a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ
adjon,
- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
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- a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint
érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan
értékelje a tanulók munkáját,
- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan
képezze magát,
A személyiségfejlesztés és közösségi nevelés színterei az iskolában:
- szakóra,
- osztályfőnöki óra,
- délutáni felkészítő órák,
- versenyek,
- szakkörök,
- szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül,
- speciális foglalkozások
- kirándulások, erdei iskola,
- nyári táborok, sítáborok
- egyéni beszélgetések.
Tevékenységformák:
- játékok,
- vita, érvelés,
- közösségi szabályok megfogalmazása,
- közösség környezetének alakítása,
- egy cél érdekében végzett közös tevékenység,
- nevezetességeink megismerése,
- ünnepélyek, megemlékezések,
- versenyek,
- közös szórakozás.
A közösségi nevelés területének vizsgálati módszerei:
- szociometriai mérés,
- tesztlapos adatgyűjtés,
- interjúkészítés.

A személyiség fejlődésének vizsgálati módszerei
- tesztlapos vizsgálatok, elemzések,
- kérdőíves vizsgálatok.
A személyiségfejlesztés és közösségi magatartásra nevelés teljesítésének
kritériumai:
- a gyermek kulturált viselkedése trágárságmentes beszédben, másokkal
szembeni tiszteletben nyilvánul meg,
- önként vállal egyéniségének megfelelő feladatokat, melyeket teljesít is,
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- a rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi,
- ismeri önmagát és képes önkritikát gyakorolni,
- képes a csoport céljaiért egyéni érdekérvényesítéséről, esetenként önként
vagy meggyőzésre lemondani,
- tevékenyen részt vesz a tanulmányi munkában,
- tevékenyen részt vesz a közösségi munkában, a csoport közéletében,
- kulturált a véleménynyilvánítása,
- képes segítségnyújtásra.
Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése,
felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem
választható el a közösségtől, a közösségi neveléstől.
A kortárs csoport:
- lehetőséget ad az én-érvényesítésre,
- biztosítja a valakihez tartozás érzését,
- emocionális biztonságot nyújt.
Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekben, lehetővé teszi az azokon
keresztül közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését.
Ezért is alapvető feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés
megszervezése és irányítása.
3.1. A család
A legalapvetőbb közösség a család, amelyhez a gyermek tartozik. A család
meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való
viszonyát. Szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve
lehet és kell is fejleszteni, formálni. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az
osztályközösség is.
3.2. Az iskolai közösség
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai
közösség jelenti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola
vezetőire, az osztályfőnökre, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes
iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező tanárokra.
3.3. Az osztályközösség – osztályfőnöki munka
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon,
morális tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek.
Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége,
ahol az életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a
közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb
részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre,
szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére,
viselkedési formáira.
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Az osztályközösség feladata:
-

valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
az egyéni értékek felismerése,
egymás tiszteletben tartása,
egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési
problémákban,
a másság elfogadása, a tolerancia,
társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az
osztályfőnöknek. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok
kezelésében. Fontos a szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan
tudja bevonni, a tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az
iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az
esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat,
vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.
Osztályfőnöki feladatok:
Az osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési
tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való
fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezése.
Legfontosabb felelősségek és feladatok:
-

-

-

-

-

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az iskola
pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok alapján
végzi. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak.
Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése,
differenciált fejlesztése; közösségi tevékenységük irányítása; önállóságuk,
öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a
foglalkozási terv és az osztályfőnöki órák tématerve, amelynek formai,
szerkezeti követelményeit az osztályfőnöki munkaközösség határozza
meg.
Személyiség- és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai
programjában preferált alap-értékek osztályban való elfogadtatása
érdekében:
Törekszik tanulói személyiségének; család és szociális körülményeinek
alapos megismerésére; a szülök iskolával szembeni elvárásainak; a
gyerekekkel kapcsolatos ambícióinak megismerésére.
Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit; az osztályon belül uralkodó
értékrendet.
Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel.
Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli
foglalkozásait; tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az
érintett nevelőkkel megbeszéli.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szükség esetén - az igazgató hozzájárulásával - az osztályban tanító
tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
Osztályozó értekezleten meghallgatja az osztályában tanító szaktanárok
véleményét és figyelembe veszi a magatartás és szorgalom elbírálásakor.
Elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját,
magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja az addig
tapasztaltakat és a következő időszak teendőit.
Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek
megfelelő szintet a tanulásban. Szervezi, és havonta értékeli az osztályban
az osztállyal együtt a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és
szorgalmát.
Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását, konzultál a szaktanárral.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy
az osztály közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden
tanulónak a demokratikus közéleti szereplésre való felkészülésre.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart.
Ezeket használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai
problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség
által meghatározott formában; tanmenetben rögzíti.
Az osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola
pedagógiai programját; de mindenképpen tartalmazzák a humanista
alapértékek elfogadtatására való törekvést. Minden iskolai programban
helye van a rendre, tisztaságra; udvarias, kulturált viselkedésre;
fegyelmezett munkára és tanulásra; az ember tiszteletére; az önművelés
igényére; testi - lelki egészség megőrzésére; környezetvédelemre;
demokratizmusra; önismeretre; harmonikus, társas kapcsolatokra való
nevelésnek. Az egyes alapkérdésekkel való foglalkozás mértékét, a rá
fordított időt és az osztályfőnöki tematikába kerülő egyéb kérdéseket az
iskola pedagógiai programja; a tanulók fejlettségi szintje és érdeklődése
alapján választja ki.
A tanmenetben tervezett témák feldolgozására alaposan felkészül,
ugyanakkor a tanulók érdeklődésének, aktivitásának figyelembevételével
rugalmasan kezeli azokat: egyesekre a tervezettnél több vagy kevesebb
időt fordíthat.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire;
szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait (az éves munkaterv alapján)
oly módon, hogy megismertesse tanítványaival a kulturált szórakozás és
művelődés változatos formáit; kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas
kialakításának igényét.
Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját; felkelti a tanulókban az
iskolai közéleti tevékenység iránti érdeklődést; az osztály életének
demokratikus szervezésével kifejleszti bennük az ehhez szükséges
képességeket.
A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és
szabadidős foglalkozásokat is) értékeli; bennük is kialakítja a reális
önértékelés igényét.
Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás
megismertetésére. A gyerekek életkorának megfelelően szakmai
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ismertetésekkel, önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a
pályaválasztásra.
Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az
osztályterem
rendjének,
tisztaságának,
berendezési
tárgyainak
megőrzését.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására;
együttműködik a szülőkkel.
Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet; havonta fogadóórát tart.
Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét;
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály,
illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
Koordinálja osztályában a szülői munkaközösség munkáját és képviseli az
osztály érdekeit a nevelőtestület előtt. Kapcsolatot tart a szülői szervezet
képviselőivel.
Megszervez az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás
segítésében, a pályaválasztási, iskolai szabadidős programok,
kirándulások, táborozások szervezésében, a DSE támogatásában.
Osztályfőnöki megbízatása első évében – szükség esetén - a tanulókat
otthonukban meglátogatja, a szülők előzetes értesítésével és
beleegyezésével.
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített
dicséret és elmarasztalás formáit.
Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló
szabályszerű, naprakész vezetéséért.
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel; gondoskodik számukra
szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
A gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe; havonként
ellenőrzi, hogy aláíratták-e az ellenőrzőbe került jegyeket és
bejegyzéseket.
Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; adatokat szolgáltat
osztályáról az iskolai statisztika elkészítéséhez.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket;
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a
szakirodalom tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú
felmérések kidolgozását és elemzését vállalja.

4. Tehetséggondozás, felzárkóztatás
A tehetség felismerését és kibontakozását támogató tevékenységünk:
Tehetség:
Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen
tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes.
Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra,
hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.
24

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a
legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével
foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése
érdekében:
- a korai felismerés,
- a tehetségek számbavétele,
- kompetenciák fejlesztése
- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a
fejlesztés színtereinek meghatározása,
- a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás
vagy szakmai irányítás,
- az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák
képességeinek fejlesztése.
A tehetséggondozás szervezett formái:
1. Tanóra keretén belül
2. Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
3. Tanórán kívül
4.1. A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül
A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek:
-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
kompetenciák fejlesztése,
a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,
matematika, idegen nyelv, magyar, testnevelés tantárgyak emelt
szintű, vagy emelt óraszámban történő oktatása,
csoportbontás,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
egyéni vagy csoportos használata,
a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal,
személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak
alkalmazása,
a viselkedéskultúra fejlesztése.

2010 – 09 -01 – től iskolánkban bevezetésre kerül az emelt szintű
matematikaoktatás 1. osztálytól, felmenő rendszerben a tehetséges tanulók
számára.
4.2 A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül
A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek:
- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.),
- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a
tanulók megfelelő fejlesztéséről,
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-

tehetséggondozó szakkörök,
iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok stb,
szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás),
az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes,
multimédiás tanuló programok).
Alapfokú Művészetoktatás

A tanítási órán kívüli tevékenységek
A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a
nem hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, de nem
kerül a tanítási naplóba.
Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek:
-

szakkörök, felzárkóztató foglalkozások
képesség kibontakoztató foglalkozások
táborok,
takarítási akciók (iskola, környék stb.),
gyűjtési akciók (papír, használt elem).

4.3. Egyéb szabadon választott foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek
összehangolásával szerveződnek. Ide tartozik: a délutáni felkészítés, nyelvi és
informatika órák, a szakkörök, az előkészítők és a sport szakkörök. A foglalkozások
témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár a megfelelő naplóba rögzíti.
A szakköri foglalkozások, tömbösített formában is megtarthatók.
Az egyéb órákra a tanuló az igazgató által meghatározott időpontban jelentkezhet,
az órákon való részvétel egész tanévben kötelező, hiányzásokat igazolni kell. A
tanulók értékeléséről a pedagógiai program rendelkezik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet)
Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában
önköltséges tanfolyamot igazgatói engedéllyel és az érintett tanulók szüleinek írásos
beleegyezésével szervezhet.
A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az
igazgató hagy jóvá.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások:
- Fontos, hogy:
▪ az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre
kerüljön,
▪ az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges
tanulók gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán
kívüli tehetséggondozó foglalkozások segítsék,
- A további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –
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minden tanévben az iskola nevelőtestületének kell döntenie a Fenntartó
jóváhagyásával.
Egyéb órák értékelése:
20/2012 EMMI rendelet szerint: A szabadon választható tanórai foglalkozást az
értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
Intézményünkben a délutáni felkészítés nevű órán csak a tanuló szorgalmát és
magatartását értékeljük. Ezen órák célja a közös tanulás, felkészülés a másnapi
órákra tanári irányítással.
Egyéb, szabadon választható órák intézményünkben
„A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően
választható és szabadon választható tanítási óra”. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet)
Egyéb órák
Informatika
Idegen nyelv
Matematika csoportbontás
Idegen nyelv (angol-német)
Idegen nyelv (angol-német)
Sportszakkör
Hon és népismeret
Délutáni felkészítés (Napközi)
Tehetséggondozás matematika
Tehetséggondozás magyar
Felzárkóztatás
Környezetvédő szakkör
Felvételi felkészítő/Kompetenciamérésre felkészítés
Magyar csoportbontás
Ügyes kezek szakkör

1

2

3

4

5 6 7 8
1
1
2 1 1 2 1 7
5 5 5 5 5 5 5 5 40
3
1 1 1
5 5 5 5 5 25
2 2 2
1 1 2 2 12
1
1
14 14 14 14 2 3 3 2 66
1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 1 1
1 1 1 1 7
1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 1 1 3
2 2
4 4 4 4 16
6
2 2 2

4.4. Délutáni felkészítés:
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolákban tanítási napokon a
délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon délutáni felkészítő órákra lehet jelentkezni.
(Napközi, tanulószoba)
Az intézmény 1-4. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli,
ebéd, uzsonna) és felügyeletét. A délutáni felkészítésen nyújtott
programokban az étkezés igénybe vétele nélkül is részt lehet venni.
A délutáni felkészítés szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a
délelőtt folyó pedagógiai munkához. A délutáni felkészítés speciális feladata
a tanulás tanítása, a mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A
sokszínű szabadidős tevékenység magában foglalja a játszóházat,
sportversenyeket, mozi- és színházlátogatást, múzeumi foglalkozásokon
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való részvételt, stb. A délutáni felkészítés
felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak.

fontos

színtere

a

Az 5.-8. évfolyamon délutáni felkészítés keretében a pedagógus a tanulók
számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási
nehézségek leküzdését.
4.5. Alapfokú művészeti oktatás
Az alapfokú művészeti oktatást 2009 – 07 – 01 – től működik intézményünkben. (ld.
Alapfokú Művészetoktatás Helyi Tanterve)
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését
és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség,
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres
és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden
zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a
hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.
Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és
társas intelligenciát.
KÉPZŐ - ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Az alapfokú Képző- és Iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos
érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet
finomításához, tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi
lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az
élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és
önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt
az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság –
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alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi
program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező,
konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet,
valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések,
elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét
is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok
megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és
biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a
klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve
gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző
évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú
területeken szerezhetnek jártasságot.
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji
sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is,
hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a
hagyománytisztelet megteremtésében.
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat,
feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által,
komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből
származó tapasztalat adja a tanulás alapját,
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült
foglalkozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni
látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás
képessége,
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a
népművészeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti
ágak között,
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen
kapcsolódó, egymásra épülő feladatsorokban, projektekben,
– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv,
bátorság, lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás,
sorrendmódosítás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi
kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt,
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre
szabott feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és
önállóság fejlesztése.
Táncművészeti ág - NÉPTÁNC
Az alapfokú néptánc oktatás célrendszere és funkciói
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A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a
kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok
kialakításában. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább
éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–medencei
tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás
tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi
megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé
a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség
számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptánc oktatás
célrendszerében jelentős szemléletmód változás következett be, középpontba került
a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak
a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő
megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának
elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb
szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor
biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy
a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon
rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti
az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása
során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye,
hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki
számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is
– az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a
személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését

5. Alkalmanként szervezett foglalkozások
Versenyek, vetélkedők
A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport,
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente
rendszeresen kerülnek megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók városi, megyei
és országos tanulmányi, művészeti versenyeken is részt vesznek. A versenyek,
vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a
nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást
szervezhetnek. (Önköltséges!)
Erdei iskola
Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az
iskola falain kívül.
Szülői kérésre szervezhető 4.- 5. évfolyamon, a szállás - étkezés - utazás
biztosítása önköltséges (szülőket terhelő költség). Tanári felügyeletet az iskola
biztosít.
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Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. (Önköltséges!)
Szabadidős foglalkozások
A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére
kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez
és a szülő anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez
(pl. túrák, kirándulások, táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.) A szabadidős rendezvényeken való
részvétel önkéntes és önköltséges.
Iskolai könyvtár – könyvtárszoba
Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését
szolgálja. Könyvtári foglalkozás szervezhető az iskola és település könyvtárában a
tanórán és tanórán kívül. (ld. Könyvtár pedagógiai programja!)
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az
iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora
stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
Hit- és vallásoktatás
A 2013/2014 tanévtől az iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hités vallásoktatást szerveznek az órarendbe illesztve. A hit- és vallásoktatáson való
részvétel a tanulók számára önkéntes. Jelentkezni a törvényben meghatározott
módon és időben kell. (22/2013. (III: 22.) EMMI rendelet)
Azok a tanulók, akik egyik felekezet hitoktatását sem választják kötelesek az iskola
által szervezett erkölcstan órán részt venni.
5.1. Ünnepek
Hagyományos tevékenységeink: társadalmi, nemzeti ünnepek
Január 22.
Február 25.
Március 15.
Április 11.
Április 16.
Május 9.
Május 27.
Június 4.

Magyar kultúra napja
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Nemzeti ünnep
Költészet napja
A holokauszt áldozatainak emléknapja
Béke napja
Pilinszky halálának évfordulója
Nemzeti összetartozás napja
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Nemzeti ünnep
Aradi vértanúk emléknapja
Nemzeti ünnep
Pilinszky-nap
Karácsonyi projekt

Augusztus 20.
Október 6.
Október 23.
November 27.
Karácsony

Hagyományteremtő tevékenységek
november. 27.
április. 11.
május. 27.
június

Pilinszky-nap
Költészet napjához csatlakozó programok (Jánosi Gusztáv –
Arany János – Soós Lajos).
Pilinszky
halálának
évfordulója
Zeneiskola
ünnepi
hangversenye.
„Utolsó tanítási hét”. Huba vezér emléktábla koszorúzása.
Pilinszky-díj átadása - kitüntetett tanároknak és végzős 8.
osztályosoknak.

6. A tanulók részvétele az intézmény döntési folyamatában
Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 5-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat
tevékenységét a diákok által jelölt és az iskola igazgatója által megbízott nevelő
segíti.
A diákönkormányzat célja:
➢ a tanulók saját közösségei életének szervezése
➢ iskolai életük folyamatában kezdeményezni, véleményt
javaslatokat tenni
➢ a tanulói közösségeknek és tagjainak érdekeit képviselni

nyilvánítani,

Feladatuk:
- iskolatársaik pozitív, negatív véleményeinek, igényeinek, elképzeléseinek,
problémáinak közvetítése az iskolavezetés felé,
- az iskolavezetés célkitűzéseinek, kéréseinek ismertetése az
osztályközösségben.
Részt vesznek
- az iskolai rend, fegyelem kidolgozásában, biztosításában,
- a Házirend megalkotásában, véleményezésében
- kulturális- és sportesemények szervezésében, rendezésében,
- órán kívüli tevékenységek szervezésében.
A Diákönkormányzat külön munkaterv
tanárt/felnőtt vezetőt a DÖK választ.

alapján

működik.

Összekötő
32

A diákönkormányzat szervezeti felépítése:
➢ az osztályok képviselőiről (vezetőiről) a közösség dönt
➢ az iskolai választmány tagja(i) az egyes osztályok által kijelölt tanuló(k)
➢ a diákönkormányzat tisztségviselőit a közösségek által kijelölt küldöttek
választhatják meg, nyílt szavazással (50%+1fő többség szükséges)
➢ illetékessége az iskolai év kezdetétől, annak befejezéséig tart
A diákönkormányzat jogai és kötelességei:
➢ az iskolai feladatok megoldásáért együtt tevékenykedik a pedagógusokkal
➢ elősegíti a rendszeres tanulmányi munkát, a fegyelem megtartását, a házirend
betartását
➢ öntevékenyen szervezi – igény esetén tanári közreműködéssel – a tanórán
kívüli foglalkozási formákat, javaslatot tesz a szabadidő hasznos eltöltésére
➢ segíti az iskola létesítményeinek, felszereléseinek megóvását
➢ képviselőin keresztül véleményt nyilvánít a közösségekben felmerült
problémákról,
➢ elősegíti a hagyományok megőrzését
➢ dönt 1 tanítás nélküli munkanap programjáról
➢ dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
A diákönkormányzat tagja lehet:
1./ Az iskola valamennyi tanulója és tanára
2./ Pártoló tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki vállalja az önkormányzat célkitűzéseit, s annak megvalósításában részt vesz
A diákönkormányzatba való be- és kilépés önkéntes
Az önkormányzat csak akkor működhet, ha az iskola tanulóinak legalább 40%-a tagja
kíván lenni.
A tagok jogai és kötelességei:
1./ Jogok
➢ a diákönkormányzat által kijelölt feladatok elvégzésében aktívan részt vehet,
használhatja az iskola helyiségeit, felszereléseit
➢ kérheti a pedagógusok segítségét egy-egy feladat elvégzéséhez
➢ részt vehet az iskola rendezvényein, versenyein
➢ részesülhet az önkormányzat által nyújtott kedvezményekben (pl. tábor,
síoktatás, nyelvtanulás stb.)
➢ véleményt nyilváníthat az önkormányzat munkájáról
2./ Kötelességek:
➢ rendszeres tevékenységet folytasson
➢ tartsa be az önkormányzat alapszabályát
➢ hajtsa végre a rá vonatkozó feladatokat
➢ legjobb tudásának megfelelően képviselje szervezetét
A pártoló tagok jogai és kötelességei:
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1./ Jogok
➢ javaslatokat, észrevételeket tehet az önkormányzat működésével
kapcsolatban
➢ foglalkozásokat vezethet, elláthat technikai és egyéb feladatokat
➢ tisztségre választható (pl. sportrendezvények lebonyolítása, túravezetés)
2./ Kötelességek
➢ az alapszabály betartása
➢ az önkormányzat célkitűzéseinek támogatása
➢ segítő magatartás
A diákönkormányzat szervezete
1. Legfőbb szerve a küldöttközgyűlés
2. A közgyűlést szükség szerint, de évente egyszer össze kell hívni
a. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok (küldöttek) több mint a fele
jelen van. Határozatképtelenség esetén 15-20 napon belül másodszori
összehívás szükséges.
3. A határozathozatal nyílt szavazással történik (egyszerű szótöbbséggel).
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
4. Kétharmados többség szükséges az önkormányzat feloszlásának
kimondásához, valamint az alapszabály módosításához
5. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
az egyesület megalakulásának, feloszlásának kimondása
b)
az alapszabály elfogadása, módosítása
c)
a tisztségviselők megválasztása
d)
az éves munkaterv összeállítása, elfogadása
e)
a közösségek tevékenységeiről beszámoltatás
6. A diákönkormányzat működését a taglétszámtól függően elnökség
irányítja. Az elnök csak nagykorú magyar állampolgár lehet.
Az elnökség feladata:
➢ a diákönkormányzat közvetlen irányítása
➢ a diákönkormányzat éves programjának kidolgozása, megvalósítása
➢ a tisztségviselők feladatokkal való ellátása
➢ a diákönkormányzat eredményes működtetése
➢ az önkormányzat tagjai által elkövetett fegyelmi vétségek esetén eljárás:
figyelmeztetés
megrovás
kizárás
A diákönkormányzat gazdálkodása:
➢ A pénzügyi előírásoknak megfelelő gazdálkodás
➢ Bevétel származhat: rendezvényekből (pl. farsang)
állami, társadalmi szervek támogatásából
➢ A gazdálkodással nagykorú magyar állampolgár bízható meg
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7. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének feltétele
iskolánkban
A sajátos nevelési igényű gyermek iskolai felvételét a szülő kérésére és a
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján biztosítjuk. Csak olyan
gyermeket tudunk befogadni, akiről normál iskolai csoportban integrált
nevelhetőséget állapít meg a szakértői bizottság
és a számára előírt
feltételeket tudjuk biztosítani .
● Ha az ellátáshoz és a fejlesztéshez nincsenek meg a személyi és tárgyi
feltételeink , akkor nem tudjuk felvenni a gyermeket . A szükséges feltételek
biztosítása érdekében a fenntartóval egyeztetést folytatunk, keresve a megoldást
(a rehabilitációs bizottság által előírt feltételeket a Fenntartónak kell biztosítani ).
● Speciális esetekben további szakemberek bevonása szükséges –megteremtve a
személyi feltételeket is a Fenntartóval egyeztetve.
●

Intézményünkben biztosított a következő SNI-s gyermekek szakszerű ellátása: enyhe
értelmi fogyatékos, enyhén mozgássérült, beszédhibás, tanulási nehézséggel küzdők
(BTM).
Személyi feltételek:
Logopédus: Fenntartó által biztosítva
Fejlesztő gyógypedagógus:
1 fő
Gyógy testnevelő:
2 fő
Inkluzív pedagógia tanára
1 fő
Egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztő pedagógus: 1 fő
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján:
- tanulmányait magántanulóként folytathatja, illetve
- a szülő otthoni ellátás keretében is eleget tehet a képzési kötelezettségnek, a
Fenntartó feladatellátása keretében, a szakértői véleményben megjelölt
szakember biztosításáról – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az
iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő
intézménynek kell gondoskodnia.
Az SNI - s tanulók fejlesztési tervét ld. a mellékletben.

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli
területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a
gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel.
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik.
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata:
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-

a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése,
a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése,
a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapításának kezdeményezése,
tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
együttműködés:
▪ a szabadidőt szervező kollégákkal,
▪ a délutáni felkészítést végző nevelővel,
▪ az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel,
▪ az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő
tanárral,

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai:
-

-

-

a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel
kísérése,
a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás
biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati
rendeléseken,
a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának
biztosítása igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás,
étkezés stb.),
segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család
szociális és anyagi helyzetétől függően,
a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába
járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás
kezdeményezése.

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:
- a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére,
- az okok feltárására,
- az okok megszüntetésére.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek
problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban
tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat.
Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése
és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség
megszüntetésében
való
segítségnyújtás,
együttműködés
a
különböző
szakemberekkel.
Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak
megvalósítását:
- az indulási hátrányok csökkentése,
- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének
figyelemmel kísérése,
- a felzárkóztató foglalkozások,
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-

az iskolai étkezés lehetősége,
a délutáni felkészítő foglalkozás,
az egészségügyi szűrővizsgálat,
az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése,
a családi életre való nevelés,
a személyes és egyéni tanácsadás,
a szülőkkel való együttműködés,
a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról,
a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, támogatások),
a szenvedélybetegségek megelőzése.

9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén
mutatkoznak jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül
leküzdhetetlen hátrányt jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, a
viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében és a higiénia terén is.
Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
- csoportbontás,
- étkeztetési támogatás,
- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek,
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
egyéni vagy csoportos használata,
- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal,
- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni
beszélgetés az osztályfőnökkel, fogadó óra, családlátogatás, szülői értekezlet,
- továbbtanulás irányítása, segítése,
- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal
annak érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél
hamarabb segítségben részesüljenek,
- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás
szervezése a rászoruló tanulóknak.
A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek:
Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését,
zavartalan tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek
kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak
enyhítése. A segítésre szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli,
valamint a szociális ellátásban részesülő szülők gyermekei.
Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire:
- a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése,
- a szociokulturális hátrányok enyhítése:
- a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,
▪ tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek stb.,
▪ felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,
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▪
▪
-

pályaorientációs tevékenységek szervezése,
felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése,

felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről,
tankönyvtámogatás,
kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel,
pályázatok figyelése,
a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének
biztosítása (csoport, páros, individuális munkaforma),
az érintett tanuló érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése.

10. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése
érdekében, az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési törvény és a Szervezeti
és működési szabályzat alapján.
A Szervezeti és működési szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők,
a tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és
tudásának fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs
formák működtetése szükséges.
A szülők-pedagógusok együttműködése
Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és
lehetőségeik, elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy
folyamatosan nyomon követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását.
A pedagógus és szülők közötti együttműködési formái:
1. Szülői értekezlet
2. Fogadó órák
4. Szülők közösségének részvétele az osztály életében
5. Szülői szervezet választmányi ülései
6. Nyílt tanítási nap
7. Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet)
8. Rendezvények
9. Hirdetőtábla
10. Honlap
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
illetve választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőtestületével.
A tanulók-pedagógusok együttműködése
Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni
képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az
oktató-nevelő munkában.
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A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái:
-

tanórai munka,
osztályfőnöki órák,
közösségi programok,
egyéni beszélgetések,
diákönkormányzat,
kérdőívek, vizsgálatok.
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II. fejezet
Egészségnevelési program
1. Fogalmak
1.1. Az egészségneveléshez tartozó fogalmak
Egészség: A WHO az 1948-as alkotmányában kimondja: az egészség nem a
betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Nem passzív állapot,
hanem folyamat.
Egészségfejlesztés: Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító
módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja:
- a korszerű egészségnevelés,
- az elsődleges prevenció,
- a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés,
- az önsegítés feladatait, módszereit.
A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé
teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék, javítsák.
Egészségnevelés:
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos
kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek
összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és
életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének
előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és
cselekvésorientált tevékenység.

1.2. Jogszabályi előírások
A 20/2012. EMMI rendelet 128. § (1) alapján:
-

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben
eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét,
egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási
intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő
tevékenységekben.

-

A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos
feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell
megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési
program keretében.

2. Az egészségnevelés célja, feladatai
Az iskola egészségnevelési terve érinti az iskola:
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-

a Pedagógiai programját,
a Helyi tantervét és
a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2.1. Egészségfejlesztési programok célja
Az egészségnevelés célja:
- Növekedjen a születéskor várható időtartam, valamint a betegségtől mentes
életszakasz hossza és javuljon az életminőség.
- A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé.
- Kedvező irányban változzék a közoktatás intézményrendszerének légköre.
2.2. Az egészségfejlesztés feladata
Az iskolának, mint az egészségfejlesztés alapvető színterének a feladata:
-

-

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet
kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai
alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek
különösen
a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné területére terjednek ki.
A tárgyi feltételek megteremtése, amelyek az iskolákat biztonságossá és
egyben az egészségfejlesztés alkalmas színterévé teszi,
az integrált egészségfejlesztési tartalmak közvetítésének folyamatos és
rendszeres biztosítása,
a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás lehetősége biztosítva legyen,
az iskolai egészségnevelési csoport létrehozása: iskolaorvos, védőnő, tanár,
pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős,
drogkoordinátor, egészségnevelő.

2.3. Feladat: az egészségfejlesztő iskola kialakítása
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészségfejlesztő iskola
folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás
és a munka egészséges színtere legyen.
Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:
-

Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség és az eredményes tanulást és
együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
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-

-

-

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen.
Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi
közösségek szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola
személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget
tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos
eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a
tanácsadást biztosító programoknak.
Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a
pedagógusok és a tanulók jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a
siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot és támogatja az egyéni
előrejutást.
Az iskola törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a
családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését.
Együttműködik a helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértésék: a
közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az
egészség fejlesztését és a tanulást.

3. Az egészségnevelés színterei
A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban
érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban
meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat,
preferenciák kialakítását.
Egészségnevelés színterei az iskola keretein belül:
1. Tanórán:
- más tantárgyba beépítve:
▪ egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: biológia, testnevelés,
háztartástan-életvitel, természetismeret, erkölcstan
▪ nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, de beépíthetők az
ismeretek: informatika, történelem, kémia, fizika,
▪ nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, nehezebben illeszthető
be magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, rajz,
ének,
- osztályfőnöki óra keretén belül.
2. Tanórán kívül:
- szakköri foglalkozás,
- egyéb foglalkozások,
- délutáni szabadidős foglalkozások,
- hétvégi iskolai programok iskolai szinten (pl.:sportrendezvények,
kerékpározás, korcsolyázás, kulturális programok),
- egészségnap – egészség hét,
- kirándulások, erdei iskolák, túrák, nyári táborok, sítáborok.
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4. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek
1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás
A hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás abból indul ki, hogy a több és
helyes tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes alakításához vezet.
Az egészségnevelési tananyagok az egészségkárosító magatartásformák
veszélyeire hívják fel a figyelmet, valamint megoldásként a helyesnek vélt
magatartásformákat kínálnak fel.
A hagyományos egészségnevelési elképzelés a hatékonyság érdekében gyakran
fordul az elrettentő információk átadásának, bemutatásának eszközéhez.
Ennek a megközelítésnek egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az
ismeret átadása a tanulók aktív és személyes bevonása nélkül történik. Ebbe a
csoportba tartoznak a gyakran alkalmi jelleggel megszervezett iskolai felvilágosító
előadások, a különböző brosúrák.
2.Rizikócsoportos megközelítés
A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos
háttérváltozókkal jellemezhető csoportokkal folytatott megelőző tevékenység (pl.:
túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei stb.).
A rizikó csoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik
a betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához. Amennyiben megfelelő technika
segítségével meg tudjuk állapítani, hogy kik a veszélyeztetettek valamely krónikus,
nem fertőző betegség, vagy esetlegesen a szociális helyzetük szempontjából, akkor
az ilyen sajátosságokkal rendelkező gyerekek számára ki lehet munkálni valamilyen
betegségmegelőző programot, pl. sajátos étrendet, mozgásprogramot.
Fontos az iskolás gyermekek életkorához kötött kötelező szűrővizsgálatának
rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek számára
szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés.
3.Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások
Ennek a módszernek a lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák
hátterében a személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg.
Ezért az egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését
kell célul kitűzniük. Az érzelmi nevelés jegyében születő és működő
egészségfejlesztési programok az egészségfejlesztésben, mentálhigiénében képzett
pedagógusok hiányában külső szakértők bevonásával törekednek arra, hogy
szocializációs lehetőséget biztosítsanak a résztvevőknek, társas-kommunikációs
készségeik fejlesztésére.
Például a serdülőköri egészségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások,
amelyek csoportvezetésben képzett szakembert kívánnak.
4.Kortárshatások az egészségfejlesztésben
Ez a módszer a kortársak befolyásának szerepére helyezik a hangsúlyt. A
serdülőkori fiatalok számára a felnőttnél lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen
ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással is van.
43

Azok a programok, amelyek a kortárshatásokra építenek, és kiképzett kortárssegítők
közvetítésével igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni, és
arra tanítja a fiatalokat, hogy tudjanak nemet mondani.
A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy osztálytársaiknak, de modellszereplőként is képviselhetik, pl. a dohányzást ellenző kortárs norma kialakítását,
illetve fennmaradását is.
5.Színtér programok
Ez a módszer abból indul ki, hogy az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén
felelőssége, nem pusztán az egyéni készségektől és jártasságoktól függ, hanem
jelentős szerepet játszanak a társas, a társadalmi és az ökológiai tényezők is.
A színtér programok, eltérően a rizikó csoportos megközelítőstől, a természetes
„élőhelyen” találják meg célpontjukat. Ilyen színtér programnak tekinthető az
egészséges iskolák mozgalma.
6.Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok
A közösségi alapú programok nemcsak az élőhely azonosságát és életmód formáló
szerepét veszik tekintetbe, hanem a tágabb értelmű politikai és társadalmi
meghatározókat, realitásokat is.
Ezek a programok nemcsak a diákokkal és nemcsak az iskolával foglalkoznak,
hanem többféle célcsoporttal.
Például:
- a helyi tömegkommunikáció (kábeltévé, helyi újság) segítségével a
felnőttekhez eljuttatja az információkat,
- a háziorvoson keresztül elősegíti a dohányzás-leszoktató programokban
történő részvételt,
- kortárssegítőkkel vagy éjszakai sportrendezvényekkel igyekeznek olyan
fiatalokra is hatást gyakorolni, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak az
iskolából.
Lényeges, hogy a különböző akciókat egymással összehangolják, ugyanis csak
ebben az esetben beszélhetünk komplex egészségfejlesztésről.

5. Egészségfejlesztő, egészségnevelő csoport létrehozása
A csoport tagjai a következők:
-

iskolaigazgató vagy megbízottja,
az egészségnevelő, aki feltehetően valamilyen célirányos továbbképzésben
részt vett pedagógus,
az iskolai drogügyi koordinátor,
testnevelő,
iskolaorvos,
védőnő,
diákönkormányzat-vezető,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
szülői munkaközösség képviselője.
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6. A segítő kapcsolatok színterei
1. Szülők (család)
A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel
tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programját.
2. Szülői munkaközösség, szülői szervezet
Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni az
iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásuk
3. Iskolaorvos, háziorvos, védőnő
Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden
iskolának legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati
ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban
foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító
Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el.
Az iskolaorvos és a védőnő feladata:
a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi,
érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek
vizsgálatát,
adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése,
közreműködés
az
egészségügyi-járványügyi,
a
környezetegészségügyi, a táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok
ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve,
felkérésre közreműködés az egészségügyi szakértői feladatokban.
Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket
nyújtani:
az életmód és betegség összefüggései,
az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskola diagnózis”
kiegészítése, megoldási javaslatok,
a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori
érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek
megoldásában,
környezet
egészségügyi,
közegészségügyi
és
táplálkozás
egészségügyi kérdésekben,
az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek
bevonhatók, segítségül hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben.
4. Iskolapszichológus – Nevelési Tanácsadóban
A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tanulóknak
A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a
törvény szerint meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a gyermek,
a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelőoktató munka hatékonyságának segítése.
A nevelési-oktatási intézményben dolgozó iskolapszichológus közvetlen
segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához.
Iskolapszichológus a Fenntartó jóváhagyásával alkalmazható.
5. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők
A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben
tudnak segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési
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önkormányzatok
szakemberek.

más

intézményeiben

dolgozó

segítő

foglalkozású

6. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakembere és más
egészségügyi intézmények, szervezetek
Az egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak
és intézmények jelentik a segítő kapcsolatok színterét.
7. Rendvédelmi szervek
A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési
programok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és
ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak
segítséget nyújtani az iskolának.
Jelenleg működő program: DADA

7. Az egészségnevelés iskolai területei
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges
területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell
épülnie.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
- önmaguk és egészségi állapotuk ismerete,
- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,
- elsősegélynyújtás elemi szabályainak ismerete
- az értékek ismerete,
- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata,
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,
- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete,
- a tanulás technikái,
- az idővel való gazdálkodás szerepe,
- a rizikóvállalás és határai,
- a szenvedélybetegségek elkerülése,
- a tanulási környezet alakítása.
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége.
Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az
intézmény szervezettségével.
Például:
- Gondoskodunk-e az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről?
- Megfelelően tájékozódik-e az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi
állapotáról, a részképesség zavarokról? Megjelennek-e az ezzel kapcsolatos
feladatok a jelen pedagógiai programban, s más iskolai dokumentumokban,
illetve a tényleges oktató-nevelőmunkában?
- Megfelel-e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak?
▪ Igazodik-e az asztalok, székek mérete az egyes gyerek
testmagasságához?
▪ Megfelelő- e a világítás?
▪ Megfelelő-e a számítógépek elhelyezése?
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Figyelnek-e a pedagógusok a gyerekek megfelelő testtartására?
Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden tanuló számára a megfelelő,
egyéni adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…)
testhelyzetben történő figyelést és tanulást?
Ügyelnek-e arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális
mértéket?
A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik-e a
mozgásigény kielégítéséről?
Beépítik-e óraterveikbe a tanórán belüli mozgáslehetőséget?

7.1 Iskolai programok
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola
határozott tervvel rendelkezik.
Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket
tartalmazzon olyan fontos területekre, mint
- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése,
- az egészséges táplálkozás,
- a mindennapi testmozgás,
- elsősegélynyújtás alapjai
- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése,
- a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli
bántalmazás megelőzése,
- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját
megelőzően.
7.2. Tanórai foglalkozások
A tanórai foglalkozások a következők:
1. Szaktárgyi órák témafeldolgozása
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéssel.
Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani.
2. Osztályfőnöki órák
3. Gyógytestnevelés órák - Pedagógiai szakszolgálat!
7.3. Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások az alábbiak lehetnek:
1. Egyéb foglalkozások
Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a délutános
nevelő között, kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét
esetfeldolgozást. A tanórán kívüli foglalkozások jó alkalmat kínálnak a
játékoknak, játékos gyakorlatoknak is.
2. Délutáni szabadidős foglalkozások
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Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek,
egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások.
3. Egészségnap
Az iskola egészét árfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést,
felkészülést igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén,
településen belül. Kiemelten kezeljük az elsősegélynyújtás alapvető
szabályainak megismerését.
4. Hétvégi iskolai program
Sportrendezvények, kulturális programok.
5. Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok, táborok
6.Elsősök úszás oktatása
Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával!
Minden költségvetési évben jóváhagyás szükséges!
7.4. Tájékoztató fórumok
1. Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató
Lehet osztályszintű vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a
programot a külső előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrségek
bűnmegelőzési osztályának szakembere stb.
2. Szakmai tanácskozások, tréningek
Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a
diákokat is meg kell hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma.
7.5. Iskolán kívüli rendezvények
1. Kortárssegítő képzés
Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit
vonja be a kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere
nem az iskola, hanem a képző intézmény.
2. Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz
8. Módszerek
Leghatékonyabb az iskola saját ötleteire épülő, illetve önálló szervezésű programok
(egymásra épülő rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában a tanárok, a
diákok és a szülők egyaránt részt vesznek.
Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott
előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára
A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel
jogviszonyban
nem
álló
szakember
vagy
szervezet
programjait,
alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló
részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és
prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik
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minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az
egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai
ajánlásával.
Feladatok:
- Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl.: rendezzünk versenyeket,
készíttessünk a tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az
osztálytermeket, faliújságon a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb.
- Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a
szülőket is vonjuk be ezekbe.
- Építsük be tantárgyi rendszerünkbe az egészségnevelést:
Kiemelten:
Biológia - egészségtan
Testnevelés
Természetismeret
Technika-életvitel
Informatika – (számítógép optimális használata)
- Minél több pedagógus vegyen részt a témával kapcsolatos továbbképzésen.
- Rendszeres ellenőrzés szervezése a megfelelő munkakörülmények
biztosítása érdekében. (Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes)
9. A mindennapos iskolai testedzés biztosítása
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges
testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel.
Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális
kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés
egyaránt fejleszthető.
Intézményünkben 2008/2009 tanévtől felmenő rendszerben iskolánk bevezette
a mindennapos testnevelést.
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan
megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell
teljesülniük:
- minden gyerek minden nap részt vesz a testmozgás-programban;
- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik
a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése;
- minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikai helyes
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna (a
243/2003. (XII.17.) Testnevelés alapelvei és céljai);
- a testnevelési anyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak
betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az
izomerősítések különböző testhelyzeteire;
- minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és
sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;
- a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes
testmozgás-programban;
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a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít
(olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség
javítása érdekében: futás, labdajátékok, sízés, kerékpározás);
- a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz.
A mindennapos testmozgást biztosítja az iskolában működő Rády DSE is.
Tömbösítve 1 hetes programok a sítábor és nyári tábor is, amelyek 100%-ban
önköltségesek (szállás, étkezés, utazás). Szervezéséhez a fenntartó KLIK engedélye
szükséges!
-

10. Iskolai drogstratégia
Mindenkinek van egy álma: egészségesen, szellemi erőink teljében minél hosszabb,
sikeres életet éljünk le szeretteink és barátaink körében.
Legyünk megbecsültek, érezzük, hogy szükség van ránk és munkánkra, családi
életünkben legyünk hasznosak és boldogok.
Az intézmény egészségnevelési programja a fentiek valóra váltásához kíván
hozzájárulni azzal, hogy már iskolás korban meghatározza azokat az irányokat,
teendőket, melyek elősegítik a fentiek megközelítését, elérését.
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt célja és feladata:
- Egészséges, harmonikus életre nevelés. Drogok veszélyeinek a felismerése.
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és
védelme érdekében.
- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód
gyakorlatát szolgáló tevékenységi és egészségbarát viselkedésformákat.
- A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten / - tanórán és azon
kívül is – foglalkozzanak az egészség megőrzésének legfontosabb
ismereteivel.
o táplálkozás
o alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás
o környezet védelme
o aktív életmód a sport
o személyes higiénia
o szexuális fejlődés
A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egészségfejlesztés fő célja, hogy
elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló
esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és megoldási
stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így
csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a
személyiséget érő változásokra.
Az iskola SZMSZ-ében meghatározzuk azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a
gyermekeknek, tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
2. Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységformák színterei:
- mindennapos testnevelés alsó tagozatban, testnevelés óra felső tagozatban
heti 5 óra (2008. szeptember. 1 - től ötödik évfolyamtól kezdve felmenő
rendszerben), sportkör (labdarúgás, torna, kosárlabda), gyógytestnevelés –
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Pedagógiai szakszolgálat, úszásoktatás (1 évfolyamon – Önkormányzat
támogatásával).
környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, erkölcstan, kémia
tantárgyak, valamint 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órákon feldolgozott
ismeret anyag
tanórán kívüli foglalkozások: szakkör, gyalog- és kerékpáros túra,
korcsolyázás, sízés, vetélkedők, játékok
az iskola egészségügyi szolgálatának /orvos, védőnő, fogorvos/ igénybevétele
a tanulók és a szülők részére tartandó felvilágosító előadásoknál,
szűrővizsgálatok megszervezésénél, lebonyolításánál.

3. Drogmegelőzés:
Az intézmény egészségnevelési tervének fontos részét képezi a drogmegelőzés.
Ennek fő eleme, hogy próbáljuk csökkenteni a drogok kipróbálásának motivációját.
- a kíváncsiságot, a kockázatkereső magatartást
- kortársak hatását
- feszültséget
Ez különösen az érzelmi nevelést, főként az önértékelést, problémamegoldást,
stressz - kezelést, kommunikációs készségek fejlesztését tűzi ki célul, így közvetve
hat a drogfogyasztásra.
Az egészségnevelés és a drogprevenció az iskola minden pedagógusának, illetve
minden tanórának és tanórán kívüli foglalkozásnak a feladata. Pontosan ezért
nagyon speciális követelményeket támaszt a tanárokkal szemben.
Fontos hogy:
- érezzük felelősségünket a gyermekek személyiségfejlődésének alakulásáért.
- hiteles, pozitív mintát nyújtó felnőttként jelenjünk meg előttük
- együttműködővé kell válni a kollégákkal, családdal, gyerekkel és iskolán kívüli
szakemberekkel is.
Lényeges feladat a családdal, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás,
együttműködés lehetőségeinek keresése.
- DADA program alsó tagozaton, felmenő rendszerben (jelenleg 3. o.-ban)
- Sítábor, nyári tábor.
- Egészségnap (egészséges táplálkozás, mozgás, drogmegelőzés, elsősegély).
- Szülői értekezlet (drogmegelőzés, egészséges táplálkozás).

4. Elsősegély-nyújtási alapismeretek
Iskolánkban az iskola minden tanulója életkorának megfelelő formában sajátítja el az
elsősegély-nyújtási alapismereteket a sport-és egészségnapon szervezett elméleti és
gyakorlati órákon. (Meghívott előadók lehetőség szerint: védőnő, iskolaorvos,
mentőállomás dolgozói.)
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III. fejezet
Az iskola környezeti nevelési programja
Senki sem követhet el nagyobb hibát,
mint az, aki azért nem tesz semmit,
mert csak keveset tudna tenni.
(Burke)

1. Fogalmak, jogszabályi előírások
1.1. A környezeti nevelés fogalma
Az iskolai környezeti nevelés során a gyerekeket felkészülnek környezetük
megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet
érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:
- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít
meg az élő ill. élettelen környezettel;
- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet megismerésére;
- felkelti az igényt, képessé tesz:
▪ a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,
▪ összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben
felismerhető kapcsolatok megértésére,
▪ a problémák megkeresésére, okainak megértésére,
▪ kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges
megoldások megkeresésére,
▪ az egyén és a közösségi döntések felelősségének megértésére,
vállalására környezeti kérdésekben,
▪ a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”
1.2. Törvényi háttér
Jogszabályi előírások
A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel
kapcsolatos paragrafusaiból vezethető le.

2. A környezettudatosságra nevelés célja
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő
nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására,
elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást,
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik
kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a
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természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős
elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös teteikben.”

3. A köznevelési stratégiai célok figyelembevétele
A környezeti nevelés programjának elkészítésekor figyelembe kell venni a következő
közoktatási stratégiai célokat:
1. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
A környezetről szóló tudás megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben
gyakorolják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési
folyamatában is nélkülözhetetlen kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos
adatgyűjtés és elemzés, információszerzés emberektől).
2. Az oktatás esélyegyenlőtlenségek mérséklése
A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak
azon diákok érvényesülésére, fejlődésére, akiket a hagyományos tanórai
keretekben nem, vagy csak kevéssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A környezeti
nevelés módszertani kínálatában a sajátos nevelési igényű tanulókat jól segítő
módszerek is fellelhetők.
3. Az oktatás minőségének fejlesztése
A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek sokfélesége és nem
hagyományos jellege elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani
megújulását.
4. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása
A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiai
gyakorlatnak, így az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a
pedagógusszakma fejlődését.
5. Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése
A környezeti problémák globális és nemzetközi jellegéből következik, hogy már
ma is számos információtechnológiára alapozott nemzetközi környezeti nevelési
program, lehetőség áll a pedagógusok rendelkezésére. Mindezen programokba
való bekapcsolódások nem csak az IKT- alkalmazások fejlesztését segíti elő a
környezeti nevelés mellett, hanem – nemzetközi jellegük miatt – a nyelvtanulás
előmozdítói is.
6. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
A környezeti nevelési tevékenységekhez rendelkezésre álló pályázati források
hozzásegítik az iskolát a tanulás tárgyi feltételeinek és környezetének
javításához.

4. Helyzetkép
4.1. Belső: az iskola
Iskolánk 1948 óta áll jelenlegi helyén, szép környezetben, közel a Balaton parthoz.
1971-ben a hozzáépített 9 tantermes új szárnnyal, majd 1993-ban a Rády
Sportcsarnokkal kibővülve nyerte el a mai formáját és méreteit.
Az elmúlt években folyamatosan zajlott intézményünk felújítása, a régebbi
épületrészen tetőcsere történt, műanyag nyílászárók és energiatakarékos fénycsövek
biztosítják a takarékos energiafelhasználást.
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Az iskola helyi adottságai jók, az épületet két udvar veszi körül, egy nyitott kavicsos
és egy kisebb, zárt, füves terület. A kerítés végében patak folyik, melyet időnként
vízimadarak is látogatnak.
Nagy hangsúlyt fektetünk a zöldítésre, erre a gondosan ápolt sziklakert, a jeles
napok alkalmából ültetett fák, illetve a folyosókon, tantermekben található rengeteg
növény a példa. Az udvaron padok szolgálják a diákok kényelmét, a sportpályák
pedig a szabadidő aktív eltöltését teszik lehetővé.
A folyosók falait beborítják a gyerekek rajzai, színvonalas, gyakran cserélődő
alkotásai. A faliújságon helyet kapott a „Zöld sarok”, amely megújuló természet, -és
környezetvédelmi információkat tartalmaz.
A tanulók ötleteit, kéréseit felhasználva folyamatosan újul, változik környezetünk,
hogy még otthonosabbá, barátságosabbá váljon iskolánk.
4.2.Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
A következő hagyományokkal rendelkezünk:
-

papírgyűjtés tavasszal és ősszel
falutakarítási napokon részvétel
részvétel országos és megyei rendezésű természet, - és környezetvédelmi
vetélkedőkön (Kaán Károly 5.-6. o., Herman Ottó
biológiaverseny 7.-8. o.,Hevesy György Kémiaverseny7.-8.)
erdei iskolai program (4.-5. o.) lehetőség szerint később kibővíteni 3. és 6. o.ra
nyári természetjáró tábor
tanulmányi kirándulások, múzeum, és üzemlátogatások
iskola környékének, Balaton partjának gondozása
részvétel környezetvédelmi témájú rajzpályázatokon (Víz világnapja, Föld
napja, Balaton )
műanyag tejes poharak és flakonok szelektív gyűjtése az iskola területén
faültetés, madáretetők elhelyezése, parlagfű gyűjtés
egyszerű víz,- talaj,- és levegővizsgálati módszerek megismerése
szakkörön
a község hagyományőrző napjain aktív részvétel
működő kapcsolatok különböző szervezetekkel (NABE, Balatonfelvidéki NP)
Erdészet, Rendőrség, Polgárőrség)

4.3. Külső: a település és a régió, a helyi értékek
Balatonkenese nagyközség a Balaton keleti partjának több mint 11 km-es szakaszán
nyúlik el. Az évezredek óta lakott terület mindig a dunántúli közlekedési hálózatok
csomópontjában volt.
Védett területei közé tartoznak a természetvédelmi szempontból kiemelkedő
jelentőségű nádasok, mivel számos értékes faj lelőhelyeként szolgálnak és fontos
szerepük van a tó vízminőség védelmében. Védettséget élveznek a löszpuszta
gyepek, a csaknem függőleges löszfal növénytársulásai és a Soós-hegyen található
mész, - és melegkedvelő tölgyesek is. Itt található a hazánkban egyedülálló tátorján,
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mely ritka jégkorszaki maradványnövény. Virágzása május végén, június elején
csodálható meg.
Településünk egyes részein megtalálható a szelektív hulladékgyűjtés: papír, üveg,
műanyag (PET) palack gyűjtése történik, sajnos az elszállítás akadozik.
Hulladékudvar is üzemel, ahol a beszállított hulladék előválogatását követően
tömörítik és lerakón elhelyezik.
Balatonkenese 14,1 km hosszú kerékpárúttal rendelkezik, ez igen kedvezőnek
mondható.
A Falumúzeum épülete boltíves tornácú, nádtetős, szabadkéményes házban
található, mely a Balaton-felvidék jellegzetes építészeti stílusát őrzi az 1850-es
évekből.
Balatonakarattya közepén állt a 400 évnél idősebb szilfa, melyről azt tartja a néphit,
hogy hozzá kötötte a lovát Rákóczi fejedelem. A védett fát több villámcsapás és II.
világháborús lövedék is érte, 1968-ban száradt ki.
Településünkön található a változatos növényvilággal rendelkező Parragh - kert,
mely régebben arborétumként működött, ma a Fővárosi Erdészet gondozása alatt áll,
iskolai rendezvényeink egy lehetséges természetközeli színhelye.
Május végén kerül sor a Tátorján tanösvény átadására, mely a Soós-hegyre vezet
fel, s lehetőség nyílik a tátorján bokrok örökbefogadására is.

5. Erőforrások
5.1. Belső erőforrások
Iskolavezetőség
Tanárok
Környezeti nevelési munkacsoport (munkaközösség)
Osztályfőnöki közösség
Diákönkormányzatot segítő és mentálhigiénés tanár
Iskolaorvos, védőnő
Adminisztratív dolgozók
Technikai dolgozók
Diákok
Szülők
5.2.Külső személyi erőforrások
Más közoktatási intézmények
WET Projekt Magyarország
Deák Ált. Isk. Vp.
önkormányzat környezetvédelmi referense
Balaton-felvidéki Erdei Iskola
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. Monostorapáti Erdészet
Természetbúvár Alapítvány
Országos Öko - Iskola Hálózat
regionális vagy helyi környezeti nevelési szervezetek
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könyvtárak, könyvtári olvasó, művelődési központ
önkormányzat, szülők, lakosság, civil szervezetek, egyéb partnerek stb.
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark
ÁNTSZ
Media
Rendőrség
helyi szolgáltatók
víz
szennyvíz
hulladéklerakó
hulladékégető
közlekedési vállalat
5.3. Anyagi források
A szükséges anyagi erőforrások megtervezése a költségigényes tanulásszervezési
módoktól az épület környezetbarát módon való működtetésének feltételeiig mindenre
terjedjen ki.
Azokat a környezeti nevelési programokat és célokat, melyeket a kötelező tanórai
(hagyományos és nem hagyományos) keretekbe építünk be a kormányzat az
önkormányzatokon keresztül támogatja. Ezért fontos
● Állami források: KvVM pályázatai (KAC), OM pályázatai, közös pályázat, pl. erdei
iskolák támogatása.
● Önkormányzati és nemzetközi források: működési támogatás, magánalapítványi,
EU-s támogatások
● Magánforrások: alapítványok, szponzorok
● Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel, megtakarítások,
vállalkozások stb.

6. Alapelvek, célok
6.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a
társadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent,
melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek
kölcsönös voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az
emberekben azokat az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat,
melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. Ennek
céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a
környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív
érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget.
A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti
nevelés rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a
részek felé való megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti
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nevelés élethosszig tartó folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más
színterein is (család, óvoda, más intézményes és intézményen kívüli terület).
A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb
környezetre hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi
problémákra, a helyi természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon,
miközben megláttatja ezek globális összefüggéseit. Az aktuális problémák
szemléletformáló hatásán keresztül eljut a gyermekekben a jövő iránti erkölcsi
felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, akik a természetes és a
társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a
természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják
vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie.
A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az
együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet
kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése.
A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a
környezeti nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus,
problémamegoldó gondolkodás képességének kialakítása, fejlesztése.
Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az
értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül.
6.2. Konkrét célok és feladatok
- A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni
akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés
cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést.
- Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének
befogadására, élvezetére.
- Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos
életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan
egységének megérzését, az ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a
környezetérzékenység javulását.
- Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását,
a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika
kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását.
- Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének,
látásmódjának kialakítását.
- Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a
környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a
gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a
gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit.
- A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba
(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez
lehetővé teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket,
folyamatokat
könnyebben
megértsük
több
tudomány
eredményeinek
felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel.
- A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító
programok: erdei iskola, témahét, jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások
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- Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének
megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az
élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi
tevékenységgel.
- A tudatos kritikus fogyasztói magatartás és a fogyasztói kultúra fejlesztése a
tanulókban. Megismertetni a reklám, a piac és a marketing szerepét, hangsúlyozni
a minőség és a biztonság fontosságát a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.

7. Tanulásszervezési és tartalmi keretek
7.1. Tanórai keretek
A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti.
Ennek szervezési formája lehet
● hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve
● nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi,
tantárgyközi) foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a
környezeti nevelés szempontjából (pl. projektmódszer, erdei iskola, témanaptémahét, terepgyakorlat stb.) Ezek olyan tanulásszervezési formák, amelyeknek
éppen az az egyik meghatározó jellege, hogy nem tanórakeretben történnek.
7.2. Hagyományos tanórai foglalkozások
A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva – a tantárgyi
programokból kiindulva – meg kell határozni a környezeti nevelési tananyagot.
Minden tantárgyba próbáljuk beépíteni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek
meg a környezeti nevelési programban itt az egyes tantárgyak elvárásai, céljai
környezeti nevelési szempontból. A helyi tanterv megírásakor is törekedjünk rá, hogy
az egyes tantárgyak célkitűzéseinél jelenjenek meg a környezeti nevelési célok is.
A tanórán a tananyagon kívül még sok apróság is nevel a környezet megóvására,
környezetbarát életmódra.
7.3. Nem hagyományos tanórai foglalkozások
Kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is
történhet. Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a
környezeti nevelés céljainak kitűnően megfelelnek:
● Erdei iskola: „Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a
szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő
nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói
képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív,
együttműködő, cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építik.
az ismeretszerzés folyamatában elsősorban tanulási technikákra helyezi a
hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen
kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és
szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel
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●
●
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harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi
tevékenységekhez kötődő szocializáció.” (Lehoczky János)
Témanap – témahét: Iskolánkban őszi témanapokat és egy tavaszi témahetet
tervezünk. Ilyenkor választunk egy témát, melyet projektmódszerrel dolgozunk fel,
korosztályoknak megfelelően. Témahétnek felel meg az ősszel tartandó Erdők
Hete. Ezen a héten dolgozzuk fel a fákkal, erdővel kapcsolatos tananyagokat, mind
a természettudományos, a művészeti, mind a magyar nyelv és irodalom (versek,
más szövegek feldolgozása), idegen nyelvi tantárgyakból.
Jeles Napok: Ide a hagyományosan, minden évben megtartott, állandó
programmal rendelkező jeles napokat vegyük listára, melyen kötelező tananyagot
sajátíttatunk el. Iskolánkban ilyen a Víz Világnapja, a Madarak és Fák Napja.
Terepgyakorlatok: Nagyon jó módszer például az 5-6. évfolyam számára,
Magyarország élőhelyeinek, ezek élővilágának megismerésében. Iskolánkban a
vizek élővilágáról szóló tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítése mindig a
Balatonhoz szervezett terepgyakorlat keretében történik.
Nem a tanteremben tartott óra: A háziállatfajták oktatásánál meglátogatunk egy
gazdasági udvart.

7.4. Tanórán kívüli lehetőségek
- szakkör
- gyűjtőmunka
- vetélkedő
- nyári tábor
- kézműves foglalkozás
- színház, mozi
- akciók, kampányok
- kirándulás, túra
- tanulmányút
- múzeum, állatkert látogatása
- pályázatokon való részvétel
- iskolakert
- madárbarát kert
- hulladékgyűjtés
- kiállítás (készítés, megtekintés)
- települési környezet szépítése
- tanösvény látogatása

8. Módszerek
Használhatunk hagyományos módszereket, de a környezeti nevelés szempontjából
sokkal hatékonyabbak az élményalapú, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív
módszerek. Törekedni kell ezek minél sokoldalúbb alkalmazására.
A környezeti nevelésben használható módszerek gyűjteménye
Játékok
- szituációs;
- memóriafejlesztő

Modellezés
- rendszermodellezés
- hatásvizsgálatok
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- érzékelést fejlesztő
- bizalomerősítő
- kapcsolatteremtést segítő
- drámapedagógia

- működő modellek készítése
- előrejelző

Terepgyakorlati módszerek
- terepgyakorlatok
- térképkészítés
- egyszerű megfigyelések
- célzott megfigyelések, mérések

Riport módszer
- kérdőíves felmérés
- direkt riportok
- fotoriport

Aktív, kreatív munka
- természetvédelmi és fenntartási munka
- madárvédelmi feladatok
- szelektív hulladékgyűjtés
- rend- és tisztasági verseny
- közösségépítés

Művészi kifejezés
- vizuális művészet
- irodalmi alkotások
- zeneművészet, táncművészet
- fotóművészet , népművészet
- esztétikai érzékenység és élmény
kifejezése
- a tanulók önkifejezése a
művészetek nyelvén.

9. Taneszközök
● Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek,
mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek,
dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok.
● Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók.
● Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz
szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.
● Anyagok
és
eszközök
a
kézműves
foglalkozásokhoz,
gyakorlati
természetvédelemhez (papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.)
● Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési
célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok)

10. Az iskolai környezet
A helyzetelemzésben kiderült, milyen az iskola jelenlegi állapota, képe, és az is, hogy
ez mit jelent környezeti nevelési szempontból. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy
átgondoljuk, mi az, amit változtatni szeretnénk és tudunk (van rá lehetőség,
megoldható pénzügyileg is), hiszen az iskolai környezet is jelentős hatást gyakorol a
gyerekek személyiségének formálódására. Meg kell próbálni olyan körülményeket
létrehozni, mely lehetővé teszi, hogy a gyerekek örömmel érkezzenek az iskolába,
úgy érezzék, hogy az iskola értük van.

11. Kommunikáció
7.1. Iskolán belül
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● Tanárok–iskolavezetők, tanárok–tanárok: előre kiírt és rögtönzött értekezletek,
faliújság, megbeszélések,
● Diákok–tanárok: faliújság, iskolaújság, diákönkormányzat, osztályfőnökök
tájékoztatása,
● Diákok–diákok: faliújság, diákönkormányzat,
● Iskola–szülők: szülői értekezletek, fogadóórák, levélben való tájékoztatás, nyílt
napok, szülőkkel közös programok, évkönyv, kiállítások.
● Iskola–fenntartó: iskolagyűlés
● Iskola–partnerek: évkönyv, nyílt programok, nyílt napok, levélben való tájékoztatás.
7.2. Külső (helyi és országos média)
● Település újsága, önkormányzat faliújsága, nyílt programok, zöld hirdetőtábla,
Öböl tv.
● Országgal: TV, rádió, Internet.

12. Ellenőrzés / értékelés
A környezeti nevelésben nem olyan egyszerű meghatározni a mérések, értékelések
módjait, kritériumait, mint a hagyományos tantárgyi tudásszerzésben.
A program elkészítése előtt „Én és a környezetem „címmel reprezentatív felmérést
végeztem 7. és 8. osztályban, melyben különböző környezetükkel kapcsolatos
kérdésekre válaszoltak a tanulók. A 40 kérdésből álló tesztben a gyerekek 5 fokozatú
skálán válaszoltak az attitűdöket, szokásokat és aktivitást
vizsgáló
kérdéscsoportokra.
A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempontjai:
Egyes tanulók esetében
● az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása
● a szociális képességek alakulása
● a beállítódások és értékorientáció fejlődése
● a csoporthelyzet megismerése
● a konfliktuskezelés módjai
Osztályközösségek esetében
● a csoportviszonyok alakulása
● a közvélemény, a morális gondolkodás változása
● az informális kapcsolatrendszerek alakulása
● a tevékenységrendszer megismerése
A pedagógusok környezeti nevelési gyakorlata színvonalának minősítése:
● Rendelkeznek-e
mindazon
ismeretekkel,
szakmai
hozzáértéssel
és
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál
alakítása során mintaként szolgálnak?
● Felkészülésüket áthatja-e az együttműködésre törekvés?
● Törekednek-e fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a
munkavégzés rendje között?
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● Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítják-e a sokoldalú,
személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet?
● Alkalmat adnak-e az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának?
● Segítik-e a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő
példáinak és a szükségszerűségeinek felismerését?
● Lehetőségeket biztosítanak-e arra, hogy a tananyag legyen természetes
valóságában tanulmányozható, és élményt nyújtson?
● Megszervezik-e az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítják-e a
differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában?
Tantárgyak
● A tantárgyakban előírt környezeti nevelési tartalmakat az adott tantárgyra előírt
ellenőrzési, értékelési formákkal tudjuk mérni.
A tanulók személyiség-fejlődése
● A tanulók személyiségének formálódását már nem ilyen egyszerű mérni:
használhatunk
kérdőíveket,
szociometriai
vizsgálatokat,
különböző
megfigyeléseket, egyéni vagy csoportos beszélgetéseket.

13. Továbbképzések
13.1. Belső (helyi)
● Értekezlet valamilyen meghatározott témában, melyre a pedagógusok készülnek
fel.
● Tanulmányutak: A mi iskolánkban minden évben szervezünk egy tanulmányutat,
melynek során az iskola tágabb környezetében található természeti és kulturális
értékekkel ismerkedünk.
● Továbbképzés az iskolában meghívott szakértők segítségével az egész tanári kar
és a többi dolgozó számára.
13.2. Külső
Részvétel akkreditált környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken. Meg kell
tervezni, hogy az iskola egy évben hány főt küld továbbképzésre, és milyen
hiányterületek vannak, amihez jó lenne, ha a tantestületből értene valaki.
Felhasznált segédanyagok:
1. Balatonkenese Nagyközség Környezetvédelmi
(részletek)
2. A település helyi értékei
3. ”Én és a környezetem” kérdőív és értékelése
4. Jeles napok
5. Törvényi szabályozók

Programja

(2004-2009)
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A programot összeállította:
Pusztayné Nemes Beáta
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IV. fejezet
Az iskola helyi tanterve
1.Intézményünkben a nevelés-oktatás alapvető céljai:
Oktató-nevelő munkánk célja, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a
nálunk töltött évek alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak.
Felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra, és átjárhatóságot biztosítunk az oktatás
bármely szakaszára.
Iskolánk biztosítja a tanulók harmonikus testi-lelki és értelmi fejlődését. Életkoruknak
megfelelően fejlesztjük készségeiket, képességeiket, ismereteiket, érzelmi és akarati
tulajdonságaikat, műveltségüket, erkölcsi érzéküket, hogy önálló életre és céljaik
elérésére alkalmas felnőttek legyenek.
Törekszünk az egyéni bánásmódra, minden gyermek elfogadására. Munkánkat az
empátia, a szeretet és a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.
Iskolánkat jellemzi az esélyegyenlőség biztosítása, legyen az fejlesztésre szoruló,
átlagos vagy igen tehetséges gyermek.
Feladatunk továbbá olyan értékek átadása, értékközvetítése, amiben tükröződik
Pilinszky János szellemisége, a humanizmus, a barátság, kitartás és empátia
valamint a hit szerepe az emberi életben.
Szeretnénk tanulóink értékrendjébe beépíteni:
- A személyiség harmóniájára vonatkozó értékeket:
● példaadás, önismeret, felelősségvállalás, szerénység, alázat, nyitottság,
● felelősség, tolerancia.
- A kapcsolatokra vonatkozó értékeket:
● tisztelet,
hagyományok
ápolása,
nemzethez
való
kötődés,
lokálpatriotizmus,
● kulturált viselkedés, udvariasság, segítőkészség, a durvaság és trágár
beszéd elutasítása.
- A tudással, munkával kapcsolatos értékeket:
● tudás iránti vágy, önművelés, kötelességtudat, rendszeresség,
következetesség, szorgalom.
Célunk továbbá a használható tudás közvetítése, kompetenciák fejlesztése.
ld. Kompetencia alapú oktatás

2. Műveltségi területek- oktatott tantárgyak:
Műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika
Ember és társadalom

Tantárgyakban
Magyar nyelv és irodalom, Dráma
és tánc
Idegen nyelv (német, angol)
Matematika
Történelem, Hon-és népismeret
64

Ember a természetben

Környezetismeret,
Természetismeret, Biológia, Fizika,
Kémia
Földrajz
Vizuális kultúra-digitális vizuális
kultúra, Ének
Informatika
Technika
Testnevelés, Gyógytestnevelés –P.
szakszolgálat!

Földünk-környezetünk
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

2.1. Tantervek:
Tantárgy

Kerettanterv

Magyar nyelv és irodalom

OFI

Idegen nyelv angol, német

OFI

Matematika

OFI

Erkölcstan

OFI

Történelem,

társadalmi

és

állampolgári ismeretek

OFI

Környezetismeret

OFI

természetismeret

OFI

Fizika

OFI

Kémia

OFI

Biológia - egészségtan

OFI

Földrajz

OFI

Ének-zene

OFI

Dráma és tánc

OFI

Hon- és népismeret

OFI

Vizuális

kultúra-digitális

kultúra

vizuális

OFI

Informatika

OFI

Technika

OFI

Testnevelés

OFI
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Osztályfőnöki

OFI

Gyógytestnevelés – Ped. Szaksz.

OKI -

Enyhén értelmi fogyatékos tant. I.

OKI

Enyhén értelmi fogyatékos tant. II.

OKI

OFI= Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
OKI= Országos Közoktatási Intézet
Minden tantárgy oktatásához az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet
1.-2. melléklete alapján kiadott OFI kerettantervet adaptáltuk.
A fent nevezett tantervek alapján készültek a helyi tantervek.
A helyi tantervek részletesen tartalmazzák a szabadon választható 10%-os órakeret
felhasználását. (ld.ott!) Kiemelten kezeljük a helyi sajátosságok megismerését, a
helyi tantervek többségében ezek meg is jelennek.
Kiemelt tantárgyaink:
Idegen nyelv – angol, német emelt szintű oktatás
Matematika: emelt szintű oktatás
Testnevelés és sport: Minden évfolyamon 5 óra/hét bevezetés: 2008/2009
Óraszámok:
Idegen nyelv
osztály

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1

1

5

5

5

5

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

óraszám 5

5

5

5

5

5

5

5

Heti
óraszá
m

Matematika
osztály

Az emelt szintű oktatás szabadon választható. Egy osztály indulása esetén
fél osztály választhatja az emelt szintű matematikaoktatást. Célja a tehetséges
tanulók támogatása.
Testnevelés és sport
osztály

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

óraszám 5

5

5

5

5

5

5

5
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Mindennapos testnevelés biztosítása: 5 óra/ hét minden évfolyamon, kiemelt sportág
a kosárlabda.
Úszás:
5. évfolyamon 9 óra biztosított úszásra.
6. évfolyamon 9 óra biztosított úszásra.
Kiemelten kezeljük az informatika oktatását 1. évfolyamtól.
1.- 2.- 3.- 4. évfolyamon a digitális vizuális kultúra nevű tantárgy keretein belül valósul
meg.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók művészeti képzésére.
(ld. Alapfokú Művészetoktatás)
Kiemelt feladatunk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése – SNI
Az SNI - s tanulók kiegészítő, fejlesztő foglalkozásokon vesznek rész egyéni
fejlesztési terv alapján. Az egyéni fejlesztési tervet a fejlesztő gyógypedagógus
logopédus és gyógytestnevelő készíti a bizottság szakvéleménye alapján.
A szakvélemény alapján az iskola igazgatója egyes tantárgyak tanulása, vagy
értékelése alól felmentést ad. A felmentés egy tanévre szól, minden tanév elején felül
kell vizsgálni.
Fejlesztő órák az intézményben:
Logopédia

–

Ped.szaksz.

feladata!
Fejlesztő pedagógia
Gyógytestnevelés-

szakértői vélemény alapján
szakértői vélemény alapján

Ped.szaksz.

feladata!

5 óra/hét (esélyegyenlőség)

2.2. Helyi sajátosságok az oktató-nevelő munkánkban
Anyanyelv és irodalom
Osztály: 3. - 4. osztály
Cél: A népköltészetről tanultak összegzése, jellemzőinek igazolása kenesei
példákkal is.
Szólások eredete átvitt értelmezése.
A helytörténeti események beillesztése a történelmi események sorába.
A hazafias érzelmek megalapozása, a kenesei múlt emlékeinek tisztelete,
ápolása.
Téma

Követelmény
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Népköltészet:
Támadi
gyűjteménye

Lajos:

A helyi közmondások, szólások és
találós-kérdésekből tudjon értelmezni 10
Közmondások -et.
Dramatikus játékokkal előadni.
Ismerje a helyi népies kifejezéseket.

Mondák világa:
- Lipták Gábor: Balatoni mondák
- Falumúzeumi séták
Pilinszky János költészete:

Ismerje az "Őszi cirkusz" című verset és
"Az aranymadár" című mesét

Osztály: 5. - 6. osztály
Cél: A szülőföldhöz kötődő irodalmi alkotások megkedveltetése, érzések ismeretté,
tudássá való transzformálása.
Téma

Követelmény

"Visszarévedőben - hazagondolóban":
- Pilinszky János élete
Verseköteteinek
címe, A
tanulóknak
legyen
megfelelő
megjelenésének ideje.
ismeretük a szülőföldhöz kötődő irodalmi
- Versek: - Keringő
művekről.
- Anyám
Legyenek képesek ismereteik, tudásuk
- Egy szenvedély margójára
átadására, közvetítésére.
- Őszi vázlat
- Ismerkedés a kenesei népszokásokkal
- Támadi Lajos kenesei közmondásai
- Látogatás a Falumúzeumban
"magyar népköltészet":
- a kenesei mondakör megismerése
Osztály: 7. - 8. osztály
Cél: A művekben feltárt élethelyzeteket a tanulók saját életükre tudják vonatkoztatni.
Olvasóvá nevelés.
Téma

Követelmény

"Irodalmunk a századfordulón":
- Helyi költőnk, Soós Lajos életútjának
megismerése,
tevékenységének
értékelése.
Versei közül kettő.
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" Irodalmunk 1945 után":
A tanulók legyenek képesek elolvasni,
Pilinszky helye a hazai, európai megérteni hosszabb, nehezebb
irodalom-ban.
irodalmi műveket.
Kapcsolata Németh László íróval.
A XX. századi ember vívódásai,
életérzése költeményei alapján.
A
művészetek
"meditációs
objektumok"
gondolatisága,
képszerűsége, kifejező ere-je. Versek:
- Ama kései
- Milyen felemelés
- Örökkön - örökké
- Azt hiszem
- Parafrázis
- Francia fogoly
- Apokrif (részletek)
- Kodolányi János írói munkásságának
meg-ismerése,
az író
házának
megtekintése.
-

Veres Péter élete, a Balaton
szépségével foglalkozó műveinek
kiemelése.

Múzeumlátogatás: Falumúzeum
A tanulmányi kirándulások során látogatott múzeumok.
Hon-és népismeret
Osztály: 5. osztály
Cél: A honfoglalás és letelepedés történetének megismerése után településünk
kialakulásának, fejlődésének megtanítása
A Rákóczi szabadságharc megtanítása után a községünkben élő Rákóczihagyományok megismertetése
Téma
A magyar nép őstörténete:

Követelmény

- A Falumúzeumban és dr. Kiss András
: Az ezeréves Kenese c könyven
található források alapján.
Kenesei
mondák

A tanuló ismerje meg az első írásos
forrásokat
lakóhelyünkről,
az
idevonatkozó földrajzi nevek eredetét,
mondákat.

A hazáért és szabadságért:
- A Falumúzeumban és „Az ezeréves A tanuló tudja, ismerje községünk
Kenese” c. könyvben található források középkori
történetét,
a
Rákóczi
alapján. Kenesei mondák.
szabadságharccal
kapcsolatos
tényeket, mondákat.
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Történelem
Osztály: 7-8. osztály
Cél:

A reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek
megismerése után bemutatni, hogy ezek az események milyen hatást
gyakoroltak községünk életére, fejlődésére.
Nagyjaink tisztelete.
A II. világháború eseményeinek elsajátítása után ismerje meg a tanuló, hogy
lakhelyén milyen emlékművek találhatóa, melyek a névtelen világháborús
hősöknek állítanak emléket.
Tisztelgés az 1956-os hősök emlékműve előtt.
Az 1989-es év milyen változást hozott hazánk és községünk életében.

Téma

Követelmény

Reformkor:
- A Falumúzeumban és „Az ezeréves A tanuló ismerje fel, hogy a gőzhajózás
Kenese” c. könyvben található források megindulása a Balatonon milyen
alapján.
hatással volt településünk fejlődésére
Forradalom és szabadságharc:
- A Falumúzeumban és „Az ezeréves A tanuló tudja, hogy községünkben
Kenese” c. könyvben található források milyen Kossuth-hagyományok élnek,
alapján.
milyen tisztelet övezte Kossuth Lajost,
mit jelent az összefogás egy nemes cél
érdekében (Kossuth szobor állítása)
Az első világháború:
A Falumúzeumban és „Az A tanuló tudja, hogy városunkban
ezeréves Kenese” c. könyvben emlékművet
állítottak
az
első
található források alapján.
világháborúban elesett kenesei katonák
emlékének.
A II. világháború:
-

Veres D. Csaba könyve alapján

Az 1956-os események hazánkban

A tanuló tudja, hol vannak városunkban
II. világháborús emlékek. Koszorúzzák
meg az emlékművet a doni ütközet
emlékére. A német katonatemetőben
tett látogatás után tudatosodjék bennük,
hogy az itt nyugvó német katonák sírját
is ápolni illik.
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-

„1956 a sajtó tükrében”
kiadvány tallózása

Állampolgári ismeretek:
- Az önkormányzatok működése

c.
Ismerje fel a tanuló, hogy 1956
demokráciát és semlegességet kívánt
Magyarország számára. Október 23-án
méltón tisztelegjen a kenesei emlékmű
előtt.
Ismerje az 1989-es év politikai
változásait, annak következményeit a
napi életben.
Ismerje meg a lakóhelyén működő
önkormányzat munkáját.

Idegen nyelv
Német, angol
Osztály: 5-6. osztály
Cél: Az élénk idegenforgalomból adódó kommunikációs kapcsolatok kialakítása
Téma
Utazás:
-

Cserekapcsolat

-

Idegenforgalom

Követelmény

Tudjon felvilágosítást adni, kérni a
lakóhelyünket érintő témákban.

Osztály: 7-8. osztály
Cél: Kapcsolatteremtés levelezéssel testvérvárosunk iskolájának tanítványaival.
Téma

Követelmény

Szabadidő, szórakozás:
-

Levelezés

Tudjon
élményeiről,
írásban beszámolni

életmódjáról

Ember és természet
Osztály: 1-2. osztály
Cél: Ismerkedés lakóhelyünkön és a közvetlen környezetünkben előforduló
növényekkel, állatokkal.
Téma

Követelmény

A
megismerési
alapozása:
-

módszerek Vegyen részt a természet-megfigyelő
túrán.
A tapasztalatok elmondása
Séta a Balaton-partra és a Soós71

hegyre
Osztály: 3-4. osztály
Cél: Fejleszteni a megfigyelő-, leíró-, tájékozódó és elemző képességet
Balatonkenesén található felszíni formák és felszíni vizek megfigyelésével.
Téma
Követelmény
Lakókörnyezet:

A tanult megismerési módszerek
felhasználása a lakóhely, környezet
A Föld felszínén:
megismeréséhez.
A
tapasztalatok
kifejezése szóban, rajzban, írásban.
- Megfigyelések a tanulmányi séták Ismerje környezetének legjellemzőbb
alkalmával
felszíni formáit és felszíni vizeit.

Osztály: 5-6. osztály
Cél: Lakóhelyünkön található természetvédelmi terület megismerése. Környezetvédő
magatartás kialakítása.
Téma

Követelmény

Barangolás hazai tájakon:
-

-

Szerezzenek gyakorlatot állatok és
növények megfigyelésében a SoósTanulmányi séta a Balaton-partra hegyen és a Balaton partján (tátorján,
és
a
Soós-hegyi árvalányhaj, mocsári ciprus).
természetvédelmi területre.
Balaton-felvidéki
Nemzeti
Park
Balaton a „magyar tenger”
megismerése
Mit tanultunk a
dunántúli Felszíni
formák
felismerése
és
tájakról?
meghatározása
Tanulmányi séta a tanösvényen
Lösz meghatározása, kialakulása

Víz-vízpart élővilága:
- Az ember szerepe az
környezetének alakításában

A Balaton vizének és élőlényeinek
élő védelme, hasznosítása, pontos földrajzi
helymeghatározása.
Aktív környezetvédő tevékenység (pl.
parlagfű gyűjtés, szárazelem- és
akkumulátorgyűjtés)

Osztály: 7-8. osztály
Cél: Lakóhelyünkön élő növények és állatok rendszertani kategóriákba való
besorolása. Kitekintés a világba.
Téma
A
növények
rendszerezése

Követelmény
és

gombák Tátorján, árvalányhaj, mocsári ciprus
rendszerezése
A tóban élő növények és állatok
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Az állatok rendszerezése:
rendszertani
- A Magas-parti tanösvény fajainak besorolása
bemutatásához táblák készítése
Európa országai:

kategóriákba

való

Tudja elhelyezni testvérvárosainkat
Európában és a Kárpát-medencében.

Művészetek
Ének, Dráma és tánc
Osztály: 3-4. osztály
Cél: A tanult népdalok átélt hangulatának megfelelő éneklése. Ismerjék lakóhelyük
népdalait.
Téma
Követelmény
Éneklés:
Tudják a tanulók közösen, pontosan,
- Kenesei népdalok (3 dal)
hangulatosan elénekelni a három
kenesei népdalt (Éles a nád, Ez a
kislány, Karikázó)
Osztály: 5-6. osztály
Cél: A tanult dalok érzelmi azonosulással való éneklése. A stílusrétegek jellemzőinek
megismertetése.
Téma

Követelmény

Éneklés:
- Balatoni népdalok (6 dal)

Tudják a tanulók fejlettségi szintjüknek
megfelelően, érzelmi azonosulással
közösen elénekelni a balatoni dalokat (6
dal).
A stílusjegyek alapján ismerjék fel az
ősi és új stílusú népdalokat.
Karikázó lépéseinek ismerete (a 4.
osztályban tanult Karikázó c. kenesei
népdalhoz).

Tánc:
- Karikázó

Osztály: 7-8. osztály
Cél: A magyar népdalkincs további bővítése balatoni és bakonyi népdalokkal (6 dal).
Téma

Követelmény

Éneklés:
A 8. évfolyam végére tudjanak 15
- Balatoni és bakonyi népdalok (6 balatoni és bakonyi népdalt közösen,
dal)
emlékezetből elénekelni a népdalokra
jellemző előadásmóddal, lehetőség
szerint kánonban vagy kétszólamban.
Néhány népdal egyszerű lépéssel,
Tánc:
mozgással kísérve.
Művészetek
Vizuális kultúra – digitális vizuális kultúra
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Osztály: 1-2. osztály
Cél: A gyermekek élmény és érzelemvilágához közelálló művészeti alkotások
nézegetése, élményszerzés.
Ismerkedés Péterfy Gizella Pilinszky Jánosról készült portréjával
Téma
Követelmény
Kifejezés, képzőművészet:
Ismerkedjen meg
- Ismerkedés
az
iskolánk Pilinszky portréjával
névadójáról készült képpel

Péterfy

Gizella

Osztály: 3-4. osztály
Cél: Élményszerzés a Balatonkenesén élő vagy itt alkotó művészek munkáiból
Téma

Követelmény

Kifejezés, képzőművészet:
- Tanulmányi séta a Balaton-partra

-

Ismerjen az itt élő művészek munkái
közül párat, elemezze, életkorának
megfelelően értelmezze.
Legyen képes a Balaton és a balatoni
táj látványának és szépségének vizuális
kifejezésére.
Látogatás
a
művészeknél, Ismerje meg Makai Miklóst, a falunkban
ismerkedés a munkáikkal
élő népművészet mesterét, alkotásait.
Múzeumlátogatás
a
helyi
Falumúzeumban.
Lakóhelyünk
múltjának,
tárgyi
emlékeinek
megismerése.

Osztály: 5-6. osztály
Cél: A művészeti alkotások megszerettetése, megfelelő befogadói magatartás
kialakítása Péterfy Gizella és Györgydeák György alkotásain keresztül.
Téma

Követelmény

Kifejezés, képzőművészet:
-

Képesek legyenek Péterfy Gizella és
Györgydeák György műveiről alkotott
Rendhagyó rajzóra a meghívott élmény megfogalmazására.
művészekkel
A képzőművészeti műfajok jellemzőinek
megfogalmazása
a
megismert
műalkotások alapján.
A
technikák
felismerése,
megkülönböztetése

Osztály: 7-8. osztály
Cél: A személyes élmény belülről átélt ismeretté váljék. Az ízléskultúra fejlesztése.
Fedezzék fel önmagukban, milyen érzéki benyomásokkal, színekkel kapcsolódnak
össze emlékeik, gondolataik. A festők mentalitásának megértése.
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Téma

Követelmény

Kifejezés, képzőművészet:
-

-

Legyenek képesek megfogalmazni
véleményüket
adott
művekről,
Látogatás
a
művészek kérdéseket feltenni róluk, értelmezni
műtermébe,
munkájuk azokat.
megfigyelése alkotás közben
A
megismert
műalkotások
Időszaki kiállítások megtekintése hasonlóságainak megragadása.
Legyenek szemléletileg nyitottak a
kortárs
képzőművészeti
alkotások
befogadására, legyen saját látásmódjuk
és hangoltságuk saját értékrendre.
Ismerkedjenek meg a nyugalmazott
művésztanárok Jákfalvi József és Gál
István műveivel.
A Faluházban lévő művészeti jellegű
időszaki kiállítások megtekintése

Pilinszky János élete, munkássága
1-2. osztály
- Ismerkedés a költővel Péterfy Gizella festőművész pannója alapján
- Beszélgetés a költő Keneséhez való kötődéséről (Fürdő utcai házuk
megtekintése)
3-4. osztály
- „Pilinszky Keneséje” című videófilm alapján beszélgetés a költő
kötődéséről a Balatonhoz, Keneséhez és a kenesei emberekhez.
- Mese: Aranymadár
- Vers: Őszi cirkusz
5-6. osztály
- Ismerjék meg Pilinszky János életét, versesköteteinek címét,
megjelenésüknek idejét
- Versek: Keringő
Anyám
Egy szenvedély margójára
Őszi vázlat
- A versek alapján beszélgetések, kiselőadások a költő családi
kapcsolatairól, életérzéséről.
7-8. osztály
- Ismerjék a XX. Századi ember lelki vívódásait, kapcsolatait Pilinszky
János költeményei alapján.
- Beszélgessenek a művészetek „meditációs objektumai” alapján azok
képszerűségéről, kifejező erejéről, gondolatiságáról.
- Versek: Ama kései
Milyen felemás
Örökkön-örökké
Azt hiszem
Parafrázis
Francia fogoly
Apokrif (részletek)
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-

Pannó: Péterfy Gizella: Pilinszky
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2. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és
választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai,
az előírt tananyag és követelményei
óraterv 2013-2014 tanévtől
(Jelenleg érvényes 1., 2. és 5., 6.évfolyamokon) Felmenő rendszerben!
Óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam
Kötelező tantárgyak

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

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6

Idegen nyelvek

6

4

4

3

4

41

2

3

3

3

3

14

Matematika

4

4

4

4

4

3

3

3

29

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

2

2

2

8

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Környezetismeret/Természetismeret

1

1

1

1

8

Fizika

2

1

3

Kémia

1,5

1,5

3

Biológia-egészségtan

1,5

1,5

3

Földrajz

1

2

3

1

1

12

Ének-zene

2

2

2

2

Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra - Digitális vizuális kultúra

1

1

1

1
2

2

2

2

1

Informatika

1

1

1

12

1

1

1

3

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

40

1

1

1

1

4

26

25

28

28

199

Osztályfőnöki
Összesen

23

23

22

24

7

Kötelezően választandó tantárgyak

0

Informatika

0

Idegen nyelvek (angol, német)

1

1

1

1

1

1

Matematika

1

1

1

1

1

2

1

1

Magyar nyelv és irodalom

2

1

7

2

11
3

1
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Összesen

2

2

3

3

2

3

3

3

21

Kötelező órák száma

25

25

25

27

28

28

31

31

220

Egyéb órák

0

Informatika

1

1

Idegen nyelv

2

1

1

2

1

7

Egyéb órák

27

27

27

26

21

22

23

24

197

Összesen:

52

52

52

55

51

51

56

56

425

Egyéb fejlesztő órák:

3

3

3

3

3

3

4

4

26

Gyógytestnevelés

5

Egyéb órák
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Kötelező órák száma

25

25

25

27

28

28

31

31

Szabadon választható nem kötelező órák

220
0

Informatika

1

1

Idegen nyelv

2

1

1

2

1

7

Matematika csoportbontás

5

5

5

5

5

5

5

5

40

Idegen nyelv (angol-német)

1

1

1

5

5

5

5

5

28

Sportszakkör

2

2

2

1

1

2

2

12

Hon és népismeret szakkör

1

1

Délutáni felkészülés

15

15

15

14

2

3

3

2
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Tehetséggondozás matematika

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

8

1

1

1

3

2

2

4

16

Tehetséggondozás magyar
Felzárkóztatás (magyar)

1

1

1

1

Környezetvédő szakkör
Felvételi felkészítő/Kompetenciamérésre felkészítés
Magyar csoportbontás

4

Ügyes kezek szakkör

2

2

2

Egyéb órák összesen

27

27

27

4

4

6
26

21

22

23

24
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197

Művészeti Iskola óraterve 2014/2015 tanévtől
Tantárgy

EK.1 EK.2 1.

Vizuális alapozó gyak.

2

2. 3. 4. 5.

6.

TK.1

TK.2

Össz.
2

Rajz-festés-mintázás

2

2

Festészet-Műhelyelők.-Műhelygyak.

2

2

zongora

6

3

7

furulya

3

1

3

3

6

1

1

3

kamara
szolfézs

2

2

11
1

2

2

2

30

1
6
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Pilinszky János Általános Iskola óraterve 2012/2013 tanévtől
● (Érvényes 3.4., 7. és 8. évfolyamokon) Kimenő rendszerben!
Tantárgy

1.A

2.A

2.B

3.A

3.B 4.

5./A 5./B

6.

7.

8.

Össz.

magyar ny. és ir.

8

8

8

7

7

7

4,5

4,5

4,5

3

3

64,5

3

3

3

3

3

3

18

4

4

4

4

4

4

49

2

2

2

2

2

10

2

2

2

idegen nyelv
matematika

5

5

5

5

5

történelem és államp.ism.
környezetism.-termism.

1

1

1

2

2

2

15

biológia

1,5

2

3,5

kémia

2

1,5

3,5

fizika

1,5

1,5

3

földrajz

1,5

1,5

4,5

5

5

55

1

0,5

7,5

1

5

testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

rajz

1

1

1

1

1

1

informatika

1

5

1

5

1

5

1

technika és él.vitel

1

1

1

1

1

1

1

0,5

7,5

ének-zene

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

7

1

1

5

0,5

0,5

27,5

257

osztályfőnöki

1

1

1

inf. és médiaism.
kötelező órák össz.

22

22

22

22

22

24,5 22,5 22,5

22,5

27,5

ének-zene

1

1

1

3

rajz

1

1

1

3

tánc és dráma

0,5

0,5

0,5

1,5

technika és él.vitel

1

1

1

3

életvitel -önálló tan.
matematika

1

informatika

1

1

1

1

1

idegen nyelv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

6

1
1

1

1

1

1

6
1

11
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magyar ny. és ir.
köt.+szab.vál.órák összes.

24

24

24

24

24

26,5 28

28

28

1

1

2

31,5

31,5

293,5

tanórán kiv. Órák
idegen nyelv

4

matematika

4

sport

10

énekkar

2

környezetvédő

2

könyvtár

5

informatika

4

fejlesztő

19

logopédia

4

tanulószoba

15

napközi 4 csop.

92

gyógytestnevelés

6

órakedvezmények

40

Összes óra

503,5

3.2. Csoportbontások
A csoportbontás nem igényel többlet költséget, biztosítható a Knt. - ben
biztosított óraszámból. (Fenntartó jóváhagyása szükséges!)
Tantárgy
Matematika
Idegen nyelv

Indoklás
Normál és emelt szintű csoport
(egy osztály esetén)
Angol, német (egy osztály esetén)
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4. Belépés az iskolába, a magasabb évfolyamba lépés feltételei
4.1. Az iskolába jutás, az iskola induló évfolyamára való belépés feltételei:
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel
jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
A tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
Az iskolában a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Fenntartó – KIK- által
meghatározott időszakban kell beíratni.
A beiratkozásra meghatározott időt a szokásos módon tesszük közre.
-

-

Iskola beiskolázási körzetéből Balatonkenese, Balatonakarattya, Küngös,
Balatonfőkajár, Csajág – melyet a Kormányhivatal határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz (problémás esetben iskolaérettségi
vizsgálat után).
Az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit a Knt. határozza meg.

4.2. Az első évfolyamba iratkozáshoz szükséges feltételek
Az elsősök beiratkozása a Fenntartó (KIK) által kiadott eljárásrend és a mindenkor
érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően történik. 22/2013. (III.22.) EMMI
rendelet
Feltételek:
- megfelelő életkor (az adott év aug. 31-ig betöltött 6. életév)
- iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény
- esetlegesen szakértői vélemény
- a gyermek azonosítására szolgáló okirat, lakcímkártya
- a tanuló beiskolázásáról az igazgató határozatot hoz, melyet megküld a
szülőnek, gondviselőnek.
Fellebbezési lehetőségek: a szülő II. fokon fordulhat a Fenntartó (KIK)
képviselőjéhez, a Tankerületi igazgatóhoz
4.3.A magasabb évfolyamra jelentkezők felvétele
Az iskola a magasabb évfolyamra jelentkező tanulókat (más település lakója,
betelepülő stb.) fogadja. A tanév közben átjelentkező tanulónak be kell
szereznie azokat a taneszközöket, amelyek iskolánkban szükségesek.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő
kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
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4.4. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje
Az osztályba sorolás az életkor és az osztályszintű követelmények alapján
történik. Az osztályok és csoportok kialakítása az igazgató feladata.
A csoportbontás elvei:
- szakmai szempontok szerint – emelt szintű matematika, idegen nyelvoktatás
Több csoport indítása esetén a csoportok átjárhatóak, a csoport és pedagógus
választása a szülő és tanuló együttes döntése alapján az igazgató engedélyével
lehetséges.
a rendelkezésre álló helyiségek korlátozott befogadóképessége miatt a felső
tagozaton osztályonként technikából, informatikából (Fenntartó engedélyével!)
Az alapképzést kiegészítő választható foglalkozások, besorolási szempontjai:
- választhatóság
- anyagi lehetőség, törvényes órakeret
- előzetes igényfelmérés
- rendelkezésre álló szakmai lehetőségek
-

5. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
- A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt minimum
tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik.
- A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi
munkája, illetve érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálják el. Minden
évfolyamon minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot
kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
- Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet
megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
- A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban
az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély
megadásáról a tanuló, kiskorú esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója
dönt. A szülő kérésére engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.
- Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen
osztályzatot, egyéni elbírálás alapján (Tantestületi döntéssel!) javítóvizsgát
tehet.

6. Magántanulói jogviszony létesítése
A szülő írásban kérheti az iskola igazgatójától, hogy gyermeke magántanuló legyen.
Megfelelő indok alapján azt az igazgató engedélyezi, melyhez beszerzi a
Gyermekjóléti szolgálat véleményét. A tanuló értékelése osztályozó vizsgán történik
a készségtárgyak (ének, testnevelés, rajz, technika) kivételével.
A tanulói jogviszony szüneteltetése lehetséges tartós betegség, baleset
következtében.
A tanuló értékelése osztályozó vizsgán történik a készségtárgyak (ének, testnevelés,
rajz, technika) kivételével.
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7. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése
A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok befejezés
előtt: megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel
napján
A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok
befejezésekor: megszűnik a tanulói jogviszony az általános iskola utolsó
évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, a
tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló
tanulmányait nem kívánja tovább folytatni, a tankötelezettség megszűnése után, ha a
tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad- a bejelentés tudomásulvételének napján (16
éves életkor).

8. A tanulók távolmaradásának engedélyezési rendje:
-

-

-

A tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan
mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, illetve az elméleti órák 20%-át,
a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki 30
tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul (feltéve, hogy az iskola a tanulót,
illetve szülőjét legalább 2 alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire).
Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, büntetést von maga után, ami a
magatartás osztályzatot is befolyásolja.

9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma
értékelésének és minősítésének követelményei, továbbá –
jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és
szorgalma értékelésének, minősítésének formája
9.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két feladata van:
1. rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra,
2. tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről,
a gyakran előforduló hibákról, hiányosságokról.
Az ellenőrzés formái:
1. Szóbeli számonkérés:
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-

-

feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi a tananyag
ellenőrzése történik. Feleltetéskor érdemjeggyel kell kifejezni a tanári
értékelést, mely a naplóba kék színnel kerül beírásra;
beszélgetés,
kiselőadás, stb.

2. Írásbeli számonkérés:
témazáró: egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő
írásbeli ellenőrzés, melyből évente legalább kettőt kell íratni azokból a
tantárgyakból, melyet osztályzattal értékel félévkor és év végén. A
tantárgyi tanterveknél megtalálható, hogy konkrétan hány témazáró
lesz az év során. A témazáró mennyisége függ a tantárgy heti
óraszámától is.
Az érdemjegy pirossal kerül be a naplóba. Beszámítása meghatározó
a félévi és év végi osztályzatot illetően;
számonkérés: kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés,
melyből a tanár saját belátása szerinti mennyiségben és
gyakorisággal írathat, ha a tantárgyi tantervek másként nem
rendelkeznek.
Az érdemjegy beírása kék színnel történik. (pl . teszt, feladatlap);
írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli ellenőrzés,
melynek gyakorisága a tantárgy természetéből adódik és a szaktanár
önállóan dönti el gyakoriságát, ha másként nem rendelkezik a
tantárgyi tanterv. Az ezért kapott érdemjegy egy szóbeli felelet
súlyával azonos. Beírása kék színnel történik. (pl. teszt, röpdolgozat,
feladatlap).
3. Gyakorlati számonkérés:
Például munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény értékelése.
Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést,
ügyelve a szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. (ld. tantárgyi szabályzatok)
9.2. A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a szaktanárok az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók:
- szóbeli felelete,
- írásbeli munkája vagy
- gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
Az tanulmányi munka ellenőrzése:
1. Témazáró dolgozat: az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma
tananyagát és fő követelményeit átfogó dolgozatot írnak.
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2. Tanév végi dolgozat: a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről
átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
3. Szóbeli felelet: a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésével
párhuzamosan tesznek tanúbizonyságot a követelmények elsajátításáról.
- Az írásbeli munkák javítása piros színű tollal történik. A pedagógus minden esetben
aláírásával látja el a kijavított dolgozatot.
- A tanulók saját munkájuk javításakor kék színű tollat használnak.
- A napközis és tanulószobás nevelő minden írásbeli feladatot zöld színű tollal hagy
jóvá, és aláírásával látja el azt.
A tanulmányi munka értékelése
Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének
ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység
alatt megtanulható részének elsajátítását minősíti.
A pedagógusok a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének
értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény
hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett
azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan
változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét:
- tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel és szövegesen értékeli,
- félévkor és a tanítási év végén osztályzattal vagy szövegesen minősíti.
A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy:
- a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben
tett eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,
- és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma.
A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy:
- a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben
teljesítette,
- megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus
legalább elégségesnek minősítse,
- megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam
tantervi követelményeit el tudja sajátítani.
Alapelvek:
1. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell.
2. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének,
szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
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3. A házi feladat vagy felszerelés hiánya miatt a pedagógus nem adhat
elégtelent!
4. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten
áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év
végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott
érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon
tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a
pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem
ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
A kompetencia alapú programcsomaggal dolgozó évfolyamokon és tantárgyaknál a
viszonyítás alapja kizárólag a NAT követelményszintje;
Harmadik évfolyamtól a nem készségtárgyakat tájékoztató jelleggel érdemjeggyel is
értékeljük tanév közben. Az érdemjegyek bekerülnek a tanulók tájékoztató füzetébe
és az értékelési naplókba
A negyedik évfolyam második félévében, valamint ötödik-nyolcadik évfolyamon a
tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben érdemjegyekkel értékeljük, félévkor
és év végén osztályzattal minősítjük.
Adott kompetenciaterület fejlődésének ellenőrzése, mérése.
Funkcióját tekintve formatív mérés, tartalmát tekintve kompetenciamérés.
Alkalmazott mérőeszközök:
● A programcsomagokhoz készített mérőeszközök, mérőlapok illetve lehetnek
saját készítésű kompetencia alapú mérőeszközök, mérőlapok is.
● A kompetencia alapú oktatásban résztvevő tanulókra a pedagógus egy-egy
fejlesztési szakasz zárása után végezhet mérést. A viszonyítás alapja a
programtantervben meghatározott teljesítményszintek és a tanulók korábbi
teljesítménye, önmagukhoz viszonyított fejlődése.
Szöveges értékelés van minden tantárgyból első évfolyamon félévkor és tanév
végén, második évfolyamon félévkor.
Ennek megfelelően a tanuló bizonyítványába kiválóan megfelel, jól megfelel,
megfelel vagy felzárkóztatásra szorul záradék kerül.
Második évfolyam évvégétől nyolcadik év végéig osztályzatokkal értékelünk minden
tanulót.
Az alsó tagozatra érvényes részletes kidolgozást tantárgyanként ld. a mellékletben.
jeles /5/, jó /4/, közepes /3, elégséges /2/, elégtelen /1/.
Elméleti tárgyaknál:
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ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti,
tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan,
szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is
vissza tudja adni a szabályt.
Jó /4/:
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak.
Kisebb előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak.
Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek.
Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes szóbeli, írásbeli
feladatát elvégezni.
Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen
önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.
Jeles /5/:

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében
a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám, %) érdemjegyre történő átváltásánál a szaktárgyat tanító
nevelők a tantárgyi szabályzatban meghatározott alapelvek szerint járnak el.
Az iskola tanárai törekednek annak az alapelvnek az érvényesítésére, hogy:
40% alatti teljesítményre – elégtelen osztályzatot adnak.
Szöveges minősítés
Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon
félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.
A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul
Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap:
-

az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét,
fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és
javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

Mentesítés az értékelés alól
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - jogszabályban
meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság
véleménye alapján - az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy
részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez.
Egyéni továbbhaladás
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Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból,
melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket.
Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző
évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
Az előkészítő év az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig átváltoztatható
egyéni továbbhaladásra.

A szöveges értékelés szempontjai:
(1. osztályban félévkor és év végén, 2. osztályban félévkor)
Érzelmi élet:
1.1.
érzelmi életének jellemzői,
1.2.
iskolai munkához fűződő viszonya,
1.3.
pedagógusokhoz fűződő viszonya,
1.4.
fegyelmezettsége,
1.5.
konfliktusmegoldó képessége.
Társas kapcsolatok:
1.6.
társas kapcsolatainak köre,
1.7.
kapcsolatteremtő képessége,
1.8.
a másokra való odafigyelés képessége,
1.9.
együttműködési képessége a csoportban,
1.10. csoportnormák elfogadásának szintje.
Tanulást befolyásoló tényezők:
1.11. Figyelem:
1.11.1.
megfigyelő képessége,
1.11.2.
figyelemének tartóssága,
1.11.3.
figyelemének terjedelme.
1.12. Emlékezet:
1.12.1.
bevésés,
1.12.2.
megtartás,
1.12.3.
felidézés,
1.12.4.
mozgásos emlékezet fejlettsége,
1.12.5.
vizuális emlékezet fejlettsége,
1.12.6.
verbális emlékezet fejlettsége,
1.13. Gondolkodás.
1.14. Térorientáció:
1.14.1.
a környezetben való tájékozódás.
Tanulási technikák:
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1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
Szóbeliség:
1.19.
1.19.1.
1.19.2.
1.20.
1.20.1.
1.20.2.
1.20.3.
1.20.4.
1.20.5.

feladatmegoldás önállósága,
taneszközök, segédeszközök használata,
munkatempó,
önellenőrzés.
Kommunikáció:
beszédkésztetés, kifejező készség,
szókincs.
Olvasás:
betűfelismerés,
összeolvasás,
olvasás folyamatossága,
olvasás pontossága,
olvasottak megértése.

Írás, íráskészség:
- írástechnika, írástempó, külalak,
- anyanyelvi ismeretek, helyesírás,
- írásbeli szövegalkotás, fogalmazási ismeretek.
2. Számolás és matematikai képesség:
2.1. szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések,
2.2. szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása,
2.3. logikus gondolkodás, problémamegoldás,
2.4. mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása,
2.5. geometriai feladatok.
3. Környezetismeret:
3.1. megismerési módszerek alkalmazása,
3.2. tájékozódási ismeretek,
3.3. az élő természet ismerete,
3.4. testi-lelki életműködésünk,
3.5. közlekedési ismeretek,
3.6. ország- és lakóhely ismeret, hon és népismeret.
4. Művészet és mozgásos tevékenység értékelése:
4.1. színezés, festés, rajzolás,
4.2. térbeli formázás,
4.3. művészeti alkotások (zene, képzőművészet) iránti nyitottság,
4.4. eszközök használata, anyagalakítás, konstruálás – a környezeti tényezők
figyelembe vételével,
4.5. mozgások térbelisége,
4.6. mozgások tempója,
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4.7. mozgások rendezettsége, összehangoltsága
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9.3. Tantárgyak követelményei - értékelése
(ld. mellékletben!)
9.4. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei
A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a
szorgalom értékelése, osztályzása. A tanuló magatartásának és szorgalmának
értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok
véleményének kikérésével végzi.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot
az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell.
A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe:
Magatartás

Példás

Jó

Fegyelmezettsé állandó,
elvárásoknak
ge
másokra
megfelelő
pozitívan kiható

Változó

Rossz

kifogásolható,
zavaró,
ingadozó

erősen
kifogásolható,
zavaró, negatív

Viselkedéskultú kifogástalan,
rája, hangneme példaértékű,
tisztelettudó

kevés
kivetni tiszteletlen,
valót
hagy udvariatlan,
maga után
heves,
hangoskodó

Hatása
közösségre;
társas
kapcsolatai

a
közösség
életében részt
vesz,
de
befolyást nem
gyakorol;
vonakodó

Házirend
betartása

a pozitív,
aktív,
segítőkész,
jóindulatú,
kezdeményező

betartja
és néha hibázik
másokat is erre
ösztönöz

Felelősségérzet felelősségtudat időnként
e
a nagyfokú
feledékeny

durva, romboló,
goromba,
közönséges

a
közösségi negatív,
ártó,
életből kivonja megfélemlítő,
magát, negatív goromba
hatást gyakorol

részben
be
ingadozó

tartja sokat
ellene,
tartja be

vét
nem

felelőtlen,
megbízhatatlan

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
92

A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél:
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2);
9.5. A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei
A szorgalom érdemjegye nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A
szorgalom értékelésének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes
tanuló az iskola vagy az osztály tanulmányi rangsorában milyen helyet foglal el,
hanem azt, hogy saját képességeihez, eddigi tanulmányi eredményéhez viszonyítva
az értékelt időszakban milyen eredményt ért el.
A szorgalom értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe:
Szorgalom

Példás

Jó

Változó

Hanyag

Tanulmányi
munkája

céltudatosan
törekvő,
igényes

törekvő,
figyelmes

ingadozó

hanyag, lusta

Munkavégzése kitartó, pontos, rendszeres,
rendszertelen,
megbízható,
többnyire önálló hullámzó,
önálló
önállótlan

megbízhatatlan
, gondatlan

Kötelességtuda kifogástalan,
ta
precíz

megfelelő,
néha
ösztönözni kell

felszerelése
gyakran
hiányos

felszerelése
szinte
soha
nincs,
illetve
hiányos

Tanórán kívüli rendszeres,
többletmunkája érdeklődő

ösztönzésre
dolgozik

ritkán vállal

egyáltalán nem
vállal

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél:
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag(2);
Az
otthoni
felkészüléshez
előírt
írásbeli
és
meghatározásának elvei és korlátai

szóbeli

feladatok

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a
készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem
korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak
rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás
nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat.
A házi feladat lehet:
- szóbeli vagy
- írásbeli munka, vagy
- egyszerre mindkettő.
A házi feladatok célja, hogy a tanulók:
- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
93

-

megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.
A házi feladat ellenőrzése:
- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában
történik.
- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.
Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.
Házi feladatok lehetnek:
- feladatgyűjteményből adott feladatok,
- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,
- vázlatkészítés,
- leíró vagy elemző munkák,
- házi dolgozatok,
- gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve
- számítógépes feladat.
Hétvégére, pihenő napokra lehetőség szerint nem adunk házi feladatot!
A házi feladat vagy felszerelés hiánya miatt a pedagógus nem adhat elégtelent!

10. Az alkalmazható
kiválasztásának elvei

tankönyvek,

tanulmányi

segédletek

Tankönyv, tanulmányi segédlet
Tartalmi megfelelés:
-

A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere fedje le a tantárgy tantervi
anyagát.
A tankönyv legyen egy egymásra épített tankönyvcsalád tagja (legyen
előzménye, folytatása).
A tartalma szaktárgyi szempontból legyen korrekt.
Szemléleti (kép) anyaga legyen igényes.
A feladatok legyenek változatosak a tartalom, típus, nehézségi fok, funkció
tekintetében.
Vegye figyelembe a korosztály értelmi fejlődésének, megismerő
tevékenységének életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit.
Adjon lehetőséget a kreatív tanulók fejlődésének, a helyi sajátosságok
érvényesülésének.

Formai megfelelés
-

A tankönyvoldalak legyenek áttekinthetőek (igazodjon el könnyen
szerkesztésében, jelrendszerében az adott korosztály).
A tankönyv mérete, súlya, kötése, tartóssága legyen életkorbarát.

a

Egyéb szempontok
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-

-

-

-

A tankönyv önmagában kiszolgálja-e az adott tantárgy helyi tantervébe
foglaltak tanítását, vagy szükséges kiegészítő eszköz?
A kiszemelt tankönyv hány évfolyam anyagát tartalmazza?
Ha a pedagógus egy tantárgy tanításához a tankönyvön kívül egyéb
tanulmányi segédletet is használni kíván, úgy azok lehetőleg egy
tankönyvcsalád tagjai legyenek, kivéve a földrajzi és a történelmi atlaszokat.
Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehetséges (pl. ha ezt az adott
évben az adott osztály összetétele megkívánja).
Egy tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekhez a témazáró feladatlap is hozzá
tartozzon.
A tankönyv tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének.
Az 5. osztályban kiválasztott tankönyvcsalád folyamatosságát biztosítani kell a
felmenő évfolyamokon is, kivéve, ha az osztály összetétele változtatást kíván,
vagy ha a nevelő új tankönyvcsaládot próbál ki.
A kiválasztott taneszközök a tanulók érdekeit szolgálják (a leggyengébbektől a
tehetségesekig).
Az
alkalmazott
olvasókönyveket
(forrásgyűjteményeket),
szöveggyűjteményeket, példatárakat megfelelő példányszámban érdemes az
iskolai könyvtárban tartós könyvként elhelyezni, ahonnan majd kölcsönözni
lehet.
Kizárólag csak tankönyvvé nyilvánítottból választhat a nevelő.
Törekszünk arra, hogy a tankönyvek ára a költségvetési törvényben
meghatározottakhoz közeli legyen.
Ha a tanítási év közben megváltozik a pedagógus személye, nem fordulhat
elő, hogy a változás miatt feleslegessé váljanak azok a könyvek, taneszközök,
felszerelések, amit a szülők megvásároltak. Csak akkor élhet a változtatás
jogával, ha az ebből eredő terheket az iskola magára tudja vállalni.

Felszerelések kiválasztása
-

A kiválasztásról a munkaközösség dönt az iskola helyi tantervének
figyelembe-vételével.
A következő tanévre kiválasztott részletes eszközlistát megkapják a tanulók
írásban a bizonyítvánnyal együtt, hogy a szülőnek a nyár folyamán legyen
elegendő ideje megvásárolni.

A testnevelés, rajz, technika tantárgyak tanításához szükséges
felszerelések, ill. ruházat kiválasztásának szabályai
A tantárgyak tanításához szükséges eszközök kiválasztása az iskola helyi tanterve
követelményeinek figyelembevételével történik a szaktanár által.
A tanulónként legszükségesebb eszközök:
Füzetek, íróeszközök (tollak, ceruzák), vonalzók, körző, szögmérő, 8. osztályban
matematikához számológép.
Dolgozatíráshoz füzet (több éven át használható) és A/4-es lap.
Az A/4-es lap egységes minőségű legyen.
(évente meghatározott Ft-összeg)
Testnevelés: tornacipő, fehér zokni, kék rövid tornanadrág, fehér póló, melegítő alsó,
melegítő felső (vagy hosszú ujjú pulóver).
Rajz: rajzlapok, vízfestékek, tempera, puha ceruza, zsírkréta (vagy pasztellkréta),
különböző vastagságú ecsetek, vizes edény, filctollak, színes ceruza, rajztömb.
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Technika: olló, ragasztó.
Felszerelések, taneszközök beszerzése, finanszírozása
A tanórai foglalkozásokon való részvételhez feltétlenül szükséges taneszközök
beszerzése részben az iskola, részben a szülő feladata.
Az iskola évente megrendeli tanulói részére a szükséges tankönyveket és
tanulmányi segédleteket.
A Nkt. 46.§ alapján felmenő rendszerben biztosítottak térítésmentesen a
tankönyvek. 2013. szeptemberben az 1. évfolyam tanulói kaphatják
térítésmentesen a tankönyveket!
Felsőbb évfolyamokon ha a szülő maga kívánja beszerezni mindezeket, az
iskola által alkalmazni kívánt taneszközök megismerésével ezt megteheti
(testvértől, rokontól örökli vagy maga szerzi be).
Ha gondot okozna a szülőnek a taneszközök árának megtérítése, úgy
fordulhat támogatásért a helyi önkormányzathoz;
igénybe veheti az iskolai könyvtárat, ahonnan kölcsönözhetőek a
tankönyvek (munkafüzetek, munkatankönyvek, feladatlapok nem!),
ha ez utóbbival él a tanuló, úgy köteles a tankönyvre vigyázni, azt
rendeltetésszerűen használni
szándékos rongálás, elvesztés esetén köteles annak megállapított árát
megtéríteni, vagy új tankönyvvel azt pótolni.
A többi felszerelés beszerzése a szülő feladata.
A tanév közben érkezett tanuló tankönyveit, egyéb felszerelését a szülő
biztosítja. Az iskola minden segítséget megad a tankönyvek beszerzéséhez,
könyvtári kölcsönzéséhez lehetőségek szerint.

11. A tanulók fizikai állapotának mérése
A következő méréseket végezzük iskolánkban:
Értékelés évente – új célok meghatározása
- Az egészséges környezettel és közegészségüggyel kapcsolatos vizsgálat
(igazgató)
- A tanulók fizikai teljesítményének mérése évente kétszer: ősszel,
tavasszal a közoktatásról szóló törvény 41. § (5) alapján kötelező.
- Módszer: NETFIT
- Felelősök: minden testnevelést tanító
- Koordinál, értékel: Testnevelés Munkaközösség vezetője
A mérés során feltérképezhetők a hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók
életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgálhat mind az egyéni, mind a közösségi
fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, a teherbíró képesség fokozatos
fejlesztéséhez, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtásának megkönnyítésére az
Oktatási Minisztérium által felkért bizottság a tanulók képességinek mérésére
alkalmas teszteket állított össze, melyek:
- egyszerűek
- kevés szerigényűek
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- megmutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét.
A próbarendszer nevelési eszköznek és a tudományos kutatás eszközének is
tekinthetjük, mely lehetővé teszi a tanulók fejlődése során az alapvető fizikai
tulajdonságok mérését.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja:
1. Az oktatás területén
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése,
egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú
fiatalok körében.
Minőség-ellenőrzés:
Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes értékelés és minősítése.
Minőségbiztosítás:
Minden fiatal úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéséhez
szükséges fizikai szint megfelelő legyen.
Tudatosuljon az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepe.
2. Az egészségügy területén:
Az egészségügy is (orvos, védőnő) kapjon reális képet a mérhető adatok alapján a
tanulók egészségi állapotáról. Tervezhető legyen számukra is a prevenciós és a
terápiás tevékenység.
A mérés szervezése:
-

-

A teszt értéke, hatékonysága a tanártól kapott motiváltságon is múlik.
A mérést a testnevelést tanító tanár vezeti.
A méréseket kétszer, a tanév elején és végén kell végezni. A 2014/2015
tanévben csak a II. félévben kell elvégezni a méréseket!
A méréseket megfelelő sorrendben kell elvégeztetni.
A teszt vezetője legyen tisztában, miért, és hogyan értelmezzük az
eredményeket.
A mérés körülményeinek hasonlónak kell lennie minden tanulónál – csak így
lehet összehasonlítást végezni.
A mérés eredményét minden tanulónak személyre szólóan kell megadni.
Az eredményről a szülőket is tájékoztatni kell.
A referenciatáblázatokat egy speciális testület határozza meg.
Az eredményeket a NETFIT informatikai rendszerben rögzíteni kell!
A tanárok számára ajánlatos a teszt munkaanyag tanulmányozása a mérések
előtt.

A tanár feladatai:
1. Egységes minőség-ellenőrzés
Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és végén meg kell mérni
a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és
a mért eredmények, pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést elvégezni.
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2. Egységes minőségbiztosítás
Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek
területén mutatkozó hiányosságokat, és a képesség szerinti differenciált terheléssel,
törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség
biztosításával törekedni kell az egészséges létezés stabilabb szintjére.
3. Folyamatos visszacsatolás
A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a tanulók önismeretének,
tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése.
A tanárnak, tanulónak, szülőnek törekednie kell az egészség folyamatos
megtartására és fejlesztésére.
Az egészségügy feladata:
Az egészségügyiek az osztályonkénti összesített adatlapok alapján szintén minősítik
a tanulókat.
A gyenge fizikummal kiszűrt tanulókat nyilvántartásba veszik és gondoskodnak a
megfelelő ellátásról.
A tanulók értékelése:
A tanulók szöveges értékelését minden mérés után ellenőrző könyvben közölni kell a
szülőkkel!
A mérés eredménye alapján érdemjegy nem adható!
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Az intézményben alkalmazott módszerek

I. Kompetencia alapú oktatás
Intézményünkben a nevelés-oktatás alapvető céljai:
Oktató-nevelő munkánk célja, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a
nálunk töltött évek alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak.
Felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra, és átjárhatóságot biztosítunk az oktatás
bármely szakaszára.
Célunk:
A kompetencia alapú oktatás intézményi fejlesztések elemeinek bevezetésével
célunk a készségek, képességek, attitűdök olyan irányú fejlesztése, mely során
tanulóink alkalmazásképes tudást szereznek, és képessé válnak az egész
életen át tartó tanulásra.
Az intézményi fejlesztések elemei
● Kompetencia alapú oktatás
● Tantárgytömbösített oktatás
● Témahét
● 3 hetet meghaladó projekt
A kompetencia alapú oktatás lényege:
A pedagógiai folyamat középpontjában nem a tanítás, hanem a tanulás aktív
folyamata áll. A fejlesztendő kulcskompetenciák között szerepel a tanulni tudás
képességének fejlesztése.
A tanulni tudás képességeinek fejlesztéséhez sorolható a szelektáló képességek
kialakítása is. Ezzel a képességgel rendelkező gyermek lesz csak képes a rázúduló
információ mennyiségben elválasztani a lényegest a lényegtelentől.
Meg kell tanítanunk őket a kételkedésre, a kritikai gondolkodásra.
Hangsúlyozottabbá válik a tudatos egyéni fejlesztési folyamat, az un.
tevékenységterv (curriculum) ami a tanuló adott tudásából, képességeiből, szociális
helyzetéből indul ki.
A tanulás folyamatában kiemelt szerepet kap a játék, érzékelés, észlelés,
tapasztalás. Fontos a gyermek aktív részvétele a tanulási folyamatban, melynek
érdekében kooperatív módszereket alkalmazunk.
A hagyományos és kompetencia lapú oktatás összehasonlítása:
Hagyományos tanulás
Tények

Aktív tanulás – kompetencia alapú
Összefüggések
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Tanár - tanuló
Egyénileg
Passzív folyamat
Témakörök
Jól válaszol -jól vizsgázik
Tanár kérdez
Értékelés-eredmény minősége
Tantárgyon és iskolán belül

Tanuló- Tanár
Együttműködve
Aktív folyamat
Problémák
Jól kérdez -jól tájékozódik
Tanuló kérdez
Értékelés-folyamat minősége
Tantárgyon és iskolán kívül

A hatékony oktatás jellemzői:
Az oktatás középpontjában a tanuló áll.
Nem elkülönült tantárgyi ismeretek megtanulása folyik.
Kompetencia: ismeret – képesség – attitűd
Meghatározó a tanulók önmagukról alkotott képe.
A tanár-diák kapcsolat minőségi változása: körültekintően megszervezett tanulási
szituációk.
Tanórai differenciálás heterogén csoportban.
Tevékenységközpontú, kooperatív tanulás.
Projekt- és drámapedagógiai módszerek.
Együttműködés és verseny egyensúlya.
A tanulás jellemzői:
- Célok, tartalmak, eszközök (miért, mit, hogyan)
- Folyamat tervezése, szervezése, értékelése
- Célok:
kommunikáció-központúság,
partnerség,
rendszeresség,
differenciáltság, kutatószemlélet
- Módszerek: együttműködés, tevékenykedés, problémamegoldás, kreativitás,
önálló tanulás
- Személyiségjegyek: önállóság, belső kontroll, nyitottság, rugalmasság,
tolerancia
- Örömforrás: pl. szövegértés alapfok drámajáték, középfok médiaismeret
A kulcskompetenciák fejlesztése:
Kulcskompetenciák: azok az alapvető kompetenciák (képességek, készségek,
használható tudás), amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes
boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Anyanyelvi kommunikáció:
Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése
szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes, és kreatív nyelvhasználat a
társadalmi és kulturális tevékenységek során.
Idegen nyelvi kommunikáció:
Az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések,
tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban egyaránt,
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valamint a helyes, és kreatív nyelvhasználat a társadalmi és kulturális tevékenységek
során.
A hallott és olvasott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség, szövegalkotás.
Más kultúrák megértése, megismerése.
Matematikai kompetencia:
Matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve
az egyént a mindennapok problémáinak megoldására.
Matematikai modellek alkalmazása: képletek, modellek, struktúrák, grafikonok,
táblázatok.
Természettudományos kompetencia:
Az ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával megértsük az ember és a
rajta kívüli természeti világ kölcsönhatásait, a lejátszódó folyamatokat,
magyarázatokat adjunk, irányítsuk cselekvéseinket.
Egyéni és közösségi felelősséget vállaljunk a természetért.
Digitális kompetencia:
Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.
Információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása, és cseréje, kommunikációs és hálózati együttműködés az interneten
keresztül.
A hatékony, önálló tanulás:
Az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és
csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást is.
Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. A tanuló tudását
és képességeit tudja használni otthon, a munkában, a tanulási és képzési
folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia
elengedhetetlen eleme.
Szociális és állampolgári kompetencia:
Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és
építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, ha szükséges konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúráról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:
Segíti az egyént a mindennapi életben – munkában – abban, hogy megismerje
tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására.
A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti.
Célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre,
Jelenti azokat a speciális ismereteket, képességeket, amelyekre a gazdasági
tevékenységek során szükség van.
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Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség:
Magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális
művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat,
a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak,
épületek, terek, kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
A hatékony, önálló tanulás
Lényege: A tanulók legyenek képesek kitartóan tanulni, saját tanulásukat
megszervezni egyénileg és csoportosan egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást
az idővel és az információval.
2. Kiemelt fejlesztési feladataink
Iskolánk kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a
műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
-

Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi-lelki egészségre nelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

II. Tantárgytömbösített oktatás
Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje,
melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre
számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre
elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.
Követelmények
- a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként kell váltaniuk egymást,
- a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási
óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük,
- a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább
kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie,
- az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően,
egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.
A tantárgytömbösítés megszervezésekor figyelni kell
- A tanulók heti óraszámára
- A pedagógusok kötelező óraszámára
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Cél
-

A pedagógusok túlórakeretére
Tanítási időkeretre
A tantárgy éves óraszámára
A tantárgyfelosztásra
A bevont és nem bevont osztályok órarendjére
A tanítás minőségére
a tananyag ne tagolódjon szét
a gyermek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon
különböző megközelítésben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy
anyagrészt

III. Témahét
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor
az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben
iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos
tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.
Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási
módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan
épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és
az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító
választható programok
Tervezés feltételei
-

Eredményt akkor várhatunk, ha abban az iskola minden tanulója és tanára
részt vesz
A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem
feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen.
Mindig egyetlen központi téma legyen
A diákok lehetősége és feladata a felkínált foglalkozások közötti választás
Célszerű nemcsak a tantárgyi kereteket, de az osztálykereteket is fellazítani
A diákok az ötlet kitalálásától a lezárt hét értékeléséig minden szakaszban
vegyenek részt
Tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi „normál” működési
életébe

Az intézmény tantestülete tanévenként az éves munkatervben határozza meg a
témahét időtartamát, témáját, amelyek egy-egy kulcstéma integrált, a
kereszttantervi szempontokat érvényesítő feldolgozására alkalmas.

IV. Három hetet meghaladó projekt
-

Olyan sajátos tanulásszervezés ez, melynek fókuszában valamilyen
valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. Jellemző, hogy a
projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot
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-

-

várunk el, mely a lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát,
gondolatkört.
A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára
helyezi át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet,
ráérzést kíván.
A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert
valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a
lehetséges szokatlan megoldások egyedi gondolkodást, elméjük játékát
kívánja meg

Jellemzői
-

-

-

-

A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára
helyezi át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet,
ráérzést kíván.
A tanulást egy elvárt, valóságos cselekvés végrehajtása szervezi. A probléma
tehát mindig kettős, egyrészt a vizsgálat tárgyában, másrészt a vizsgált
probléma megoldásának megszervezésében, a produktum elkészítésében
jelenik meg.
A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól, együttműködő csoporttól
egyaránt.
A célvezérelt tanítás során a csoport olyan momentum köré szervezi
munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valamilyen
érdekeltsége.
A közös alkotás, a közös siker identitást, együvé tartozást alapozó élmény.
A siker a kollektivitástól, felelősségvállaló együttműködéstől függ. Ezért a
folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a módszernek.
A tanár nem hagyhatja magára a projekten dolgozó csoportot, feladata, hogy
a munka megfelelő fázisaiban visszajelző, visszacsatoló szakaszt iktasson be.
A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben: a közös siker érdekében
együttműködve kell munkálkodniuk.
Az információt a helyzetértékelés-problémafelismerés → információszükségletismeretszerzés → ismeretalkalmazás → problémamegoldás → helyzetértékelés

-

-

-

-

folyamatában kezeli, értelmezi, szelektálja és használja fel.
Az út megtervezése és végigjárása közben a tanulók folyamatosan
szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása az egyéni
képességekhez igazodik.
A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert
valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a
lehetséges szokatlan megoldások egyedi gondolkodást, elméjük játékát
kívánja meg.
A projektmódszerű tanítás éppen ezért ugyanezekkel a tulajdonságokkal
jellemezhető – céltudatos, de nyitott, komoly, de könnyed – pedagógus képes
irányítani.
Interdiszciplinaritás: egy témát különböző oldalról, különböző aspektusból
dolgoz fel
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-

A tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényeli
Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete, az eltérő képességek
egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat közös
megodásában
Átfogó módon gondolkodni képes tanárokat kíván
Társas készségeket fejleszt
Megszűnik a hagyományos pedagógus szerep, a tanár irányító szerepe az
együttműködésben szinte észrevétlenül működik

A megvalósítás lépései
1. Előkészítés, tervezés –felelősök kijelölése
2. Teendők, szervezési feladatok
-

-

-

A projekt címén belül a feldolgozandó területek kijelölése „ötletroham”
segítségével történik; a felmerült variációk közül ezután választjuk ki a
legnépszerűbbet.
Csoportalakítás a témák iránti érdeklődés szerint.
Adminisztráció (haladási napló vezetése).
A projektkészítés lépései:
o célok megfogalmazása,
o a téma felosztása,
o egyes lépések rögzítése,
o a csoport munkamódszerének meghatározása,
o időrendi tervezés,
o a szükséges eszközök felsorolása, a dokumentálás módjának
kiválasztása.
Osztályfőnöki háttértámogatás: projekttervek ellenőrzése, korrekciós
javaslatok megtétele, levelek, telefonok elintézése, a kapcsolattartás
módjának meghatározása.

3. Megvalósítás
A projekt kialakításában a gyerekek érdeklődése a meghatározó:
-

Mit tudnak a gyerekek a témáról? (Milyen élményeik, tapasztalataik vannak?)
Mit szeretnénk megtudni? (A téma felbontását befolyásolja)
Mit tudtak meg a gyerekek? (Milyen képességekkel, készségekkel
gyarapodtak?)

A tematikus projektrendszer jellemzői:
-

A témák választása tág teret biztosít
Sokféle eljárást, módszert integrál
Sokféle tevékenységet integrál
Sokféle helyzetben találkoznak a gyerekek a témával

Tanulási folyamat
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Az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító
tudományos határok feloldódnak. Ez annál is inkább hasznos, mivel a tanuló a
világot a tanulási folyamat közben is globális szemszögből, tudásának egész
spektrumát kihasználva szemléli. A projektmódszer alkalmazása során az
ismerettartalom nem veszít tudományos jellegéből, minőségéből, de a megismerés
módozatai jelentősen eltérnek a hagyományos ismeretátadáson alapuló passzív
tanulói
megközelítéstől.
Egy-egy
kérdés
megválaszolásánál
különböző
képességstruktúrák azonos szerephez jutnak. A tehetség és sikeresség fogalma más
definíciót nyer, hiszen az iskolába eltérő képességekkel érkező gyerekek a felmerülő
feladatokat saját kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldhatják meg,
így adott esetben olyan tanulók is hatékonyan részt vehetnek a projektmunkában,
hozzájárulhatnak annak sikeréhez, akik a hétköznapi tanulási tevékenységben
kevesebb sikerélményhez jutnak.
Közvetlen hasznosulás, új kompetenciák, képességek
A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen
képességeket fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés,
felelősségvállalás, önértékelés, az idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai
készségek, amelyek mind hozzájárulnak a munkaerőpiacon sikerességükhöz és
érvényesülésükhöz.
A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a
kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei,
képességei, tapasztalata alapján járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a
diákok bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és személyiségfejlődésük
adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják meg és
végzik a projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként cselekedve,
csoportjának hasznos tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a
társadalom keretein belül zajló életére is felkészülhet. A társadalom és az egyén nem
különválasztott, a társadalom az egyének organikus egysége, ha tehát a tanulók
osztoznak a közösségi és társadalmi tudatosság formálásában egy adott tanulási
folyamat megvalósításakor, az életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat
meg.
A tanári szerep
A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az
együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói
szerepkörök kerülnek előtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát segítő és/vagy
abban részt vevő tanár gyakran az iskolai közegtől eltérő, a mindennapi élethez
hasonlatos szituációkban nyilvánul meg, így legtöbbször a diákok partnerévé válik az
"első az egyenlők között" elvet követve. Mindazonáltal rendkívüli szerepet nyer a
tanár tudatossága, munkaszervező képessége, mivel a projektmódszer, nagyfokú
szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos szakmai fejlődést kíván meg.
Nemcsak a diákokat kell összefognia, de meg kell teremteni az egyes műveltségi
területek, mint például a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, az információs és
kommunikációs kultúra közötti összhangot. A projektmódszer segítségével az egyik
legnehezebb feladatunk válik lehetségessé: felkelthetjük a diákok érdeklődését,
beindítva vagy éppen fokozva intellektuális kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló
felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére és azok megvalósítására
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irányuló erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz
való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és
önismeretük magasabb szintre léphet.
4. Utómunkálatok
Értékelés
●
●
●
●
●

●
●

●

A projekt akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és minden
tanára teljes személyiségével, tevékenyen részt vesz.
A projektnek mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely
általánosabb fogalom, de lehet valami helyi vagy naptár szerinti aktualitás is.
A projekt idején a tanárok olyan foglalkozásokat vezetnek, amelyek a
tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen.
A diákok fontos lehetősége és egyben feladata a kínált foglalkozások közötti
választás és a projekt minél gazdagabb kitöltése.
Célszerű nem csak a tantárgyi kereteket, hanem az osztálykereteket is
fellazítani. Így a diákoknak alkalmuk adódik az idősebb gyerekektől való
tanulásra is.
A tevékenységek rendjében és tartalmában egyensúlyt kell tartani a
megtervezettség és a lelkes spontaneitás között.
Mint minden projektben, itt is fontos, hogy a diákok az ötlet (azaz a téma)
kitalálásától a lezárult hét értékeléséig valamennyi szakaszban szerepet
kapjanak.
A projekt tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi, „normál”
életébe. Legyen tehát előzménye és következménye is.

Témaválasztás intézményünkben:
Minden tanévben a munkaterv készítésekor a tantestület dönt a projekt
tartalmáról, időpontjáról.
Témakör: Egészségnevelés - természetismeret

V. Moduláris oktatás:
„A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes
tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A
modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható
követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell, hogy kövessenek. A
modulok önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak,….
A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlataik teljes egészében
lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmű elemként
beépíthetők a hagyományos tanulási tanítási folyamatokba is. A modulárisan
építkező tananyag elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán
kívüli tevékenységeket, az élet különböző területén hasznosítható alkalmazást, a
közvetlen gyakorlati kipróbálást.
A modulok kapcsolatban állnak egymással, melyben a legfontosabb az egész és a
rész kapcsolata, valamint azok alá, mellé és fölérendeltségi viszonya.” (Pályázati
kiírás)
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Intézményünkben moduláris oktatási formában szervezzük meg a Sport és
egészségnapot.
A Sport és egészségnap moduljai:
1. Mozgásfejlesztés- sport programok: versenyek, bemutatók, vetélkedők.
2. Egészséges táplálkozás: ételek készítése közösen, ételkóstolók, előadások.
3. Egészséges életmód népszerűsítése: játékos, különböző sportágakat
bemutató programok, neves sportolók, szakemberek bevonásával.
4. Elsősegély alapismeretek
Az Egészségnap programját, moduljait, időpontját, felelőseit minden tanévben a
tantestület az éves munkatervében határozza meg.

VI. Művelődést elősegítő tevékenység
Az iskola tanulói rendszeresen járnak színházba, bábszínházba. A színházlátogatás
költségei a szülőt terhelik. A részvétel önkéntes.

VI. Jó gyakorlataink –referencia-intézményi szerepkör
I. Sport általi nevelés – kosárlabda osztály működtetése
„A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb erényekre:
az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a
kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az
abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.”
(Szent-Györgyi Albert)
A sport általi nevelés célja, feladatai, helye iskolánkban
A személyiség fejlődésében a döntő tényező a személyiség és a környezet
kölcsönhatása, az ember tevékenysége. Ez értelemszerűen magába foglalja az
ember fizikai aktivitását is. A kisgyermekkorban az általános fejlődés nélkülözhetetlen
feltétele a helyes testi fejlődés. A gyermek megismerőtevékenységének a fejlődése is
elválaszthatatlanul összefügg a mozgással, a szervi fejlődéssel. A környezet
megismerésében, a gyermek számára legfontosabb tapasztalatok megszerzésében
a mozgáscselekvés elsődleges szerepet kap. Az egészséges testi fejlődés, a
kiegyensúlyozott egészségi állapot azonban a későbbi életszakaszokban is nagy
jelentőségű.
Intézményünk sokoldalúan képzett, egészséges, életvidám gyerekeket szeretne
nevelni.
A testi nevelés fontossága szembetűnő az iskolába lépő gyermeknél. Az iskoláskort
megelőzően a gyermek fő tevékenysége a játék, melyben jelentős szerepe van a
mozgással járó játékoknak.
Lényegesen megváltozik a gyermek élete az iskolába lépéssel. Mind nagyobb
szerepet kap a tanulás, az iskolai munka. Ennek következménye, hogy a játék egyre
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csökken, ezzel egyenes arányban csökkennek azok az ingerek is, melyek csont-,
izom-, és idegrendszerének fejlődését serkentik.
A testi nevelés szempontjából nagyon jelentős, hogy ezért tanulóinkat felkészítsük az
aktív egészségvédelemre, és képessé tegyük őket egészségük, testi edzettségük
megőrzésére.
Célunk tehát:
Tanulóinkat testileg is képessé tegyük arra, hogy a munkában, az életben
helytállhassanak, életerős, tevékeny tagjai legyenek a társadalomnak.
Ennek érdekében:
- Gondoskodnunk kell a tanulók szervezetének normális, egészséges fejlődéséről.
- Meg kell szilárdítanunk tanulóink egészségét, meg kell edzenünk szervezetüket.
- Ki kell fejlesztenünk mozgáskultúrájukat, testi képességeiket.
- Ki kell alakítanunk egészséges életmódjukat.
- Képessé kell tennünk őket arra, hogy egészségüket megőrizzék, illetve fejlesszék.
- A testi nevelés folyamatában, jelentős mértékben foglalkoztatjuk a tanulók értelmét
is: szabályok, higiéniai ismeretek stb.. fejlesztjük helyzetfelismerő, feladatmegoldó
képességüket.
- Jelentős hatást tudunk gyakorolni jellemük, erkölcsi felfogásuk, magatartásuk
alakulására is.
- Kialakíthatjuk a közösségi élet készségeit.
- Szoros kapcsolat alakul ki az esztétikai neveléssel.
- Az egész nevelési folyamat szerves része, minden nevelőnek részt kell vállalnia
ben
1. A sport általi nevelés feladatai, tartalma
Az iskolának biztosítania kell az egészséges környezetet.
Tisztálkodás lehetőségét.
Rendszeres orvosi felügyeletet, szűrést.
Meg kell előzni a baleseteket.
Fejleszteni kell a tanulók mozgáskultúráját.
Ki kell alakítanunk az egészséges életmódot, szokásrendet.
Biztosítani kell a rendszeres sportolási lehetőséget.
2. A sport általi nevelés formái és módszerei az iskolában
A sport általi nevelés lehetőségei iskolánkban:
Kötelező órák:
Testnevelés óra
Gyógytestnevelés óra – Pedagógiai szakszolgálat látja el!
Úszásoktatás a kerettanterv szerint
Szabadon választható foglalkozások:
Sport szakkörök: kosárlabda, labdarúgás, tenisz
Túrák, kerékpártúrák, kirándulások
Sportolj velünk program: „SV”
„Csillagtúra”- akadályverseny
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DSE tevékenysége –folyamatos sportprogramok biztosítása
Téli sportok:
Sítábor: alpesi sí, snowboard
Korcsolyázás
1. Testnevelés órák:
Jelenleg érvényes óraszámok/hét:
Évfolyam
Óraszám/hé
t

1.
5

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

6.
5

7.
5

8.
5

Az órák szerkezete:
1. évfolyam:
3 óra úszás, amennyiben az önkormányzat támogatja!
2 óra egyéb sportágak (atlétika, torna, labdajáték alapelemei)
2.- 4. évfolyam:
3 óra labdás ügyesség fejlesztése
2 óra egyéb sportágak oktatása (atlétika, torna, labdajáték – kosárlabda tanterv
szerint.
2. Gyógytestnevelés: A pedagógiai szakszolgálat feladata!
Célja:
Egyrészt a testnevelés célját szolgálja, másrészt a deformitásos és belgyógyászati
panaszos tanulóknak nyújt lehetőséget arra, hogy munkaképes és örömteli életet élő
ember váljék belőlük, ezáltal pedig fontos társadalmi követelményt elégít ki. Az
iskolai gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik sem az általános, sem
a könnyített testnevelési órán nem vehetnek részt. Az órák biztosítják a tanulók
fejlődését és egészségük olyan mértékű helyreállítását, hogy lehetőség szerint
visszakerülhessenek egészséges társaik közé és velük egyenrangú munkát
végezhessenek.
A gyógytestnevelés órák tartalma:
-

Tartó és mozgatórendszer zavarainak kezelése
Belgyógyászati, neurológiai, szemészeti és egyéb betegségek kezelése
Sérülés utáni állapot kezelése
Elhízott tanulók kezelése

Besorolás a gyógytestnevelés órákra: Az iskolaorvos beutalójával, szakorvosi
vizsgálat után.
Kategóriák:
I.
Normál testnevelés óra
II.
Könnyített vagy gyógytestnevelés óra
III.
Felmentés sportmozgás alól
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Kiemelt innovációs tevékenységünk:
Sport általi nevelés
Speciális tantervű kosárlabda osztály működtetése
1. Cél:
A sport általi nevelés kiemelt színtere intézményünkben az 5. évfolyamon induló
kosárlabda osztály. Célunk, hogy a tanulók egészséges testmozgását biztosítsuk,
olyan sportág segítségével, melynek élettani, pszichikai és nevelő hatása
kiemelkedő.
Célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás kiváló színtere legyen.
2. Tanulóközpontú gyermekközpontú tevékenység:
A gyermekek lételeme a játék és kedvelt sporteszközük a labda. Olyan eszközök és
tevékenységformák állnak a testnevelők rendelkezésére ezeken az órákon melyekkel
kiválóan fejleszthetjük a különböző kompetenciákat.
Eszközök:
- Szervezeti formák: egyéni, páros, csapat, és frontális munka
- Labdás ügyességi feladatok, játékok
- Állóképességet, ügyességet, gyorsaságot, erőt, hajlékonyságot fejlesztő
gyakorlatok
- Sporteszközök: elsősorban labdák, de minden sporteszköz felhasználható,
ami az iskolában található.
Célzottan fejlesztjük a testi és lelki egészséget.
Feladatunk és felelősségünk: hogy a felnövekvő nemzedékeket egészséges
életmódra neveljük, valamint minden tevékenységünkkel szolgáljuk a tanulók
egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetünkkel
segítsük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a
kialakulást, amelyek a gyerekek, fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos
szemléletét és magatartását fejlesztik.
Egyenlő hozzáférés, sikeres együttnevelés
Programunk biztosítja minden 5. évfolyamba lépő tanulónak a speciális kosárlabda
tantervű osztályban való képzést.
Nem teszünk különbséget a fizikailag fejlettebb és gyengébb tanulók között.
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy rohamosan javul minden tanuló fizikai állapota, a
lemaradók hamar leküzdik hátrányukat.
A könnyített, gyógytestnevelésre járók és SNI - s tanulók is szívesen vesznek részt
az órákon. Az ő értékelésük az önmagukhoz viszonyított fejlődés alapján történik.
3. Hatások és eredmények:
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Tapasztalataink alapján a kosárlabda osztályba járó gyermekek testi és lelki
fejlődésére nagyon pozitív hatással van a programunk.
Fizikai hatások:
Az alap képességek: erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság, hajlékonyság
gyorsabban fejlődnek.
Egyéb kompetenciák fejlődése is megfigyelhető:
A logikus gondolkodás
Helyzetfelismerő képesség
Döntéshozó képesség
Érzelem feldolgozási készség
Problémamegoldó képesség
Akarati tényezők, motiváció
Szociális kompetenciák: tolerancia, együttműködési készség, közösségi
szellem, küzdeni tudás
- Önértékelés, jövőkép kialakítása
- Konfliktusok kezelése
Javult a tanulók magatartása, tanulmányi eredménye.
-

Eredmények: a gyerekek magatartása ugrásszerűen javult, nincs velük annyi
probléma és megoldásra váró gond, mint az előző időszakban. Ez egyértelműen
megmutatkozik a magatartásjegyeiken, hiszen most tíz tanuló kapott példást, így a
magatartásátlaguk három tizeddel jobb. Ugyanilyen tendencia tapasztalható a
szorgalom értékelésben is
Ugyanígy a gyerekek egyéni teljesítményében is megmutatkozik a szembeötlő
javítás.
Konklúzió: A lehető legjobb dolog, ami ezekkel a gyerekekkel történhetett, hogy
beindult a mindennapos testnevelés iskolánk felső tagozatán is, kiegészítve speciális
kosárlabdaképzéssel, ami heti három órás (plusz két szakkör) kosárlabda edzői
képesítéssel rendelkező kolléga tart. Így a gyerekeknek minden nap van testnevelés
órája, ahol kiélhetik a korosztályuknak megfelelő természetes mozgásigényüket. Ez
viszont lehetővé teszi, hogy a többi órán jóleső fizikai fáradsággal, viszont
szellemileg felfrissülten vegyenek részt, és az elméleti ismereteiket fokozott
koncentrációkészséggel tudják elsajátítani. Ugyancsak a speciális kosárlabda
foglalkozásoknak köszönhetően a gyerekek megtanultak egyéni és önös érdekek
helyett csapatszellemben gondolkodni, mindig alkalmazkodni a különböző
csapatbeosztásokhoz, a szabálykövető magatartást átvitték az élet más területeire is.
Ezt megfigyelhettük a más iskolák csapataival játszott kosárlabda mérkőzéseiken
éppúgy, minta tanulmányi eredményeik javulásában és a magatartásuk, valamint a
szorgalmuk minőségi javulásában is.
Remélem, hogy felmenő rendszerben egészen nyolcadik osztállyal bezáróan meg
tudjuk valósítani ezt a speciális képzést, amely a környékünkön egyedülálló és
iskolánk egyik fő vonzereje lehet, hiszen tantervbe építve máshol nem tanítják a
kosárlabda alapismereteit. Sőt elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik környékbeli
élvonalbeli sportegyesülettel együttműködve még tovább fejlesszük ezt a képzést
utánpótlás biztosítás céljából, lehetőséget biztosítva tanulóinknak a továbblépéshez.”
5. A Fenntartó, tantestület és szülők szerepe a sport általi nevelésben
112

A Fenntartó biztosította intézményünkben a mindennapos testnevelés órák
megvalósítását. Támogatja a kosárlabda speciális tantervű osztály működését.
Partnerként együttműködik a gyermekek egészségének megőrzésében és
fejlesztésében.
Az anyagi támogatáson kívül érezzük az erkölcsi megbecsülést is.
A tantestület és szülők körében osztatlan sikert aratott az osztály létrehozása. Javult
a tanulók tanulmányi eredménye, magatartása mindannyiunk megelégedésére.
A sportágban elért sikerek – körzeti I. hely, megyei diákolimpia I. hely (két csapat) –
szintén a sikeres munkát bizonyítják.
A tanulók fejlődése lehetővé teszi a sportágban a megyei, később országos
utánpótlás biztosítását.
6. Ellenőrzés, értékelés
A tanulók teljesítményét a pedagógiai programban meghatározott Mini Hungarofit
módszerrel mérjük, melynek eredményei igen bíztatóak.
7. Humán - erőforrás igény
Egy fő testnevelő, aki rendelkezik a folyamatos megújulási képességgel és lehetőség
szerint kosárlabda edzői képzettséggel.
8. Fenntartáshoz szükséges eszközigény
Tornaterem 2 db kosárlabda palánkkal
Tanulónként 1 db kosárlabda
9. Kapcsolattartó személy:
Neve: Szabó Károlyné
Beosztása: igazgató
Postacíme: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky út. 10.
Telefonszám: 0688481844
Mobiltelefon száma: 06203880679
E-mail címe: katikenese@gmail.com
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II. IKT fejlesztés-intelligens iskola kialakítása- Kompetenciák fejlesztése az
XCLASS rendszer segítségével
„Az

ésszerűen

alkalmazkodik

a

ésszerűtlenül

élő

élő

ember

világhoz.

Az

ragaszkodik

ahhoz, hogy a világot próbálja
magához igazítani. Tehát minden
haladás ez utóbbin múlik.”
(G. B. Shaw)
1. Bevezető
A TÁMOP 3. 1. 4. pályázat jelentős változásokat hozott intézményünk életében. Az
informatikai fejlesztések több éves elmaradását kellett leküzdeni.
Javult iskolánk eszköz állománya. Ami ettől is nagyobb siker, hogy tantestületünk
képzettsége, motiváltsága, eszközhasználata soha nem látott fejlődést
eredményezett.
Informatikai eszközök számának változása 2007-2009 között:
Számítógépek száma az intézményben:
2007 - 22 db
2010 - 74 d
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Tanárok informatikai végzettségének alakulása 2007-2010 között
2000
2004
2005
2005
2006
2006
2009
2009. november
2010. január
2010. május

Alapismeret-internet
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztés
ECDL
ECDL start
ECDL
ECDL
IKT alapozó
Interaktív
tábla
használata
Végzettséggel
rendelkezik

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
9 fő
12 fő
23 fő

2. Az IKT eszközök használatának célja, jelentősége
Minden felelős intézményvezető és nevelőtestület e szempontokat figyelembe véve
próbálja a tanulók aktivitását, motiváltságát fokozni. Ennek egy lehetősége az
informatikai eszközök használata, hiszen egyre nagyobb szerepet kap az
intelligens és interaktív technológia (intelligens tábla, a multimédiás osztályterem felügyel és oktató szoftver).
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Feladatunk:
2.1. A kulcskompetenciák fejlesztése
„Az iskolai nevelés - oktatás jelentős anyagi, idő - és energiaráfordításokat igénylő
folyamat. Ebből következik, hogy a NAT - mind a felnőtt-társadalom, mind pedig a
tanulók szempontjából
alapvető
értékként
kezeli az
iskolai
tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az elsajátított tudás és
kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Ennek érdekében
alapvető
céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú
kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a
hatékonyság egyik feltételeként, pedig a modern személyközpontú, interaktív,
tapasztalati tanulásra
alapozó
tanulásszervezési
eljárások,
módszerek,
pedagógiai kultúra általánossá válását segítő szabályozást.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége
van személyes boldogulásához és fejlődéséhez. Felértékelődik az egyén tanulási
kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvés képesség 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.
A digitális kompetencia: a szükséges képességek felölelik az információ
megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a
virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Idetartozik a komplex információ
előállítását, bemutatását és megértését
elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a
velük való kutatás, az információs társadalomhoz kapcsolódó technológiák
alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az
eszközök használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ
és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia
fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló
közösségekben és hálózatokban való részvétel.
2.2. A differenciált tanulásszervezés
A tudományok gyors fejlődése, a társadalmi szükségletek új megjelenési formái és a
társadalom számos kihívása (köztük a felnövekvő
gyermekek, testi-lelki
egészségét veszélyeztető számos tényező ) megszokottól eltérő feladatok elé
állítja az iskolát, a pedagógusképzést és -továbbképzést. A NAT-ban képviselt
értékek, a fejlesztési feladatok és az ezekre épül differenciálás egyaránt azt a célt
szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli
tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán módon szerzett
tapasztalataikkal összhangban - minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhető
k ki:
Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
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Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek
feltárását, adjon
lehetőséget esetleges
tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének,
probléma megoldásainak, alkotóképességének el térbe állítása.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellen őrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igény gyerekek, a tanulási és
egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő
tanulók nevelésének,
oktatásának feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt
a
tanulók
adaptív
oktatását
középpontba
állító
tanulásszervezés számára.
A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az
elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az
ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás
módszereinek kialakításában.”
(Szakdolgozat:(Mecsei Sárdi Péter)
3. A fenti célok eléréséhez hasznát eszközök:
3.1. XCLASS rendszer alkalmazása a kompetenciák fejlesztésben
Cél:
A TÁMOP 3.1.4. pályázat jelentős informatikai fejlesztést tett lehetővé iskolánkban.
A pályázat elnyerésével szinte egy időben Önkormányzatunk támogatásával
átadásra került a minden igényt kielégítő XCLASS rendszerrel felszerelt informatika
terem. Ez egy olyan számítógép-alapú multimédiás oktatórendszer, amely bármely
tantárgy keretén belül felhasználható.
Célunk, hogy ennek használatával lehetővé tegyük olyan képességek, készségek
fejlesztését, amelyekkel a tanulók saját élethelyzeteiknek és adottságaiknak
megfelelő tudást szerezhetnek, s a rohamosan, megállás nélküli változó
élethelyzeteikben, munkakörnyezetben képesek lesznek ismereteik önálló
bővítésére.
Az XCLASS terem alkalmas egyéni, kisebb csoport, vagy akár több csoport egyidejű,
de mégis különálló foglalkoztatására.
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Az XCLASS egy olyan számítógép-alapú multimédiás oktatórendszer, amely
kitűnően alkalmazható:
Hagyományos (közismereti) tantárgyak kiegészítő oktatására
-Pld: a SDT Digitális Adatbázisban jelenleg is megtalálható, illetve folyamatosan
bővülő digitális tananyagok alapján alkalmazható biológia, földrajz, történelem,
kémia, matematika órákon.
Digitális nyelvi laborként – idegen nyelvi oktatáshoz
Az alaprendszer is számtalan nyelvi labor funkciót tartalmaz, hisz egyetlen
kattintással összekapcsolhatóak a diákok, csoportok alkothatóak (akár képességek
alapján is) és a csoportok egymással a fejhallgatós-mikrofonon keresztül
kommunikálhatnak. Mindezt tanári felügyelet alatt, akár hangrögzítési lehetősséggel
is. Ezzel a differenciált oktatás akár tantárgyaktól függetlenül is megvalósítható.
A diákok önállóan, tanári felügyelet nélkül is gyakorolhatják a kiejtést és
szövegértést. Mindez, mint hatékony, önálló tanulás szintén kulcskompetencia
szinten jelenik meg.
A fenti rendszer – mivel nyelvtől független - magyar nyelvű szövegértés
gyakorlására, a szövegértés fejlesztésére is használható. A rendszer ezzel támogatja
az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésére megfogalmazott igényét
Kompetencia alapú mérésekhez – tantárgyaktól függetlenül
Az XCLASS rendszer részeként lehetőség adódik a diákok kompetenciájának,
ismeretének tesztjellegű mérésére tantárgyaktól függetlenül.
A tesztmodul akár statisztikák készítésére is alkalmas.
A tesztek tantárgyaktól függetlenek, egyformán alkalmazhatóak idegen nyelv,
történelem, földrajz, biológia stb. röpdolgozatok digitális megvalósítására, digitális
számonkérésére.
PC alapú órák felügyeletére, oktatási anyagok gazdagítására
Az XCLASS rendszer az osztály folyamatos kézbenntarthatóságát, felügyelését is
megvalósítja. A rendszer felügyeleti funkcióival az óra mindig a tanár kezében van,
anélkül, hogy felállna a székéből.
Mindemellett a rendszer használatával folyamatosan fejlődik digitális
kompetenciájuk.
A multimédiás oktatás hatékonysága és létjogosultsága az interneten fellelhető
temérdek hang- és videó anyagoknak és egyre bővülő, kifejezetten magyar nyelvű
digitális tanagyagoknak köszönhetően egyre nő. Az XCLASS ebben is élen jár, hisz
nem kell hozzá különleges szaktudás és csodaszámítógépek..
Alkalmas a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, differenciálásra, egyénre szabott
feladatok kiküldésére, a feladatok ellenőrzésére, bármely tantárgy vagy téma
izgalmas, újszerű módon való bemutatására.
A rendszer biztosítja a rugalmas tanulást, térben és időben is nyitottá teszi a tanulási
környezetet. Egyénre szabott lehetőségeket ad arra, hogy a tanulók megmutassák
erősségeiket, és hogy mennyit haladtak előre.
Tanulóközpontú az oktatás folyamata. A tanulók támogatást kapnak ahhoz, hogy
aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban.
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Értelmes tanulást tesz lehetővé.
Segíti a tanulás tanulását.
A modern nyelvoktatás kitűnő eszköze.
Lehetőséget ad egyéni munkamódszerekre.
A kreatív pedagógusok újszerű feladatokat készíthetnek.
Az iskola minden tanulója használja (1-8 évfolyamon).
A hagyományos informatika teremhez képest számtalan funkcióval rendelkezik,
melyek egyenként is korszerű, élvezetes oktatást biztosítanak.
Az XCLASS terem eredményességi mutatói:
Az eredményességet a tanulók motiváltságának, mérési eredményeinek javulása
bizonyítja.
Referenciák:
2009. szeptemberétől a Smart Consulting Group Kft. Referencia iskolája
vagyunk. Feladatunk érdeklődő intézmények fogadása, bemutatók tartása.
Tanáraink és tanulóink nagy megelégedéssel használják a termet.
Egyéb eszközök használata
TIOP 1.1.1/07 pályázat (2011-ben megvalósult!)
Tartalma:
20+1 asztali számítógép
6 db tantermi csomag: interaktív tábla, laptop, projektor, vetítővászon
TIOP 1.1.1/09 pályázat (2011-ben megvalósult)
Tartalma: 119 db tanulói laptop
Fenti pályázattal csatlakozunk a TÁMOP 3.1.4. pályázat tanulói laptop
programjához.
Csatlakozás informatikai rendszerekhez
1. adminisztrációs rendszer használata (2010)
2. eTwinning, az európai iskolák interneten keresztül történő együttműködése. A
Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának egyik fontos része.
Megkönnyíti az iskolák számára, hogy rövid vagy hosszú távon Partnerséget
alakítsanak ki és működtessenek bármilyen tantárgyi területen.
3. e-napló használata (tervezés alatt)
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Melléklet
Tartalma:

Tantárgyak követelményei-értékelés

SNI - s tanulók fejlesztési terve

Könyvtár pedagógiai programja

Eszközlista

120

Tantárgyak követelményei – értékelés alapelvei
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Knt. 54.§
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
A tanuló tudásának értékelésénél:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen(1)
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy
felzárkóztatásra szorul.
A házi feladat vagy felszerelés hiánya miatt a pedagógus nem adhat elégtelent!
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az
iskola 1. évfolyamának megismétlését.
A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy
alkalommal.
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Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
1.-2.OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
második
évfolyam végén

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli
kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg
az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek
és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi
formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.
Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.
Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő
szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra,
pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje
ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség
szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a
begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–
40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű
szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége,
erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori
sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

3. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
harmadik
évfolyam végén

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait.
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a
mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat.
Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon
be
a
csoportos
beszélgetésbe,
vitába,
történetalkotásba,
improvizációba,
közös
élményekről,
tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös
tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert
szöveget. Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt,
hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen.
Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt
értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg az olvasmány
szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. Az olvasottakkal
kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen,
alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen
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képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához
szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A
könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével
igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő
fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek
alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel
jelezze. Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és
helyesírási hibáit.
Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat.
Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg
azokat szövegben is. A szövegkörnyezetnek megfelelően
használja az igeidőket és az igekötőket.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult
helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak
legyenek.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége,
erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori
sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi
részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan
fejlődjön.
4.OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
negyedik
évfolyam végén

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait.
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a
mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat.
Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon
be
a
csoportos
beszélgetésbe,
vitába,
történetalkotásba,
improvizációba,
közös
élményekről,
tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös
tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően
olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget
értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét.
Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza
meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen
képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához
szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve digitális
forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék
segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást
(elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató
szövegek főbb jellemzőit.
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Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek
legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév,
melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő
névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult
helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak
legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség
esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége,
erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori
sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi
részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan
fejlődjön.
OSZTÁLYOZÁS, ÉRTÉKELÉS
1.OSZTÁLY
Jeles(5) - kiváló
● Az egyszerű szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen vesz
részt közös beszélgetésekben.
● Szókincse gazdag.
● Szóbeli kifejezőképessége kiváló..
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy
egészen kevés hibával felolvasni.
● Képes hosszabb ideig csendesen magában olvasni, az olvasottak tartalmáról
pontos információi vannak.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja.
● Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
● Írás közben kevés hibát ejt.
● A tanult helyesírási szabályokat ismeri, alkalmazza.
Jó (4) – jól megfelelt
● Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti.
● Szókincse életkorának megfelelő.
● Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál
többet nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
● Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával
kapcsolatos kérdésekre általában helyesen válaszol.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban kis segítséggel tudja megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan.
● Többnyire hibátlanul ír, néha téveszt.
● A tanult nyelvtani szabályokat ismeri, kevés hibával alkalmazza.
Közepes(3) - megfelelt
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● A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és szavak magyarázata után érti
meg pontosan.
● Kevés szóval közli gondolatait.
● Gondolatait nehézkesen fejezi ki
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
olvasástechnikai hibánál többet nem ejt.
● Törekszik az írásjelek érzékeltetésére és a kifejező hangsúlyozásra, de
gyakran követ el olvasástechnikai hibát.
● Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé
pontosan fel tudja idézni.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan, egyenetlen.
● A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan, sokszor téveszt.
● A tanult nyelvtani szabályokat több hibával alkalmazza.
Elégséges(2) - megfelelt
● A szóbeli közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse külön
fejlesztést igényel.
● Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha
hosszabban kell beszélnie.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban, akadozva,
betűzve tud felolvasni. Közben gyakran követ el olvasástechnikai hibát, az
írásjeleket többnyire nem veszi figyelembe.
● Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy
alig tudja felidézni.
● Nem képes arra, hogy egy szöveget önállóan, némán elolvasson, és a
megértést vizsgáló feladatokat csak tanítói segítséggel képes megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása eltér a szabályostól, hogy írása már nehezen
olvasható.
● A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan.
● Egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása javulásához.
Elégtelen(1) - felzárkóztatásra szorul
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
2. OSZTÁLY
Jeles(5)
● Az egyszerű szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen vesz
részt közös beszélgetésekben.
● Szókincse gazdag.
● Szóbeli kifejezőképessége kiváló..
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy
egészen kevés hibával felolvasni.
● Képes hosszabb ideig csendesen magában olvasni, az olvasottak tartalmáról
pontos információi vannak.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja.
● Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
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● Írás közben kevés hibát ejt.
● A tanult helyesírási szabályokat ismeri, alkalmazza.
Jó (4)
● Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti.
● Szókincse életkorának megfelelő.
● Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál
többet nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
● Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával
kapcsolatos kérdésekre általában helyesen válaszol.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban kis segítséggel tudja megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan.
● Többnyire hibátlanul ír, néha téveszt.
● A tanult nyelvtani szabályokat ismeri, kevés hibával alkalmazza.
Közepes(3)
● A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és szavak magyarázata után érti
meg pontosan.
● Kevés szóval közli gondolatait.
● Gondolatait nehézkesen fejezi ki
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
olvasástechnikai hibánál többet nem ejt.
● Törekszik az írásjelek érzékeltetésére és a kifejező hangsúlyozásra, de
gyakran követ el olvasástechnikai hibát.
● Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé
pontosan fel tudja idézni.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan, egyenetlen.
● A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan, sokszor téveszt.
● A tanult nyelvtani szabályokat több hibával alkalmazza.
Elégséges(2)
● A szóbeli közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse külön
fejlesztést igényel.
● Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha
hosszabban kell beszélnie.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban, akadozva,
betűzve tud felolvasni. Közben gyakran követ el olvasástechnikai hibát, az
írásjeleket többnyire nem veszi figyelembe.
● Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy
alig tudja felidézni.
● Nem képes arra, hogy egy szöveget önállóan, némán elolvasson, és a
megértést vizsgáló feladatokat csak tanítói segítséggel képes megoldani.
● Betűalakítása, betűkapcsolása eltér a szabályostól, hogy írása már nehezen
olvasható.
● A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan.
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● Egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása javulásához.
Elégtelen(1)
● A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
3. OSZTÁLY
Jeles(5)
Szókincse gazdag.
Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen
fogalmaz szóban.
Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával fel
tud olvasni.
Képes elmélyülten, magában olvasni figyelmesen és tartósan, képes az olvasottak
tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái általában
nincsenek.
Írás közben kevés hibát ejt.
Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert
helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit.
Önállóan képes elbeszélő szöveget szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe
vételével.
Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a
beszélő szándéka szempontjából.
Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat.
Jó(4)
Szókincse életkorának megfelelő.
Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli.
Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál
többet nem követ el. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
Képes elmélyülten, magában olvasni, kérdésekre az olvasottak tartalmáról
beszámolni.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban kis segítséggel tudja megoldani.
Írástempója az életkorának megfelelő.
Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor, és tollbamondás után néha
téveszt.
Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján
önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit.
Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat.
Közepes(3)
Kevés szóval közli gondolatait.
Nehézkesen fejezi ki gondolatait. Segítő kérdésekkel irányítani lehet.
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Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható
és érthető. olvasástechnikai hibáit (pl: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/
betűcsere) tanítói segítséggel javítani tudja.
Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasása pontatlan és felületes, ezért az
olvasottak felidézésében is bizonytalan.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
Írástempója fejlesztést igényel.
Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében is. Bizonytalan a tanult szabályok
alkalmazásában.
Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi
helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja.
Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő szöveget
tud alkotni.
Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat,
amelyeket a legtöbbet gyakoroltunk.
Elégséges (2)
Szókincse még hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.
Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul.
Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget pontatlanul olvas, de egyelőre a helyes
tagolásra és a kifejező hangsúlyra, hanglejtésre szinte egyáltalán nem képes.
Speciális gyakorlási módszer alkalmazására van szükség.
Néma olvasása egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul meg. A szöveg
összefüggéseinek értelmezésére nem képes.
Nem mindig képes arra, hogy szöveget némán elolvasson figyelmének elterelődése
nélkül. Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja
önállóan megoldani.
Írástempója folyamatos fejlesztést igényel.
Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében is. Nagyon bizonytalan a tanult
szabályok alkalmazásában.
Speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szükség.
Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi
helyesen.
Írásbeli munkáiban önálló hibajavításra nem képes, mert nem törekszik a figyelmes
önellenőrzésre.
Még 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok
közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem mindig veszi észre
még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem.
Nem képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a
beszélő szándéka szempontjából.
A szófajok közül nem képes mindegyik
felismerésére.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
4. OSZTÁLY
Jeles(5)
128

Szókincse gazdag.
Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen
fogalmaz szóban.
Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével
összefüggően beszélni.
Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.
Felkészülés után korábban gyakorolt szöveget hibátlanul fel tud olvasni. Olvasása
szöveghű, jól tagolt és kifejező.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban egyedül megoldja. Képes a szövegből kiindulva saját véleményt,
írásban megfogalmazni néhány mondatban.
A tanult nyelvtani ismereteket kevés hibával (1-2) alkalmazza.
Önállóan képes elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, könyvismertetést
szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével. Általában szívesen ír
önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, követhető,
szóhasználata választékos.
Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a tanult szófajokat,
toldalékos formában is.
Jó(4)
Szókincse megfelelő.
Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli.
Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével szóbeli
szöveget alkotni, de a tanító segítő kérdéseire szüksége van.
Felkészülés után ismert szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál többet nem
követ el. Olvasása szöveghű, jól tagolt, de még nem elég kifejező. Olvasástechnikai
hibáit önállóan javítja.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban egyedül megoldja. Kis segítséggel képes a szövegből kiindulva
saját véleményt megfogalmazni néhány mondatban.
A tanult nyelvtani ismereteket több hibával alkalmazza.
Önállóan egyelőre csak rövid terjedelmű, elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet,
könyvismertetést tud alkotni. Tanítói jelzések, vagy közös megbeszélés alapján
képes a szöveget kijavítani.
Mondatokban kevés hibával felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat.
Közepes(3)
Szókincse kicsit hiányos.
Szóbeli szövegalkotása akadozik, kérdésekkel folyamatosabbá tehető.
Tud szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével szóbeli szöveget alkotni;
ismeretterjesztő szöveg esetén azonban még sok segítő kérdésre van szüksége.
Felkészülés után már gyakorolt szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható
és érthető. Vannak olvasástechnikai hibái, de a hibákat tanítói segítséggel javítani
tudja.
Képes arra, hogy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatok
közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
Még 4-5 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok
közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem mindig veszi észre a
nyilvánvaló helyesírási hibát sem.
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Mondatokban több hibával felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat.
Elégséges(2)
Szókincse hiányos, jelentős fejlesztésre szorul.
Egyelőre nehézkesen, akadozva, körülményesen fogalmazza meg mondanivalóját.
Olvasott szövegről nem képes összefüggő szöveget mondani, mert néma olvasáskor
a szövegek értelmezésében bizonytalan.
Felkészülés után gyakorolt szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai
hibánál többet nem ejt, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi
figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra.
Nem mindig képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson. Az ahhoz kapcsolódó
feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
Csak tanári segítséggel képes szöveget alkotni.
Mondatokban még nem képes felismerni és megnevezni az eddig tanult szófajokat.
Elégtelen (1)
A tantervi minimumokat és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.

5-8. évfolyam
Célok, feladatok:
Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata
az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének
továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A
szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs
helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő
fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése.
A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése,
az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a
kritikus, problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló
gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló
ítéletalkotásra. A demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában is
kitüntetett szerepet kapnak a magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket
végiggondoló alkotásai. A magyar irodalmi kánon néhány alapművének
megismerésével a tanuló a közös kultúrkincs részesévé válhat, és ezáltal is
növekedhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet.
A családi élettel kapcsolatban a harmonikus együttélést, az egymás iránt
felelősséggel tartozó magatartást tekintsék követendőnek. Fontos szerepet kap a
magyar nyelv és irodalom kerettantervben a környezet- és médiatudatos magatartás
kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak megismerése, a manipulációval
szembeni védekezés. A testi-lelki egészség, a jó önismeret az egész életre
meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is fontos szerepe van a magyar
nyelv és irodalom tantárgynak.
Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meglévő gyakorlati nyelvi
tudására építve – a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva – a nyelvnek mint
működő, változó rendszernek az élményalapú megtapasztalása, megfigyeltetése. E
tapasztalatokra építve válik lehetővé néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása,
összefüggésének felismerése, megnevezése.
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Az 5–8. évfolyam irodalom kerettanterve azzal a kettős célkitűzéssel készült, hogy a
klasszikus értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai,
kortárs művekre is ráirányítsa a figyelmet.
A tematikai egységeknek megvan a
maguk lineáris logikája, de ez a linearitás nem jelent előírt sorrendet. A sorrendjük
azonban mégiscsak ésszerű megfontolásokat takar. Ebben a lehetséges és
átvehető, de nem előírt sorrendiségben a mesékkel indul a felső tagozatos irodalom:
a mesékkel, amelyek visszautalnak az alsó tagozatra, s amelyek egyben
középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a fantáziát is, hiszen ez nemcsak
a mesékben van jelen, hanem bizonyos értelemben minden műalkotásban, sőt
minden emberi alkotásban is. A mesék egy része népmese, így szóba kerül a folklór
is, és ennek kapcsán a népdalok. A tantervi folytatás azután egyre inkább közelít a
reális világhoz, miközben a fantázia továbbra sem tűnik el az irodalommal való
ismerkedésből. Egyre táguló körökben vethetnek a diákok irodalmi pillantást életük
mind szélesebb horizontjaira: előbb a családra, később a szülőföldre, majd az iskola,
a gyerektársadalom örök világára. A térben táguló körbepillantás azután időben is
tágul: az irodalmon keresztül is visszatekinthet a tanuló történelmi hagyományainkra
és múltunkra, nemcsak a történelemórán.
A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett jelen
vannak/lehetnek a tantervben, illetve az iskola irodalomtanítási gyakorlatában a
kortárs világ, a jelenkori élet, a mindnyájunkat körülvevő társadalom emberi
problémáit feltáró művek is. Ezek révén a tanterv hangsúlyozott üzenetként
fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá kell válnia a tanulók számára is: az
irodalom nem statikus és a múltból itt maradt létező, hanem élő és organikus
valóság.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében
játszik döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és
állampolgári, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű
kulcskompetenciák fejlesztéséhez is. A hatékony, önálló tanulás készségeinekképességeinek fejlesztése szintén kitüntetett szerepet kap a magyar órákon.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a
tanítás eredményességének) vizsgálata.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket,
amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése,
fogalmak felismerése, megnevezése és használata, a szövegértés (olvasás)
fejlesztése, szabályok ismerete és reprodukálása.
- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, különféle szövegek
megalkotása (az íráskészség és a helyesírás továbbfejlesztése), átkódolás,
transzformációs képességek (kép-szöveg, szöveg- szöveg, egyszerűbb ábra –
szöveg, szöveg-mozgás, mimika, testbeszéd, élőbeszéd).
- Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli
kommunikációs képességek fejlesztése változatos kommunikációs helyzetekben
(írás és beszédkészség).
- Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, személyekről,
konfliktusokról, a tanuló saját munkájának fokozatos önkontrollja.
- Nyelvi kreativitás képességének szóbeli, írásbeli értékelése.
5. osztály
131

A továbbhaladás feltételei
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és
helyes alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi
kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolt használata egyszerűbb kommunikációs
helyzetekben, a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempóját
megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás,
tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Az
olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése. Személyes és
olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban. Történetmondás
mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban.
Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, szóban vagy írásban. A hang, a szó és a
szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek fölismerése. Alapismeretek a
hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak,
hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése,
szükség esetén egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. A
gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének
értelmezése. Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak
elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben.
Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a
könyvtárban és a vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek (Internet, CD-ROM
stb.) körében.
Értékelés
5-6. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, valamint a tánc és dráma
modult tantárgyi integráció keretében oktatjuk. A tanulók az irodalmi és anyanyelvi
mérések, szóbeli beszámolók alapján félévkor és év végén egy osztályzatot kapnak.
Jeles: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 90%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége választékos, folyékonyan olvas, szövegértése pontos,a különféle
műfajú szövegekben jól tájékozódik, nyelvtani ismereteit hibátlanul alkalmazza.
Fogalmazása érthető, választékos.
Jó: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 75%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége jó, folyékonyan olvas, szövegértésében kevés hibát vét,a különféle
műfajú szövegekben megfelelően tájékozódik, nyelvtani ismereteit kevés hibával
alkalmazza. Fogalmazása olvasható, kevésbé választékos.
Közepes: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 60%-át ismeri,
szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, sok hibával olvas, szövegértése pontatlan,a
különféle műfajú szövegekben csak nehezen tájékozódik, nyelvtani ismereteit sok
hibával alkalmazza. Fogalmazásnál segítségre szorul.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.

6. osztály
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A továbbhaladás feltételei
A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető
szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai (tanórai)
helyzeteiben. Az alapvető nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata
az élőbeszédben.
Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól
olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Egyszerűbb
olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati
összefüggések bemutatásával. Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről:
szerző, cím, téma, műfaj.
Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a
szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek alapvető
formai elemeinek (verselés, képiség) felismerése. Elbeszélés, leírás, jellemzés,
beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A
személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek
szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel
kapcsolatban.
Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk
gyűjtése a könyvtárban és / vagy az Interneten. Az adatok elrendezése és
feljegyzése. Alapvető jártasság a korosztály számára készült lexikonok, vizuális,
audiovizuális, elektronikus segédletek (Internet, CD-ROM stb.) használatában.
Értékelés
A tanulók az irodalmi és anyanyelvi mérések, szóbeli beszámolók alapján félévkor és
év végén egy osztályzatot kapnak.
Jeles: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 90%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége választékos, folyékonyan olvas, szövegértése pontos,a megismert
műfajú szövegekben jól tájékozódik, az évfolyamon szerzett nyelvtani ismereteit
hibátlanul alkalmazza. Fogalmazása érthető, választékos.
Jó: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 75%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége jó, folyékonyan olvas, szövegértésében kevés hibát vét,a különféle
műfajú szövegekben megfelelően tájékozódik, nyelvtani ismereteit kevés hibával
alkalmazza. Fogalmazása olvasható, kevésbé választékos.
Közepes: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 60%-át ismeri,
szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, sok hibával olvas, szövegértése pontatlan,a
különféle műfajú szövegekben csak nehezen tájékozódik, nyelvtani ismereteit sok
hibával alkalmazza. Fogalmazásnál segítségre szorul.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.
7. osztály
A továbbhaladás feltételei
Magyar nyelv
Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban
felszólalás, hozzászólás formájában. Saját vélemény megfogalmazása (az érvelés
alapvető szabályait követve) a mindennapi élet egyszerűbb, a korosztály által is
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átlátható problémáiról, olvasmányokról. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs
beszédpartnerekkel.
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás,
szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép.
Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A
mondatfajták biztos megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése
és elemzése. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő
alkalmazása: a központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a
belőlük képzett melléknevek helyesírásának, az egybe- és külön írás elveinek
ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási szótár önálló használata
Irodalom
Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek
szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott
drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők
jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és
gondolatok egyszerűbb összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai
formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése. Vázlat
készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása.
A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához
ismeretanyagok
keresése
a
könyvtár
nyomtatott
és
elektronikus
információhordozóinak felhasználásával.
Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző
beszélgetésekben.
Értékelés
A tanulók az irodalmi és anyanyelvi mérések, szóbeli beszámolók alapján félévkor és
év végén külön osztályzatot kapnak Magyar nyelv valamint Irodalom tantárgyakból.
Magyar nyelv
Jeles: ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 90%-ban ismeri, tudja
alkalmazni, helyesírása kifogástalan, minimális hibát vét, beszédben és írásban
képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Jó: ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 75%-ban ismeri, tudja
alkalmazni, helyesírása kevés hibát tartalmaz, beszédben és írásban képes a
kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Közepes. ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 60%-ban ismeri,
tudja alkalmazni, helyesírása több hibát tartalmaz, beszédben és írásban nem mindig
képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.

Irodalom
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Jeles: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 90%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége választékos, folyékonyan olvas, szövegértése pontos,a megismert
műfajú szövegekben jól tájékozódik.
Jó: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 75%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége jó, folyékonyan olvas, szövegértésében kevés hibát vét,a különféle
műfajú szövegekben megfelelően tájékozódik. Fogalmazása olvasható, kevésbé
választékos.
Közepes: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 60%-át ismeri,
szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, sok hibával olvas, szövegértése pontatlan,a
különféle műfajú szövegekben csak nehezen tájékozódik. Fogalmazásnál segítségre
szorul.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.
8. osztály
A továbbhaladás feltételei
Magyar nyelv
A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő
eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.
Tájékozottság az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média szerepének
és hatásának felismerése. A szövegekhez kapcsolódó vizuális kifejezőeszközök
ismerete, használata.
A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani,
mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb
esetekben, a szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése. Mondattani
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd,
a központozás helyesírása.
A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete.
Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között.
Irodalom
A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező
felolvasása, memoriterek elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű
íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A feldolgozott művekről,
olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás készítése a témának, a
kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid írásos beszámoló
formájában. A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a
tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az olvasott művekben megjelenített
emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. Ismeretek a magyar
irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele),
néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban.
A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik
jellemzése.
Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában.
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Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel
az improvizációs játékokban.
Értékelés
A tanulók az irodalmi és anyanyelvi mérések, szóbeli beszámolók alapján félévkor és
év végén külön osztályzatot kapnak Magyar nyelv valamint Irodalom tantárgyakból.
Magyar nyelvtan
Jeles: ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 90%-ban ismeri, tudja
alkalmazni, helyesírása kifogástalan, minimális hibát vét, beszédben és írásban
képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Jó: ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 75%-ban ismeri, tudja
alkalmazni, helyesírása kevés hibát tartalmaz, beszédben és írásban képes a
kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Közepes. ha a nyelv szerkezetéről szóló témakör ismeretanyagát 60%-ban ismeri,
tudja alkalmazni, helyesírása több hibát tartalmaz, beszédben és írásban nem mindig
képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően megnyilvánulni.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.
Irodalom
Jeles: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 90%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége választékos, folyékonyan olvas, szövegértése pontos,a megismert
műfajú szövegekben jól tájékozódik.
Jó: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 75%-át ismeri, szóbeli
kifejezőkészsége jó, folyékonyan olvas, szövegértésében kevés hibát vét,a különféle
műfajú szövegekben megfelelően tájékozódik. Fogalmazása olvasható, kevésbé
választékos.
Közepes: ha a tanuló a témakörök ismeretanyagának legalább 60%-át ismeri,
szóbeli kifejezőkészsége elfogadható, sok hibával olvas, szövegértése pontatlan,a
különféle műfajú szövegekben csak nehezen tájékozódik. Fogalmazásnál segítségre
szorul.
Elégséges: ha a tanuló a minimális követelményben részletezett ismereteket
elsajátította, fejlődtek képességei, rendelkezik az ott részletezett kompetenciákkal.
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Matematika
1. évfolyam
Követelmények :
Gondolkodási és megismerési módszerek
− Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
− Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
− Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság
felismerése, megnevezése.
− Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
− Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
– Számok írása, olvasása (20-as számkör).
– Római számok írása, olvasása (I, V, X).
– Számok helye a számegyenesen.
– Számszomszédok értése.
– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör).
– Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
– Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör).
– Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése,
megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
– Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör).
– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
– A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
– A test és a síkidom megkülönböztetése.
– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
– Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
– A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek:
cm, dm, m, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
– Mérőeszközök használata.
– Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait
segíteni, együttműködni.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
– Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Valószínűség, statisztika
– Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
– Adatokról megállapítások megfogalmazása.
A szöveges értékelés szempontjai:
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Számolás és matematikai képesség:
● szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések,
● szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása,
● logikus gondolkodás, problémamegoldás,
● mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása,
● geometriai feladatok
● önmagához mért matematikai képesség fejlődése,
● részvétel a tanórai tevékenységekben
Szöveges értékelés van első osztályban félévkor és év végén. Ennek megfelelően a
tanuló bizonyítványába kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy
felzárkóztatásra szorul, záradék kerül.
2. évfolyam
Követelmények :
Gondolkodási és megismerési módszerek
− Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
− Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
− Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság
felismerése, megnevezése.
− Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
− Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
– Számok írása, olvasása (100-as számkör).
– Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma.
– Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
– Számok helye a számegyenesen.
– Számszomszédok értése.
– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
– Számok képzése, bontása helyiérték szerint.
– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
– Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
– A műveletek sorrendjének ismerete.
– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
– Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
– Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.
– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
– A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
– A test és a síkidom megkülönböztetése.
– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
– Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
138

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése.
– Mérőeszközök használata.
– Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni,
társait segíteni, együttműködni.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
– Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Valószínűség, statisztika
– Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
– Adatokról megállapítások megfogalmazása.
– A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.
A szöveges értékelés szempontjai:
Számolás és matematikai képesség:
● szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések,
● szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása,
● logikus gondolkodás, problémamegoldás,
● mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása,
● geometriai feladatok
● önmagához mért matematikai képesség fejlődése,
● részvétel a tanórai tevékenységekben
Másodikban félévkor szöveges értékelés van. Ennek megfelelően a tanuló
bizonyítványába kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy felzárkóztatásra
szorul, záradék kerül.
Második év végétől negyedik év végéig félévente osztályzatokkal értékelünk:
jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes.
Pontosan, hibátlanul számol. Érti és alkalmazza a tanult
definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
Jó /4/
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak.
Definíciói bemagoltak.
Közepes /3/
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával
eleget tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei
felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes
feladatát elvégezni.
Elégséges /2/ ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz
csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális
ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért.
Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.
A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók:
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Jeles /5/

● motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
● tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, –
ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
3. évfolyam
Követelmények :
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
– Halmazba
tartozó
elemek
közös
tulajdonságainak
felismerése,
megnevezése.
– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Számtan, algebra
– Számok írása, olvasása (2000-es számkör).
– Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.
– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es
számkörben.
– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása.
– Fejben számolás százas számkörben.
– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
– Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazása.
– Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
– Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű
számmal írásban.
– Műveletek ellenőrzése.
– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Geometria
– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos
egyenesek.
– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.
– Átváltások szomszédos mértékegységek között.
– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
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– Négyzet, téglalap kerülete.
– Négyzet,
téglalap
területének
mérése
különféle
egységekkel,
területlefedéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Szabályfelismerés, szabálykövetés.
– Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Valószínűség, statisztika
– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
– Táblázat adatainak értelmezése.
– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
A szöveges értékelés szempontjai:
Számolás és matematikai képesség:
● szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések,
● szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása,
● logikus gondolkodás, problémamegoldás,
● mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása,
● geometriai feladatok
● önmagához mért matematikai képesség fejlődése,
● részvétel a tanórai tevékenységekben
Harmadik osztályban félévkor és év végén osztályzatokkal értékelünk:
jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
Jeles /5/

Jó /4/
Közepes /3/

Elégséges /2/

Elégtelen /1/

ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes.
Pontosan, hibátlanul számol. Érti és alkalmazza a tanult
definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak.
Definíciói bemagoltak.
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával
eleget tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei
felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes
feladatát elvégezni.
ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz
csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális
ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért.
Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.

A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók:
● motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
● tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, –
ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
4. évfolyam
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Követelmények :
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
– Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).
– Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.
– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es
számkörben.
– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása.
– Fejben számolás százas számkörben.
– A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.
– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
– Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazása.
– Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű
számmal írásban.
– Műveletek ellenőrzése.
– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
– Többszörös, osztó, maradék fogalma.
Geometria
– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos
egyenesek.
– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.
– Átváltások szomszédos mértékegységek között.
– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
– Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
– A test és a síkidom közötti különbség megértése.
– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
– Gömb felismerése.
– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
– Négyzet, téglalap kerülete.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
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Összefüggések, függvények, sorozatok
– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Valószínűség, statisztika
– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
– Táblázat adatainak értelmezése.
– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
– Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok
használata.
– Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
– Együttműködés interaktív tábla használatánál.
A szöveges értékelés szempontjai:
Számolás és matematikai képesség:
● szám és mennyiségi fogalom, számok közötti összefüggések,
● szóbeli és írásbeli műveletek megértése, alkalmazása,
● logikus gondolkodás, problémamegoldás,
● mérőeszközök, mértékegységek ismerete, alkalmazása,
● geometriai feladatok
● önmagához mért matematikai képesség fejlődése,
● részvétel a tanórai tevékenységekben
Negyedik félévkor és évvégén osztályzatokkal értékelünk:
jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
Jeles /5/

Jó /4/
Közepes /3/

Elégséges /2/

Elégtelen /1/

ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes.
Pontosan, hibátlanul számol. Érti és alkalmazza a tanult
definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak.
Definíciói bemagoltak.
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek.
Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát
elvégezni.
ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban
képtelen önálló feladatvégzésre.
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.

A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók:
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● motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
● tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, –
ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
5. évfolyam
Követelmények normál szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján.
– Két véges halmaz közös részének, része két véges halmaz uniója uniójának
felírása.
– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen.
– Ellentett, abszolút érték.
– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel.
– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek
alkalmazása.
– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között).
– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Oszthatósági szabályok
ismerete, alkalmazása.
– A
hosszúság,
terület,
térfogat,
űrtartalom,
idő,
tömeg
szabványmértékegységeinek
ismerete.
Mértékegységek
egyszerűbb
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a
terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
– Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
szabadon választott módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
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– A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes
távolsága, szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek.
– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában.
– Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.
– A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek
térfogatának, űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.
Követelmények Emelt szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján.
– Két véges halmaz közös részének, része két véges halmaz uniója uniójának
felírása.
– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen.
– Ellentett, abszolút érték.
– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel.
– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek
alkalmazása.
– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között).
– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Oszthatósági szabályok
ismerete, alkalmazása.
– A
hosszúság,
terület,
térfogat,
űrtartalom,
idő,
tömeg
szabványmértékegységeinek
ismerete.
Mértékegységek
egyszerűbb
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a
terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
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– Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
szabadon választott módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
– A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes
távolsága, szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek.
– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában.
– Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.
– A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek
térfogatának, űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.
6. évfolyam
Követelmények normál szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása,
felismerése.
– Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.
– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
– Állítások
igazságának
eldöntésére,
igaz
és
hamis
állítások
megfogalmazása.
– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen.
– Ellentett, abszolútérték, reciprok felírása.
– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.
– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
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műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek
alkalmazása.
– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával.
Szimbólumok, betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a
szöveges feladatok adatai között.
– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös
többszörösök felismerése. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100)
ismerete, alkalmazása.
– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabvány
mértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai
gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület,
kerület, felszín és térfogat számítása során.
– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
szabadon választott módszerrel.
Geometria
– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány fogalmának ismerete.
– A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos
szerkesztések végzése. A körző, vonalzó célszerű használata.
– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes
távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges
és párhuzamos egyenesek.
– Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria
felismerése.
– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és
alkalmazása feladatok megoldásában.
– A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása.
– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található
testek térfogatának, űrmértékének meghatározása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Valószínűség, statisztika
– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése, ábrázolása.
– Egyszerű matematikai játékok során nyerő stratégiák kialakításai.
Követelmények Emelt szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása,
felismerése.
– Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.
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– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások
megfogalmazása.
– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen.
– Ellentett, abszolútérték, reciprok felírása.
– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok
megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése,
használata.
– Két-három
műveletet
tartalmazó
műveletsor
eredményének
kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete,
alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával.
Szimbólumok, betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a
szöveges feladatok adatai között.
– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös
többszörösök felismerése. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100)
ismerete, alkalmazása.
– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabvány
mértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai
gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a
terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
szabadon választott módszerrel.
Geometria
– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány fogalmának ismerete.
– A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos
szerkesztések végzése. A körző, vonalzó célszerű használata.
– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos
egyenes
távolsága,
szakaszfelező
merőleges,
szögfelező,
szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.
– Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria
felismerése.
– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és
alkalmazása feladatok megoldásában.
– A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása.
– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található
testek térfogatának, űrmértékének meghatározása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott
pont koordinátáinak a leolvasása.
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
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– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok
felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat
esetén.
Valószínűség, statisztika
– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése, ábrázolása.
– Egyszerű matematikai játékok során nyerő stratégiák kialakításai.
7. évfolyam
Követelmények normál szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
– Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége,
szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
Számtan, algebra
– Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése.
– Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított
arányosság.
– A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések
alkalmazása feladatmegoldás során.
– A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív
közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
– Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
– Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú
kifejezés szorzása egytagúval.
– Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
– Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen.
– A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése,
ábrázolása különböző típusú grafikonon.
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Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső
és
külső
szögeinek
összege,
nevezetes
négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
– A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló
testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
– Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát,
felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.
Követelmények Emelt szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
– Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége,
szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
Számtan, algebra
– Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése.
– Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított
arányosság.
– A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések
alkalmazása feladatmegoldás során.
– A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív
közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
– Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
– Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú
kifejezés szorzása egytagúval.
– Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
– Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen.
– A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
Összefüggések, függvények, sorozatok
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– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése,
ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső
és
külső
szögeinek
összege,
nevezetes
négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
– A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló
testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
– Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát,
felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.
8. évfolyam
Követelmények normál szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
– Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége,
szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
– Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
– Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése.
– Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított
arányosság.
– A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések
alkalmazása feladatmegoldás során.
– A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív
közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
– Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
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– Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú
kifejezés szorzása egytagúval.
– Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
– Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen.
– A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
– Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése,
ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső
és
külső
szögeinek
összege,
nevezetes
négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).
– A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
– A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló
testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
– Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát,
felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
– Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.
Követelmények Emelt szinten:
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok (természetes, egész, racionális)
ismerete. Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
– A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása során.
Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége,
szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
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összeszámlálásával.
– Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
– Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
– Műveletek egész szám kitevőjű hatványokkal, a hatványozás azonosságainak
használata feladatmegoldásban. Számolás normálalakkal.
– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, egyszerű oszthatósági
problémák vizsgálata. Az oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése során
kialakult a bizonyítás iránti igény.
– A négyzetgyökvonás műveletének biztos alkalmazása geometriai feladatok
megoldása során.
– A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
– Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai
és hétköznapi feladatokban. A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a
tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.
– Normálalakot használata a számok egyszerűbb írására.
– Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a
matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok
megoldására.
Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni,
pontos szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések, nevezetes négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek meghatározása,
megszerkesztése.
– Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés
nélkül).
– A Pitagorasz-tétel kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
[Thalész-tétel egyszerű alkalmazásai].
– Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének
kiszámítása feladatokban.
– A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek
segítségével sikeresen old meg problémákat. A tanult testek (háromszög és
négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek
ismeretében ki tudja számolni sok, a mindennapjainkban előforduló test
[felszínét] , térfogatát, űrmértékét.
– [Mértékegységek ismerete, átváltása.]
Összefüggések, függvények, sorozatok
– [A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány,
értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete, grafikonról való
leolvasása.]
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. [A számtani sorozat
felismerése.]
– Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
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tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. [Az abszolútértékfüggvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság függvényének
ismerete (tulajdonságok, grafikon). Egylépéses függvénytranszformációk
végrehajtása.]
– Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása.
Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek tudatos megfigyelése, lejegyzése,
relatív gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az
esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
– [Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és
relatív gyakoriságának kiszámítása, a középértékek meghatározása,
diagramok olvasása, készítése.] Zsebszámológép célszerű használata
statisztikai számításokban.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének,
eredményének megnevezése.
5-8. évfolyamon félévkor és évvégén osztályzatokkal értékelünk:
jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
Tantárgyi értékelés
Jeles /5/ - ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti,
tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan,
hibátlanul számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat.
Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
Jó /4/ - ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen
hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói
bemagoltak.
Közepes /3/ - ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek.
Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni
Elégséges/2/ - ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen
önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/ - ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja
A tantárgyi eredmények értékelésénél fontos, hogy a tanulók:
● motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
● tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, –
ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
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Földrajz
A földrajztanítás célja:
-

-

-

-

-

-

A földi térnek és benne az ember környezetének szintetizáló módon való
megismerése
megismertetni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és
társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.
A vizsgálódás középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és
környezeti folyamatok, jelenségek valamint napjaink, a hétköznapok
eseményei állnak.
a műveltségi terület a tanulás oknyomozó jellegét hangsúlyozza.
A Földön megismerhető környezeti, természet- és társadalom-földrajzi
jelenségeket összefüggéseiben és folyamataikban mutatja be.
Arra keresi a választ, hogy a Föld különböző természeti adottságú tájai milyen
életfeltételeket biztosítanak az ott élő emberek számára, és hogy a társadalom
miképp él a lehetőségeivel
Olyan ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak, olyan képességeket kíván
kialakítani, amelyek szükségesek a folyton változó világban való
eligazodáshoz
Kiemelt cél, hogy a tanulók tudatában reális kép alakuljon ki a nemzeti
értékeinkről, a magyarság világában elfoglalt helyéről, hazánk kedvező és
kedvezőtlen
természeti-,
társadalmi-gazdasági
adottságairól,
a
Magyarországon jellemző társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatokról
Tudják helyesen értelmezni hazánk szerepét és lehetőségeit az európai
integrációban, legyenek képesek tájékozódni nemzetközi léptékben is
A megfogalmazott tartalmak feldolgozása során fejlődjék a tanulók földrajzikörnyezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Értsék meg,
hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó
rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él és
megköveteli az erőforrásokkal való észszerű gondolkodást.
A tanulókban fokozatosan alakuljon ki a környezetért érzett felelősség és az
ezzel összhangban álló cselekvések képessége.

A 7-8. évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények
A 8. évfolyam végére alakuljon ki a tanulókban:
–Tájékozódási készség a természetföldrajzi környezetben és jártasság a
társadalomföldrajzi környezetben való eligazodásban;
–Képesség az egyes tájakon, országokban, földrészeken folyó természeti és
társadalmi kölcsönhatások, a környezetben lezajló változások érzékelésében,
valamint jártasság azok értékelésében és indokolásában;
–A természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők közötti kapcsolat
felismerésének képessége (a földrészeken, azok nagytájain és kiemelt országaiban,
valamint hazánkban);
–Valós képzetek a környezet elemeinek méretéről, a számszerűen kifejezhető adatok
és az időbeli változások nagyságrendjéről;
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–Jártasság a földi képződmények, jelenségek, folyamatok vizsgálatában (a föld- és a
környezettudományok megfelelő szempontjai szerint, tanári segítséggel), a
vizsgálatok eredményeinek ábrázolásában, az azokból való következtetéseket
levonásában;
–Képesség a speciális információhordozók (tematikus és különböző méretarányú
térképek, szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok,
lexikonok, almanachok, filmek, kísérletek, kiállítási anyagok) használatában közvetett
tanári irányítással;
–Jártasság a kommunikációs, a gondolkodási, a gyakorlati és a társadalmi
képességek (szakkifejezések megfelelő használata, adatértelmezés- és feldolgozás,
problémák felismerése és megoldása, általános törvényszerűségek felismerése stb.)
alkalmazásában;
–Jártasság az ember és a környezet szempontjából egyaránt előnyös
döntéshozatalban, valamint alapvető, felelős környezeti magatartás;
–Az általános fogalmak jellemző tartalmi jegyeinek ismerete, valamint képesség arra,
hogy felismerjék azokat a valóságban vagy képeken, ábrákon, térképeken, és példát
tudjanak mondani előfordulási helyükre;
–Készség arra, hogy felismerjék és megmutatassák a topográfiai fogalmakat
különféle térképeken, valamint jártasság arra, hogy bejelöljék a körvonalas
térképekbe, megfogalmazzák tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket, és meg
tudjanak oldani feladatokat körvonalas térképeken.
A földrajz-tanítás feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal az ember életteréül szolgáló Földet, a természet
és a társadalmi környezet főbb sajátosságait, folyamatait.
- Ismertesse az élő és az élettelen természet folyamatait azok időbeli
változásait és fejlődésük társadalmi hatásait.
- Alapvető ismereteket szereztessen a tanulókkal a Föld különféle adottságú
tájairól és országairól. Ezáltal el tudjanak igazodni a világban, annak
eseményeiben.
- Ismertesse meg az ember életmódját meghatározó feltételeket, a földrészek
tipikus tájain, különböző kultúrájú részein, jellegzetes országaiban.
- Ismertesse meg a földrajz és a többi környezettudomány életkori
sajátosságuknak megfelelő szakkifejezéseit, tudják azokat felismerni,
egyszerűen értelmezni és alkalmazni a tanulási folyamatban.
- Láttassa meg, hogyan hat a társadalom a környezetre, amin keresztül a
tanulók megismerhetik, fokozatosan elsajátítják a környezeti gondolkodás
lényegét
- Alakítsa ki a tanulókban a helyes képzeteket a földrészek és az országok
területének méreteiről, a népesség és a termelés nagyságrendjéről
- Láttassa meg a környezet folyamatainak, valamint a természet és a
társadalom kapcsolatának megismerési lehetőségeit, az ismeretek
feldolgozásának, felhasználásának módjait.
- legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan
lehetséges a javítás)
- félelemmentes légkörben történjen
-

A számonkérés formái:
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A számonkérés történhet szóban és írásban, az adott évfolyam követelményeinek
megfelelően.
A szóbeli számonkérés formái
-

-

Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy
alkalommal
Azoknál a tanulóknál, akiknek szakvéleményében az írásbeli számonkérés
felmentését javasolják, törekedni kell a szóbeli számonkérés nagyobb
arányára
Gyűjtőmunka ismertetése szóban
Térképismeret
Grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése, értelmezése

Írásbeli számonkérés fajtái:
- Témazáró dolgozat félévente legalább 2
- Ellenőrző dolgozat: kisebb fejezetek végén alkalomszerűen
- Vaktérkép kitöltésének értékelése érdemjeggyel
- Munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel
- Tanult földrajzi egységek számonkérése írásban
- Jegyzetelés, vázlatkészítés
Az értékelés módja
-

Szóbeli értékelés
Érdemjeggyel történő értékelés
Az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése pontokkal,
amit érdemjegyre váltunk át
A tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése

A javítás módja
A tanulók ellenőrzés-értékelésének elvei, módszerei, szempontjai
A tanulók ellenőrzésére és értékelésére minden témakör lezárásakor, és havonta
legalább egy alkalommal kerüljön sor. Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör
feldolgozása során végzett tevékenységei, az egyéni ellenőrzések teljesítményei,
valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett együttműködéseik adják. A
témakörök lezárásakor célszerű feladatlapos ellenőrzést alkalmazni, amelyet
követően külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti
gondolkodását és tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban
és érdemjeggyel történjen.
Az értékelés általános szempontjai
–
A tanulók önálló megfigyelési, vizsgálódási-kísérletezési és más
információszerzési képességének szintje;
–
Eszközhasználatuk szintje;
–
Az információkkal kapcsolatos feldolgozási képességeik szintje;
–
Tényismeretük és annak kifejezési képessége;
–
Feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje;
–
Problémafelismerő és problémamegoldó képességük szintje;
–
Ismereteik alkalmazásának szintje;
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–
Összehasonlító és rendszerező képességük szintje;
–
Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képességeik szintje;
–A környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük.
Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy
az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! Az
értékelés alapját a kerettantervben megfogalmazott kimeneti követelmények adják,
amelyeket a tanulóknak az alkalmazás szintjén kell teljesíteniük. Teljesítésük a
továbbhaladás feltétele. Az azokon felüli követelményeket a megnevezés/leírás,
illetve a reprodukció szintjén javasolt számon kérni.
Jeles /5/:
ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul
számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása
kiváló.
Jó /4/ :
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói
bemagoltak.
Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud
önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.
Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal
rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.
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Hon- és népismeret
Helytörténeti anyag a gyűjtőmunka, kutatómunka értékeléséhez
- Első írásos emlékeink községünkről A település kialakulása, fejlődése, földrajzi
nevek eredete, kenesei mondák.
- Rákóczi emlékek, hagyományok községünkben. Hosszúmezei csata, Rákócziszilfa mondája, tatárlikak (töröklikak), király nélküli országgyűlés 1532. jan. 1.
- Kossuth hagyományok, Kossuth kultusz Kenesén, a Kossuth-szobor története, a
gőzhajózás megindulása a Balatonon ( a Kisfaludy gőzös első útja Füred Kenese
között 1846. szept. 21.), - a Széchenyi-park emlékműve, az I. világháborús emlékmű
a Hősök kertjében, Aradi vértanúk emlékoszlopa a református temetőben.
- II. világháborús emlékmű és német temető a református temetőben, a Margit-vonal
Akarattyán, az 1956-osemlékmű a Ligetben.
- A gyűjtőmunkához felhasználható:
Falumúzeum anyaga:
-

Dr. Kiss András: Az 1000 éves Kenese
Lipták Gábor: Aranyhíd, Ezüsthíd: balatoni mondák
Baksay György: Párbaj a Balaton jegén
A Balaton könyve
Veress D. Csaba könyve

A számonkérés formái:
A számonkérés történhet szóban és írásban, az adott évfolyam követelményeinek
megfelelően.
Szóbeli számonkérés formái:
-

közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy
alkalommal
az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli
számonkérés kiváltása szóbelire
kutatómunka, gyűjtőmunka (újság, könyvek, internet stb.) témájának
ismertetése szóban
forráselemzés szóban
szituációs játékok
grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése
térképismeret

Írásbeli számonkérés formái:
-

témazáró feladatlapok
félévkor, év végén összegző, számonkérő feladatlapok
írásbeli számonkérés egy-egy témában röviden, néhány kérdés alapján
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-

munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel
vaktérkép kitöltésének értékelése érdemjeggyel
tanult évszámok számonkérése írásban
tanult személyek, események, összefüggések számonkérése írásban
jegyzetelés, vázlatkészítés
forráselemzés írásban
tanult évszámok, események számonkérése írásban

Az értékelés módja:
-

szóbeli értékelés
érdemjeggyel történő értékelés
az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése pontokkal,
amit érdemjegyre váltunk át
a tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése

Jeles /5/: ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja
a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul számol.
Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
Jó /4/ : ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen
hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói bemagoltak.
Közepes /3/:ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz,
többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan
dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.
Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal
rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.
Minden évfolyamon félévkor és évvégén osztályzatokkal értékelünk: jeles /5/, jó
/4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.

160

Informatika
Az informatika-tanítás célja:
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték.
Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási,
adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi
és etikai szabályait.
Az informatika keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a
tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira.
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. Az
informatika feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és
a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink
kifejezésére.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az
informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógéphasználat ártalmait.
A informatika-tanítás feladata:
Az önálló tanulás, az információ szerzés technikájának megismertetése az
informatika eszközein keresztül. Az alapvető informatikai eszközök és programok
működésének és használatának megtanítása. Más tantárgyak ismeretanyagának
felhasználása, alkalmazása az informatika órákon (Matematika, rajz, irodalom, stb.)
A számonkérés formái:
A számonkérés történhet szóban, írásban, valamint számítógépen adott évfolyam
követelményeinek megfelelően.
Szóbeli számonkérés formái:
▪ Közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés;
▪ Az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli
számonkérés kiváltása szóbelire;
▪ Kutatómunka, gyűjtőmunka témájának ismertetése szóban.
Írásbeli számonkérés formái:
▪ Összeállított feladatlapok, melyek tartalmazhatnak feleletválasztós,
valamint kifejtős kérdéseket egyaránt;
▪ Összeállított feladatlapok, amik gyakorlati feladatokat tartalmaznak, melyek
megoldásához a számítógép használható.
Számítógépen történő számonkérés formái:
▪ Gyakorlati feladatok megvalósítása számítógépen.
▪
Az értékelés módja:
▪ szóbeli értékelés
▪ érdemjeggyel történő értékelés
▪ az órai-, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése érdemjeggyel
161

▪ a tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése
A javítás módja:
A tanulók az írásbeli feladatlapokat ceruzával vagy tollal (kivéve a piros és
árnyalatai) tölthetik ki a feladattól függően. A tanár piros színű tollal javít.
Az eredménynek be kell kerülnie osztályozási naplóba és a gyerek ellenőrzőjébe is.
Követelmények évfolyamonként
5.évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
● ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
● tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni;
● tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
● ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
● használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
● ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid
bemutatót készíteni;
● ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
● segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni;
● tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
● legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
● ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
● képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
● tudjon egyszerű programot készíteni;
● legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
● a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
● a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a
megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
● konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat;
● el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár
szolgáltatásait.
6.évfolyam
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A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
● ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
● tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni;
● tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
● tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
● ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
● ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
● használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
● ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid
bemutatót készíteni;
● ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
● segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni;
● tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
● legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
● ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
● képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
● tudjon egyszerű programot készíteni;
● legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
● a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
● legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
● legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt
keresni;
● legyen képes a találatok értelmezésére;
● legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
● legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
● legyen képes az interneten talált információk mentésére;
● ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
● ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
● ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
● ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
● ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
● szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való
feltüntetésében.
163

7.évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
● ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
● tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásait;
● segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
● tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
● tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy
leírás alapján elkészíteni;
● tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
● legyen képes megkeresni a kívánt információt;
● legyen képes az információ értékelésére;
● legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
● tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
● használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
● a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
● a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a
feladatmegoldásban;
● képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök
használata, szövegalkotás);
● egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.
8.évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
● ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
● tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásait;
● segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
● tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
● tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy
leírás alapján elkészíteni;
● tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
● ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
● tudjon bemutatót készíteni.

164

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
● lássa át a problémamegoldás folyamatát;
● ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
● ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
● tudjon kódolni algoritmusokat;
● tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
● ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
● legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
● legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
● ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
● ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és
következményeket;
● ismerjen megbízható információforrásokat;
● legyen képes értékelni az információ hitelességét;
● ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
● ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
● ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra
vonatkozó következményeit;
● ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
● legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
Ötödik év végétől nyolcadikig félévente osztályzatokkal értékelünk: jeles /5/, jó /4/,
közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
Jeles /5/

Jó /4/
Közepes /3/

Elégséges /2/

Elégtelen /1/

ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes.
Pontosan, hibátlanul számol. Érti és alkalmazza a tanult
definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása kiváló.
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak.
Definíciói bemagoltak.
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek.
Kevésbé tud önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát
elvégezni.
ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban
képtelen önálló feladatvégzésre.
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.

A tankönyvválasztás elvei:
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Az informatika tárgyhoz nem választunk tankönyvet, mivel ez a terület olyan gyorsan
változik és alakul, melyet a könyvek nem képesek megfelelően követni. Ezen felül
pedig az Internet révén, mely az iskolában a tanulók számára hozzáférhető, valamint
a használt programok Súgó-jában a legfrissebb információk a rendelkezésre állnak.
Az elméleti részekhez, pedig kidolgozott ismeretanyagot kapnak a tanulók
elektronikus formában.
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Rajz és vizuális kultúra
1.-4. osztály
1. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei az első
évfolyam végén

-

-

-

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság
szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A felszerelés önálló rendben tartása.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások
létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során
néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése,
használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek
felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat
során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
Médiaélmények
változásának
és
médiatapasztalattá
alakíthatóságának felismerése.
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti
alapvető különbségek felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és
az abban rejlő veszélyek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések
felismerése, és azok kifejezése.

2. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

-

-

-

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság
szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A felszerelés önálló rendben tartása.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások
létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során
néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése,
használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek
felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat
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-

-

során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
Médiaélmények
változásának
és
médiatapasztalattá
alakíthatóságának felismerése.
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang,
cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű
összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által
mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket
használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti
alapvető különbségek felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és
az abban rejlő veszélyek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések
felismerése, és azok kifejezése.

3. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
harmadik
évfolyam végén

-

-

-

-

-

-

-

-

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok
életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és
egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű
tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az
alkotótevékenységnek
megfelelő,
rendeltetésszerű
és
biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok,
illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások
olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a
funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek
közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül:
arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult
gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott
legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak
közötti tudatos választás.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív
kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak
ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját
gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet
megformálása.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával
kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása
élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás,
ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának
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-

felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat
szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban
való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok
elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív
internetes tevékenységek megismerése.

4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

− Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok
életkornak megfelelő értelmezése.
− Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és
egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű
tárgyak alkotása.
− Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az
alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos anyag- és eszközhasználata.
− A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és
irányok, illetve komponálási módok használata, látványok,
műalkotások olvasásába is beépítve.
− Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a
funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.
− A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek
közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten
belül: arckép, csendélet, tájkép).
− Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult
gondolatok,
érzések
elmondására
a
tantervben
meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az
életkornak megfelelően.
− Különböző
típusú
médiaszövegek
felismerése,
a
médiatartalmak közötti tudatos választás.
− A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív
kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése.
− Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak
ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját
gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű
történet megformálása.
− A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel,
használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes
alkalmazása élőszóban.
− A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás,
ismeretszerzés) megismerése.
− A
médiaszövegekben
megjelenő
információk
valóságtartalmának felismerése.
− Az
életkorhoz
igazodó
biztonságos
internetés
mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A
hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és
szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása.
Életkorhoz
igazodó
fejlesztő,
kreatív
internetes
tevékenységek megismerése.
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OSZTÁLYOZÁS, ÉRTÉKELÉS
1. OSZTÁLY – szöveges értékelés
A színek ismerete:
– biztos – kissé bizonytalan – hiányos – nem ismeri fel a színeket
Ábrázolása:
– életkoránál jobb szintű – életkorának megfelelő szintű
– életkorának gyengén, hiányosan felel meg
– nem felel meg az életkori elvárásoknak
Az alapszínek ismerete, felhasználása:
– biztos – hiányos – nem ismeri, nem alkalmazza
Eszközhasználata:
– biztos – megfelelő – nem megfelelő
A munkadarab esztétikája:
– tetszetős, tiszta – kisebb hibák – elfogadható – rendetlen, nem tiszta
2. OSZTÁLY
Jeles(5)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel
és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól.
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
Jó(4)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet figyelemmel és
odaadással végez. Többnyire szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Jó megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.
Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Közepes(3)
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket általában szívesen végzi. Munkadarabjai változó minőségűek.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségnyújtás után ábrázolása
megfelelő.
Kifejezésmódja megfelelő. Nem mindig törekszik a színek és formák
változatosságára. Időnként szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Elégséges(2)
A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran
bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolásban bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja
hasznosítani.
Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák változatosságára.
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Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
3. OSZTÁLY
Jeles(5)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel
és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól.
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
Jó(4)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet figyelemmel és
odaadással végez. Többnyire szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Jó megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.
Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Közepes(3)
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket általában szívesen végzi. Munkadarabjai változó minőségűek.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségnyújtás után ábrázolása
megfelelő.
Kifejezésmódja megfelelő. Nem mindig törekszik a színek és formák
változatosságára. Időnként szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Elégséges(2)
A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran
bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolásban bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja
hasznosítani.
Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák változatosságára.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
4. OSZTÁLY
Jeles(5)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel
és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól.
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
Jó(4)
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet figyelemmel és
odaadással végez. Többnyire szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Jó megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára.
Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
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Közepes(3)
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket általában szívesen végzi. Munkadarabjai változó minőségűek.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségnyújtás után ábrázolása
megfelelő.
Kifejezésmódja megfelelő. Nem mindig törekszik a színek és formák
változatosságára. Időnként szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Elégséges(2)
A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi, gyakran
bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolásban bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja
hasznosítani.
Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák változatosságára.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.

5.-8. osztály
Követelmények évfolyamonként:
5.évfolyam:
A tanuló képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális
eszközökkel kifejezni. Ismeri, megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és
műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemzésének megismert módjait.
Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez
koronként legalább három-három alkotást. Rajzi elemzésekkel, szóbeli
magyarázatokkal kísért vizuális megfigyelésekre képes. Egyszerűbb modellek,
alakok egyes tulajdonságait az ábrázolásban ki tudja emelni. Kevésbé összetett
látványt, kitalált tárgyat megrajzol emlékezet, képzelet alapján is. Ismeri a
tömegkommunikáció fő jellemzőit. Ismeri a stílus és a forma szerepét a tárgyválasztó
döntésekben.
Több- kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. Törekszik
az adott célnak legmegfelelőbb anyagok és technikák megválasztására.
6.évfolyam:
A tanuló törekedik saját, személyes képi kifejezésmód kialakítására.
A hangulat, az érzelmek kifejezését kiemeléssel, átírással oldja meg. Segítséggel
alkalmazza a megismert műleírási elemzési módokat. Művészeti példákban felismeri
és megkülönbözteti a művészeti ágakat és műfajokat. Ismeri a tanult
művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként
legalább három-három műalkotást felismer és megnevez.
Megfigyelésen alapuló feladatait az adott szempontok figyelembevételével oldja meg,
összehasonlító
megfigyeléseket
végez,
szabályszerűségeket
felismer.
Értelemszerűen alkalmazza a megismert ábrázolásmódokat. Képes gondolatokat
megjelenítő ábrák értelmezésére, készítésére, érthetőségre, egyszerűségre
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törekedve. Érti a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott
tárgy elemzésére, jelentésének feltárására. Szenzomotoros képességeit
összehangoltabb mozgás, eszközhasználati ügyesség jellemzi.
7.évfolyam:
A tanuló törekedhet önálló, egyéni képi kifejezésmód kialakítására, de rendelkeznie
kell a közlő ábrázoláshoz szükséges vizuális nyelvi készségekkel is. Kifejező és
tervező munkáiban figyelembe veszi a színek optikai és érzelmi hatását. Adott
elemzési szempontok szerint képes műalkotásokat összehasonlítani. Ismeri a tanult
művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább
három- három műalkotást, alkotót felismer és megnevez. Megfigyeléskor képes
viszonyítani , megítélni, téri,formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátja a
lényeges vizuális összefüggéseket, megérti a szabályszerűségeket és szóban is meg
tudja fogalmazni. Absztrakciós képessége megnyilvánul a lényegkiemelésben, a
geometriai egyszerűsítésben. Képes vizuális információkban eligazodni, azokat
kritikusan vizsgálni. Ismeri a Monge-vetület és axonometrikus ábrázolás alapjait,
több-kevesebb önállósággal megold ilyen szerkesztési feladatokat. Alkalmazni
törekszik a tárgytervezés és –elemzés szabályait, módszereit. Problémamegoldási
készségei megnyilvánulnak az önálló alkotó, tervező-kivitelező feladatokban. Jártas a
tanulás sajátos vizuális-manuális módjaiban, gyakorlottan használja az ábrázolás,
alakítás eszközeit.
8.évfolyam:
Az általános iskola befejezésekor a tanuló- a tantárgyi munkára fordítható idő
függvényében-, személyiségének megfelelő szinten
rendelkezik a vizuális
intelligencia és ítélőképesség alapjaival, többé –kevésbé önálló ábrázoló és kifejező
alapképesség birtokában van. Alkotó képzeletét érvényesíti a szabad alakító, tervező
feladatokban. Befogadóképességének intuitív megnyilvánulása mellett törekszik
esztétikai élményei tudatos átélésére. Adott szempontokat követve alkalmazza a
tanult tapasztalati és összehasonlító műelemzési módszerek valamelyikét. Ismeri a
tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és
áganként legalább három- három műalkotást, alkotót felismer és megnevez.
Jártas a téri, formai, színbeli, tanulmányok készítésében, érti, hogy ezek a látható
jelenségek megértésének estközei. A megértés és közlés céljával alkalmazza a téri,
formai, színbeli analízis, és redukció tanult eljárásait. Rendelkezik az ábrázolási
konvenciókhoz szükséges térszemléleti alapokkal, képes egyszerű vetületi,
axonometrikus és perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudja, hogy a vizuális
kommunikáció a dolgok elvont jeleit, képeit, szimbólumait használó vizuális nyelv
által működik, érti a közhasznú, a tudományos, a műszaki és a művészi, a
tömegkommunikáció funkcióját, felismeri különbségeiket.
Ismeretei vannak a tárgy- és térformálás, az építészet tanult alapkérdéseiről,
törekszik betartani a kulturált, környezettudatos, az emberi alkotást és művészetet
tiszteletben tartó magatartás szabályait. Tájékozottsággal bír a vizuális megjelenítés
hagyományosabb és újabb ( technikai) formáiról, megérti ,hogy mindezek a kifejezés
és közlés eszköztárának gazdagítását szolgálják.
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
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A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő
szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések
egyszerű értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb
következtetések megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli)
tudatos használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és
formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező
alapeszközeinek felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony,
alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A
legfontosabb
kultúrák,
művészettörténeti
korok,
stílusirányzatok
megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Értékelés:
A rajz és vizuális nevelés tantárgy alkotásközpontú, ezért az értékelésnek is
elsősorban a képességek, készségek fejlődését kell nyomon követnie a gyerekek
munkáiban.
A komplexitásból következően egy-egy gyermek tantárgyi teljesítményei is mindig
többszintűek. Más-más színvonalú eredményt érhetnek el a megfigyelés, az
elemzés, a gyakorlati feladatok, vagy a művészeti ismeretek területén. Így az
ellenőrzésben, értékelésben is rugalmasan a gyermekek eltérő adottságaihoz,
egyéni fejlődésének üteméhez kell igazodni!
Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb feladata, hogy az elvárás, ellenőrzés, és
minősítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját fejlődésük követésében,
reális megítélésében segítse, saját teljesítményük elemzésének szokását bennük
kialakítsa. Az értékelés lehetőleg térjen ki a kis részletekre is (hiszen sokszor csak
ezekben mutatható ki a fejlődés ténye, de a kevésbé motivált gyerekeknek ezek is
jelentős sikerforrások lehetnek).
Az egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés egyaránt a
jó, ötletes, kifejező megoldásokat, próbálkozásokat vagy a feladatnak való
megfelelés mértékét, az érdeklődő közreműködést állapítsák meg.
Az értékelés alkalmai szolgálják a tanultak megszilárdítását, a gyerekek
szemléletének irányítását és ízlésének alakítását, és a teljesítmény örömét. A
tanulói munkák elemzésekor - a személyes érintettségre való tekintettel –
lehetőleg elmarasztaló megjegyzés ne fűződjön. Ehelyett érdemes rámutatni az
érdekes-értékes gondolatokra, ígéretes ötletekre, értékelni a művészet iránti
érdeklődést, kiemelni a tanuló munkáiban a jól sikerült részleteket, méltányolni az
elrontott-újrakezdett munkáknál a bátorságát és a kitartását.
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A vizuális befogadás helyzeteiben a gyerekeknek a látványokról, műalkotásokról,
egymás munkáiról szóban is meg kell nyilatkozniuk, önálló véleményt kell formálniuk,
tetszésítéletüket indokolniuk kell, amely alkalmakkor a szakkifejezések szakszerű
használata is megméretik. Ezért fontos a tantárgyi ismereteket (műalkotások
adatainak felidézése, műfajok megnevezése, a könyvtár művészeti albumainak
önálló használata, stb.), és a verbális aktivitást is értékelni.
A képességfejlesztés alapszabálya: az értékelés soha ne maradjon el!
Az értékelés, ellenőrzés lehetséges területei:
Az egyéni és közös korrektúra, a konkrét feladattal kapcsolatos személyes
konzultációk, az önellenőrzés megkövetelése, a tanórákon történő folyamatos szóbeli
értékelés keretében valósulhat meg.
A közös értékelésre az együttes eredmények áttekintésekor kerül sor, alkalmat
adva az elvégzett munka feletti öröm kinyilvánítására. A tanulók munkáinak kiállítása,
bemutatása az értékelés sajátos eszköze!
Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről egy-egy
feladat, vagy több tanórán át tartó témafeldolgozás befejezésekor valósulhat meg.
Ilyenkor a konkrét feladat céljával vetjük össze a csoport és benne az egyének
teljesítményét, kiemelve a sikeres megoldásokat, a fejlődés tényét, a feladat
megértését, az eredetiséget.
Érdemes értékelni a tanulók füzeteit is, amelybe az ismeretek (tanár által diktált,
vagy önállóan lejegyzett) vázlatát írták, vázlat-rajzaikat, és egyéb feladataikat
megoldották, gyűjtött képeiket rendszerezve beragasztották.
Mindezek összegzéseként kerülhet sor a szokásos érdemjeggyel minősített tanév
közbeni, és osztályzattal lezárt félévi és tanév végi értékelésre.
Az értékelés módjai
Szóbeli értékelés
A rajzóra egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi,
műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó
a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő
biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanuló önértékelésének
kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi
közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is.
Írásbeli értékelés
Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív
értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések
is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra, és
javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú
órai feladat is lehet.
Az osztályzás
Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a
tantervi követelmények megvalósulását számonkérő értékelés legyen. Nagy zavart
okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás
minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák),
amelyek szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek,
következetesek és pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.
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A szummatív értékelés kidolgozásának lépései
A komplex vizuális nevelés esetében, amikor tehát a különböző témák integráltan kerülnek
feldolgozásra, az egyéni tanmenetet kidolgozó tanárnak kell meghatároznia, hogy milyen
tanítási egységek után, milyen munkák alapján fog összesítő értékelést végezni.

1. Az értékelés céljától függően, (felmérés, diagnosztizálás, minősítés,)
kell meghatározni az értékelés formáját, annak feltételeit, körülményeit.
(Hogy az értékelés zárthelyi gyakorlati feladat, vagy szóbeli felelés,
esetleg otthon összeállított mappa alapján történik.)
2. Meg kell határozni az értékelés főbb szempontjait, azt, hogy mire
vagyunk leginkább kíváncsiak (pl. térszemlélet, kreativitás, jártasság
egy adott technikában).
3. A következő lépés az általános szempontok lebontása részkérdésekre,
annak megfogalmazása, hogyan kérdezhetünk rá például egy-egy
képességre úgy, hogy hozzávetőlegesen pontos és árnyaltabb képet
kapjunk.
(Miből tudható meg, hogy milyen az illető térszemlélete? Mennyire érti a téri
viszonyokat, formakapcsolatokat? Mennyire ismeri az optikai kép
törvényszerűségeit? Mennyire van tisztában a nézőpont jelentőségével?
Milyen az arányérzéke?)
A kreativitásra a következőkkel kérdezhetünk rá: Hány terve, ötlete volt?
Mennyire sokfélék a tervei, elképzelései? Mennyire szokatlanok az
elképzelései? Mennyiben használja más helyekről származó élményeit,
ismereteit? Mennyiben képes az órán tanultakat gyorsan adaptálni, mennyire
képes egy dolognak más funkciót találni? Hány kérdést tud egy dologgal
kapcsolatban feltenni? Mennyire képes egy dolgot a szokásostól eltérő
módon is szemlélni? Mennyire képes egészen távolinak tűnő dolgokat
összekapcsolni? A feladatmegoldás során mennyire rugalmas?

4. Ezután olyan konkrét, pontosan (írásban) megfogalmazott feladatot
(vagy feladatokat) kell összeállítani, amely alapján a témába vágó
kérdésekre határozott válasz kapható. Az értékelés szempontjait, a
kérdéseket az adott feladathoz kell igazítani.
5. Ellenőrizni kell, hogy minden aktuális követelményt, illetve szempontot
kellő mértékben lefednek-e a feladatok, illetve az értékelés
szempontjai.
6. Ezután meg kell határozni az egyes osztályzatok kritériumait (mi a
feltétele annak, hogy valaki ötös, négyes stb. osztályzatot
kaphasson.?)
7. Elképzelhető, hogy a tanár saját pontrendszert dolgoz ki, majd a
különböző feladatokra adott pontokat 1–5-ig terjedő osztályzatokká
konvertálja. (Például egy felmérő jellegű értékelés esetében, mikor a
feladat egy adott funkciót betöltő tárgy tervezése és adott technikával
való megjelenítése, illetve makettezése, az értékelés szempontjai a
következők lehetnek: 1. mennyiben felel meg a tervezett tárgy az adott
funkciónak (0–2 pont); 2. ötletesség (0–3 pont); 3. a megjelenítés
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szintje (0–2 pont); 4. az adott technikában való jártasság (0–2 pont); 5.
a kivitelezés pontossága (0–2 pont); összesen: 11 pont. A konvertálás
pedig: 10–11 pont = ötös osztályzat, 8–9 pont = négyes stb.)
(Lényeges, hogy egyértelműen eldönthető legyen a megfogalmazott
kritériumoknak történő megfelelés. Hiába a pontosnak tűnő kritériumok
sora, a végeredmény mégis szubjektív lesz, ha azok megfogalmazása
nem egyértelmű, ha lehetővé teszik, hogy a besorolást az értékelő
személyisége, preferenciái nagymértékben befolyásolják. Például az
előző példában a „Milyen mértékben felel meg a tervezett tárgy az adott
funkciónak?” lehetséges válaszai: egyáltalán nem felel meg (0 pont);
részben felel meg (1 pont); teljes mértékben megfelel (2 pont). Ezekből
viszonylag könnyen kiválasztható a megfelelő.)
A rajz és vizuális nevelés tantárgy ellenőrző-értékelő tevékenysége alapjának a
képességfejlődés egyéni eltéréseinek tudomásulvétele mellett a következetes, objektivitásra
törekvő értékítélet kialakítását kell tekintenünk.
Tanórán:
-a tanulók résztevékenységeinek megfigyelése
-tanulói produktumok önértékelő elemzése szóban
-tanulói produktumok összehasonlítása több szempont alapján
-tanulói produktumok tanulói zsűrizése
Numerikus értékelés az elkészült produktumokra. ill.témakörök,logikai egységek
végén végezzük az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
Arra törekszünk,hogy inspirálja a gyereket ,hogy minél szabadabban fejezhesse ki
gondolatait ,érzéseit és ábrázolja azokat.
Az osztályozásnál is fontosabb ,hogy a színvonalas munkákat év közben
„KIÁLLÍTSUK”
A tantermekben és a folyosók falain,paravánokon találhatunk nekik helyet .A
legfontosabb esemény az év végén rendezett kiállítás,ahol a legjobb munkákkal
szerepelhetnek a gyerekek.
A tanév folyamán minden olyan alkalmat meg kell ragadnunk ,ahol tanulóink
összemérhetik tudásukat,megmutathatják tehetségüket másoknak is,motiváló
erőként hat rájuk.(szaktárgyi versenyek,pályázatok,kiállítások)
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Technika
1. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei az
első évfolyam
végén
-

-

-

-

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló)
munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
munkamegosztásának
megértése,
káros
sztereotípiák
lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel
kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a
célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori
szintnek
megfelelő
problémafelismerés,
problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az
érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas
anyagok, textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos,
balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati
alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek
során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való
átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és
balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön
és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati
alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

2. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei
a
második
évfolyam végén
-

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló)
munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
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-

-

-

munkamegosztásának
megértése,
káros
sztereotípiák
lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel
kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a
célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori
szintnek
megfelelő
problémafelismerés,
problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az
érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas
anyagok, textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos,
balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati
alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek
során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való
átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és
balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön
és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati
alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

3. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végén
-

-

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –
háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a
motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű,
balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos
készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek
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során.
Elemi higiéniai
alkalmazása.

és

munkaszokások

szabályos

gyakorlati

4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végén
-

-

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –
háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a
motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű,
balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos
készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek
során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati
alkalmazása.

OSZTÁLYOZÁS, ÉRTÉKELÉS
1.OSZTÁLY – szöveges értékelés
Tájékozottsága:
– kiemelkedő – korának megfelelő – hiányos – gyér, kevés
Eszközhasználata:
– biztonságos, helyes – megfelelő – bizonytalan, állandó segítségre szorul
Munkavégzése:
– pontos, gondos – megfelelő – pontatlan – nem képes egyedül elvégezni a feladatot
A tanult fogalmak ismerete:
– biztos – kevés hiba – felszínes – nagyon hiányos
Felszerelése:
– mindig hiánytalan – néha hiányos – gyakran hiányos
Környezetét:
– munka közben is tisztán tartja – rendet rak maga körül
– rendetlenül hagyja
Kreativitása, alkotókészsége:
– sok önálló ötlete van – kevés ötlete van – nincs önálló ötlete
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2. OSZTÁLY
Jeles(5)
A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren sokrétű.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
A technika órán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig
igényes, pontos.
Jó(4)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren korának megfelelő.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának
megfelelő.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
Közepes(3)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés
előtt és közben időnként biztatást igényel.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága kissé hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra
törekvése változó.
Elégséges(2)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése gyenge. Munkavégzés előtt és
közben folyamatos biztatást és segítséget igényel.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága nagyon hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában általában bizonytalan,
sok segítséget igényel.
A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
3. OSZTÁLY
Jeles(5)
A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren sokrétű.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
A technika órán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig
igényes, pontos.
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Jó(4)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren korának megfelelő.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának
megfelelő.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
Közepes(3)
Munkavégzés előtt és közben időnként biztatást igényel.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága kissé hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra
törekvése változó.
Elégséges(2)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése gyenge. Munkavégzés előtt és
közben folyamatos biztatást és segítséget igényel.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága nagyon hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában általában bizonytalan,
sok segítséget igényel.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként igénytelen, felületes,
kapkodó.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
4. OSZTÁLY
Jeles(5)
A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren sokrétű.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
A technika órán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig
igényes, pontos.
Jó(4)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e
téren korának megfelelő.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának
megfelelő.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
Közepes(3)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés
előtt és közben időnként biztatást igényel.
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Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága kissé hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra
törekvése változó.
Elégséges(2)
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése gyenge. Munkavégzés előtt és
közben folyamatos biztatást és segítséget igényel.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága nagyon hiányos.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában általában bizonytalan,
sok segítséget igényel.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó.
Elégtelen(1)
A tantervi minimumot és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
Követelmények évfolyamonként:
5. évfolyam:
Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével.
Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása. A kommunikáció
alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű
műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok
készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal.
Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése.
A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes
magatartásformáinak alkalmazása.
A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táplálkozás
jelentőségének felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház
körüli munkák gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és
balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás és takarékosság
fontosságának felismerése.
A tanulói teljesítmények értékelése:
– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése.
– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások,
sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és
osztályozása.
– Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek elemzése és osztályozása.
– Mérések, vizsgálatok menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése,
szóbeli értékelése.
6. évfolyam:
A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel.
A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos
fejlődése.
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A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a
tevékenység elvégzése.
Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a
háztartási gépeket szakszerűen használni.
Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok
érzékelhető tulajdonságainak azonosítása
A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.
A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása,
veszélyforrásai ismerete. Biztonságos közlekedési magatartás.
Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az szabályait.
Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást
A tanulói teljesítmények értékelése:
– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése.
– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások,
sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és
osztályozása.
– Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása.
– Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos és
önelemzése, szóbeli értékelése.
7. évfolyam:
A foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel.
A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos
fejlődése.
A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása, a
tevékenység elvégzése.
A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető
balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.
Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését.
A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése,
elhárítása.
Ismerje fel az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzása, az
alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, fogadja el az egészségvédelemnek
és az élet feltétlen tiszteletének fontosságát.
Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel
A tanulói teljesítmények értékelése:
– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése.
– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások,
sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és
osztályozása.
– Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása.
– Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos- és
önelemzése, szóbeli értékelése.
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Testnevelés
Fejlesztési követelmények 1-4. osztály
Az egészséges testi fejlődés segítése
A
tanulók
életkorának
megfelelően
fejlődjön
keringési,
légzési
és
mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek
kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon
ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának
automatizálása.
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a
megbetegedésekkel szemben.
A mozgáskultúra fejlesztése
Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a
terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-,
dobás- (hajítás, lökés, vetés) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus)
készségkészletüket.
Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek
képesek egyszerű hely- és
helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben.
Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített
sportjátékokban.
Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.(1. osztályban)
Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére.
Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket,
mozgásos cselekvési biztonságukat.
Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a
különböző feladatmegoldások során.
Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.
Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
A mozgásigény fenntartásának követelményei
Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést,
sportolást.
Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti
igényük.
Fejlesztési feladatok
1-2. évfolyam
●
●
●
●
●

Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika.
Rövid távú gyors futások, futás saját tempóban külső kényszer nélkül.
Futások irányváltoztatással.
Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.
Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes
mozgások.
A rúd-, kötélmászás technikája.
Egy- és kétkezes dobások, hajítások kis súllyal(marok-, teniszlabda, könnyű
gumilabdák).
A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal,
célzás álló és mozgó tárgyra).
Egyszerű
koreografált
játékok,
gyermek-,
népi
játékok,
táncok,
gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok.
Vízhez szoktazás, az úszás technikai alapjai.
Higiéniai ismeretek feltárása, növelése.

3-4. évfolyam
Egyszerűbb alapformájú 1-8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb
gyakorlatsorrá kapcsolva, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon
és szereken is.
●
Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő
testgyakorlatok.
●
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
●
Hosszú távú futások saját tempóban.
●
Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő
szabályokkal.
●
Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások
saját erőbeosztással.
●
Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb
természetes gyakorlatok.
●
Rúd- kötélmászás fokozódó gyorsasággal, mászóversenyek.
●
Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése).
●
Célzás álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat
képezve, a céltárgy mozgásának bonyolítása, a mozgás sebességviszonyainak
variálása, a kiszámíthatatlansági tényezők növelése.
●
Nehezedő labdakezelési gyakorlatok kézzel és lábbal, sor-, váltóversenyek
részeként is gyakoroltatva, a labdakezelés elmélyítése. A cselezés, a másik
társ mozgással való becsapásának tanítása.
●
Tanulási, testgyakorlási - edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési
játékokba, gyermektáncokba, sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú
játékokba.
●
Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű
technikai elemek).
●
Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda
stb) a gyermek méreteihez és erejéhez igazodó szersúly kiválasztásával,
sportágat előkészítő játékok tanulása.
●
Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása.
●
Az úszás technikája, egy biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása.
●
Az 1-2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formában történő
továbbvitele.
●
Higiéniai elemek növelése, szoktatás az alkalmazásukra.
Értékelés
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Az értékelés helyesen alkalmazva hatékony módszere a pozitív tulajdonságok
kibontakoztatásának,
a
negatívak
korrigálásának,
a
testnevelés
megkedveltetésének.
A testnevelés tantárgyi osztályzatának kialakításánál
- a teljesítményt,
- a technikai végrehajtást,
- a tanuló aktivitását,
- előző teljesítményéhez viszonyított fejlődését azonos mértékben kell
figyelembe venni.
Nem kell mindig számon kérnünk ahhoz, hogy képet kapjunk a tanuló tudásáról.
Egyidejűleg kell alkalmaznunk a folyamatos megfigyelés és az időszakos ellenőrzés
során való értékelés, osztályozás módszerét.
Fejlesztési követelmények 5-8. osztály
Az egészséges testi fejlődés segítése
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati
adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a
prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek
mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési légzési és mozgató
rendszerük.
Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a
gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat.
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a
megbetegedésekkel szemben.
Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges
életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt.
A mozgáskultúra fejlesztése
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat.
Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult
elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani.
Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a
játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat.
Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját.
Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan
alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és
funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek
erőben, gyorsasági erőben, állóképességben.
Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-,
sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és
alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat.
Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskézségük, reakció- térbeli tájékozódási
képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket.
A mozgásigény fenntartás
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat
motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
Fejlesztési feladatok
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5-6. évfolyam
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alaki képzés (egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítása,
haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban,
különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban együttes
osztályfoglalkoztatások tartásához).
Hosszabb alapgimnasztika-sorok egyszerűbb alapformákból.
Általános testtartást javító, gerinc - csípőízületi mozgékonyságot, talpboltozatot
fejlesztő gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, a törzserősítés minden
formája.
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
Aerob jellegű kitartó futás.
Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra.
Szökdelések, ugrások (magas, távol, folyamatos munkavégzésben).
Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó
váltóversenyek.
Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és
súlyú szerrel, a technika fejlesztését, a végrehajtás gyorsaságát célozva.
Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés.
Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása,
cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása,
nehezítése.
A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe
állítása.
Szertorna, összefüggő gyakorlatok.
Minden sportág technikai repertoárja, pontosságra, minőségre törekedve ( a
helyi viszonyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdeklődésének
figyelembevételével).
Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten).
Esések,
gurulások,
vetődések
minden
formája
sportágelőkészítő,
egészségmegőrző jelleggel.
Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdő jellegű versengések),
esztétikai sportok alapjai (lányok).
Korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikája.
Nép-, modern tánc technikai elemek
Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése,
alkalmazásuk ellenőrzötten.

7-8. évfolyam
●
●
●
●
●

Az 1-6. évfolyamokon alaki képzésként tanultak tanórai alkalmazása.
Gimnasztika kéziszerek felhasználásával, zenére bemutatott összefüggő
gimnasztikai sorok kialakítása.
Általános testtartást javítási (gerinc - csípő mozgékonyságot növelő,
talpboltozatot erősítő), valamint légző gyakorlatok, törzserősítés változatos
módon, törzserősítések minden formája.
Húzóerő, gyorserő, erő-állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal.
Mászás, függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk).
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●
●
●
●
●
●
●
●

Dobások, hajítások, vetések, lökések, szökdelések sportágnak és életkornak
megfelelő eszközzel, kis súllyal, nehezékkel.
Aerob jellegű futások a sebesség növelésével.
Aerob jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával,
rövidebb távú versenyek, versengések.
Rövid távú vágtafutások, gyorsfutások versenyszerűen is.
Küzdősportok (fiúk), esztétikai sportok (lányok) gyakorlása, technikai
fejlesztése.
Minden sportág (a helyi lehetőségektől függően) a hozzátartozó technikai és
taktikai repertoárral, versenyszabályoknak megfelelő keretek kialakításával
történő gyakorlása.
Koreografált torna-, tánc-, etűdrepertoár, nemnek megfelelő stílus erősítésével.
A mozgásműveltséget fejlesztő képzés elméleti hátterének folyamatos átadása,
történetiséget és globális felhasználhatóságot érzékeltető módon.

Értékelés
A tanulók teljesítményét a tanév elején, végén, és az egyes témák végén célszerű
mérni.
Az értékelés alapját elsősorban az önmagához viszonyított fejlődés kell, hogy
jelentse. A fejlődés lehet magatartásbeli, ismeretbeli és végső sorban a személyiség
egészére vonatkozó.
Az alacsonyabb évfolyamokon inkább az ismeret és a technikai végrehajtás
domináljon, a magasabb évfolyamokon jelenjen meg az alkalmazás is.
Az értékelés összetevői:
- Ismeret (szerek, eszközök nevei, szakkifejezések megértése, egyszerű szervezési
formák megvalósítása),
- technikai végrehajtás,
- taktikai megoldások,
- a teljesítmény és annak változása,
- szervezés (sportöltözet, versenybíráskodás vállalása, társak segítése).
A tanulók fizikai állapotának mérése a „MINI HUNGAROFIT” módszerrel
történik kötelező jelleggel minden évben kétszer, ősszel és tavasszal.
A méréseket, a testnevelést tanító tanár végzi. A munkaközösség vezetője
értékeli.
Az eredmények tükrében tájékoztató jellegű osztályzatot kaphatnak a tanulók,
melynek ösztönző hatásúnak kell lenni.
A 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet alapján a testnevelés osztályzatot a következő
módon állapítjuk meg:
- ha a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt: gyógytestnevelő
- ha a gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz: a testnevelő és
gyógytestnevelő egyeztetés után, közösen állapítják meg a tanuló
osztályzatát.

Történelem
A történelem-tanítás célja:
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-

-

-

a történelmi műveltség megalapozása
értsék és tudják a tanulók hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek,
környezeti változások hatottak a társadalmi átalakulásokra, életmódra,
közösségi normák alakulására
ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legfőbb jellemzőit
ismerjék meg és tiszteljék más földrészek, más népek történelmét, kultúráját
a tanulók nemzettudatának, nemzeti önismeretének megalapozása
annak a történelmi folyamatnak a megértése, hogy a jelen a múlt
eseményeinek eredménye, mai életünk pedig hatást fog gyakorolni a jövő
nemzedék sorsára
a 21. századi egységesülő Európában tájékozódni tudjanak a tanulók

A történelem-tanítás feladata:
-

-

az önálló tanulás, a lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, jegyzetelési
technikák megismertetése, gyakoroltatása, az önálló ismeretszerzés
megértése, feldolgozása
a térképen való tájékozódás, térképhasználat megtanítása
ismeretszerzés különböző tömegkommunikációs eszközökből
önálló kérdések, vélemények megfogalmazása
más tantárgyak ismeretanyagának felhasználása, alkalmazása a történelem
órákon (irodalom, zene, rajz, technika, stb.)

A számonkérés formái:
A számonkérés történhet szóban és írásban, az adott évfolyam követelményeinek
megfelelően.
Szóbeli számonkérés formái:
-

közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés, javasolt havonta legalább egy
alkalommal
az írásbeli nehézségekkel küzdő tanulók számára javasolt az írásbeli
számonkérés kiváltása szóbelire
kutatómunka, gyűjtőmunka (újság, könyvek, internet stb.) témájának
ismertetése szóban
forráselemzés szóban
szituációs játékok
grafikonok, diagramok, táblázatok elemzése
térképismeret
tanult évszámok számonkérése

Írásbeli számonkérés formái:
-

témazáró feladatlapok
félévkor, év végén összegző, számonkérő feladatlapok
írásbeli számonkérés egy-egy témában röviden, néhány kérdés alapján
munkafüzet feladatainak értékelése érdemjeggyel
vaktérkép kitöltésének értékelése érdemjeggyel
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-

tanult évszámok számonkérése írásban
tanult személyek, események, összefüggések számonkérése írásban
jegyzetelés, vázlatkészítés
forráselemzés írásban
tanult évszámok, események számonkérése írásban

Az értékelés módja:
-

szóbeli értékelés
érdemjeggyel történő értékelés
az órai munka, részfeladatok, szorgalmi-és gyűjtőmunka értékelése pontokkal,
amit érdemjegyre váltunk át
a tantárgyhoz való hozzáállás, aktivitás, igyekezet értékelése

Jeles /5/:
ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri,
érti, tudja a tananyagot, mindezt önállóan alkalmazni is képes. Pontosan, hibátlanul
számol. Érti és alkalmazza a tanult definíciókat. Problémamegoldó gondolkodása
kiváló.
Jó /4/ :
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Definíciói
bemagoltak.
Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, többször rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud
önállóan dolgozni. Segítséggel képes feladatát elvégezni.
Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal
rendelkezik. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni. A minimumot sem tudja.
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Ének
1-4. osztály
Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti
haladásának, fejlődésének megállapítása. Az ellenőrzés egyfajta folyamatértékelés,
amely a fokozatos fejlődést, a képesség-, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti.
Az ének-zenei nevelésben, nyugodtabb zenei fejlődést tesz lehetővé a szöveges
értékelés (első osztály és második osztály első félév). Az első-második
osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert
élményanyaguk az óvoda életvitelét, játékközpontú szemléletét idézi. Fokozatosan
kell kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás
megtanulásában kevés zenei ismerettel és sok készségfejlesztő játékkal
foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési kultúra kialakítására, a csoport egységes,
szép éneklésére, a helyes légzésre és az értelmes szövegkiejtésre figyelünk. Fontos
a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös tevékenységekben való részvétel.
Később a 3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és követelménnyel bővítjük
az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos dalkezdés, az
egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is
elvárás. A zenei-írás-olvasásban, a megismert szolmizációs hangok éneklése, a
tanult dallami és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása
és megnevezése is elvárható. A szöveges értékelés, és az osztályzattal való
értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek önismeretének
pozitív alapozása, fejlesztése. A pedagógus értékelési mintáit követve a gyermekeket
tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka
minősítésére.
Az értékelés során fontos figyelembe venni a tanulók érdeklődését, aktivitását, a ritmus és
dallamkészség színvonalát, az énekórákon tapasztalt fejlődését, zenei hallásának, éneklési
készségének alakulását. Megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni az improvizációs
képesség és készség alakulását, a ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció fejlődését, a
ritmus és motívumfűzések, valamint a társakkal való együttes tevékenykedés színvonalát.
5-8. osztály osztályzattal való értékelés
Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti
haladásának, fejlődésének megállapítása. Fontos feladat a folyamatértékelés,
amely a fokozatos fejlődést az egyes részek utáni állapot rögzítését, a képesség,
készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti, összhangban az általánosan elfogadott
értékelési rendszerrel. Ezen felül a tanulók zenei képességeinek rendszeresebb,
rövidebb időszakokra eső, tájékoztató, előrejelző funkciójú mérése is javasolt.
Funkciója szerint a formáló (segítő) értékelés és a diagnosztikus értékelés kap
hangsúlyos szerepet.
Az értékelésben a pedagógus értékelése mellett fontos az önértékelés,
társértékelés, a csoportos számonkérés esetében pedig a csoport értékelése.
Amit alapvetően meg kell határozni az értékelés tervezésénél:
–
Ki értékel? Pedagógus, diák vagy külső személy?
– Az értékelés formáit: pl.: megfigyelés, mely irányulhat a tevékenység, produkció
minőségére; írásbeli tesztek, feladatok értékelése; szóbeli válaszok, feleletek
értékelése; a minősítés szöveges vagy kategorizáló (osztályzat).
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–
Az értékelés alkalmait.
–
Az értékelés szempontrendszerét.
Elsődleges cél a pozitív megerősítés, a pozitív elemek kiemelése. Kapjon megfelelő
hangsúlyt a készség-, képességfejlődéshez szükséges értékelési módszerek,
eljárások, a hiányosságok feltárását összegző értékelési tevékenység is!
Fontos célkitűzés az ellenőrzés, értékelés során a különböző tevékenységi formák,
feladatok, egyéni és közös tevékenységek során a részvétel minősége is.
Az értékelés elvei és eszközei
– Számonkérés és feleltetés, természetesen oldott, feszültségmentes, oldott
hangulatú; győződjünk meg az elsajátított ismeretekről.
– Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg
intonációs gondokkal küszködő vagy mutáló gyerekek felé irányuló
követelményszintre. Őket párban, csoportban és kizárólag a közösségi
éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a szöveg tudása, a ritmus és a
dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók
zenei fejlődését, további előmenetelét és akaratát.
– A gyerekek is részt vesznek az értékelésben, ami biztonságot ad számukra és
növeli a felelősségtudatukat és önbizalmukat.
ÉRTÉKELÉS
Diagnosztizáló mérés tanév elején
(alsó tagozatos magyar népdalkincs ismerete, más népek dalainak ismerete, zenei
írás-olvasás, ritmikai értékek ismerete, egyéni sajátosságaikhoz mérten énekhang
felmérése)
Témazáró feladatlap írása
A felső tagozatos értékelési rendszernek megfelelően, numerikus értékeléssel.
(90-100% → 5
80-89% → 4
60-79% → 3
40-59% → 2
39% alatt →1)
Szóbeli feleletek – egyénre szabva, képességeknek, kornak megfelelően (éneklés,
ritmus, dallamírás)
Szummatív értékelés félévente, érdemjeggyel értékelve
Követelmény rendszer, továbbhaladás feltételei
1.osztály
− A tanulók 60 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal
emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó
hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést
követően hallás után könnyedén megtanulni.
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− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és
4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
− A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel,
betűkotta, ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó
ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és
egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik.
Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel
tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául
szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a
hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.
2.osztály
− A tanulók 60 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal
emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó
hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést
követően hallás után könnyedén megtanulni.
− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és
4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
− A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel,
betűkotta, ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó
ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és
egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik.
Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel
tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául
szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a
hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.
3.osztály
− A tanulók 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni
emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A
népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon
jó hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új
dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy
betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú
éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei
anyag, kánon).
− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek
ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A
2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs
hangokból dallamfordulatokat improvizálnak
− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések)
felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat
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olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert
ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről
szolmizálva éneklik.
− Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják
nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik
formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság,
különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és
belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A
negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a
zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá
válik.
4.osztály
− A tanulók 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni
emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A
népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon
jó hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új
dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy
betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú
éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei
anyag, kánon).
− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek
ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A
2/4-es
3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult
szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet
jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva
vagy szolmizálva is.
− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések)
felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat
olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert
ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről
szolmizálva éneklik.
− Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják
nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik
formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság,
különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és
belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A
negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a
zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá
válik.
5.osztály
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Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú
éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük,
metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat
felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra
ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min.
5 alkotás) megismerték.
6.osztály
Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú
éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük,
metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat
felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai
megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra
ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min.
5 alkotás) megismerték.
7.osztály
Az énekes anyagból 10-15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
kifejezően egyénileg,csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük,
dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához,
stílusához, műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min.
10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
8.osztály
Az énekes anyagból 8-10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
kifejezően egyénileg,csoportban (ballagási dalok).
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük,
dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához,
stílusához, műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min.
10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
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Környezetismeret
1. OSZTÁLY
-

-

-

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén.
Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az
életmódbeli szokásokhoz.
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek
megnevezése.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának
felismerése.
Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok
értelmezése; az időjárásnak megfelelő öltözködés.
Használati tárgyak és a közvetlen környezetben gyakran előforduló anyagok
felismerése, megnevezése, csoportosítása, és felhasználásuk lehetséges
módjai. Összefüggések felismerése a az anyagok tulajdonsága és
felhasználhatóságuk között. Mesterséges és természetes anyagok
megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és
kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Okokozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.
Életjelenségek, életfeltételek.
Az életkornak és ismereteknek megfelelő környezettudatos magatartás
tanúsítása a mindennapi életvitel során.

2. OSZTÁLY
-

-

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén.
Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az
életmódbeli szokásokhoz.
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek
megnevezése.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának
felismerése.
Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok
értelmezése; az időjárásnak megfelelő öltözködés.
Használati tárgyak és a közvetlen környezetben gyakran előforduló anyagok
felismerése, megnevezése, csoportosítása, és felhasználásuk lehetséges
módjai. Összefüggések felismerése a az anyagok tulajdonsága és
felhasználhatóságuk között. Mesterséges és természetes anyagok
megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és
kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Okokozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.
Életjelenségek, életfeltételek.
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-

Az életkornak és ismereteknek megfelelő környezettudatos magatartás
tanúsítása a mindennapi életvitel során.

3. OSZTÁLY
- Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek
elkerülésére.
- Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés
segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
- Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben,
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
- A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal. A
hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
- Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak
bemutatása. Az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor
szerint.
- Egy természetes életközösség bemutatása.
- Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése,
az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
- A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős
kulturális és természeti értékének és hagyományának ismerete.
- Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az
információkeresésben, és a problémák megoldásában.
4. OSZTÁLY
- Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében.
- Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyújtás a
szükséges élethelyzetekben.
- A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslése.
- Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben,
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
- A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal. A
hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
- Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak
bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor
szerint.
- Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése,
az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
- Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben, néhány jelentős kulturális
és természeti értékének ismerete.
- Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az
információkeresésben és a problémák megoldásában.
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1. OSZTÁLY
Gyűjtőmunkát:
– aktívan, lelkesen, rendszeresen végez – időszakosan végez
– hiányosan vagy keveset végez – sohasem végez
A munkavégzés módja:
– gondos, önálló – önálló, de hibás – segítségre szorul
– taneszközeit önállóan nem tudja használni
A környezetvédelmi szokások szándékos kialakulása (környezettudatos
magatartás):
– korának megfelelő – segítséget igényel – javításra, fejlesztésre szorul
Természetismereti és társadalomismereti tudás összegzése:
– meglevő és szerzett, tanult ismereteit mennyire képes önállóan alkalmazni
2. OSZTÁLY
Jeles(5)
● A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen
vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
● Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése során felismeri az
összefüggéseket, ezeket írásban is rögzíteni tudja. Képes az adatokat,
folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is tudatosan figyel. Egyre inkább felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Önállóan képes a természeti
és társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni.
Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni
a gyalogos közlekedés közben is.
Jó(4)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
● Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézésére csak tanítói
segítséggel képes felismerni és rögzíteni az összefüggéseket.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket.
Közepes(3)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Nem
mindig szívesen, vagy segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez
kísérleteket.
● Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok
rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
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● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégséges(2)
● A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Nem szívesen vállal
önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
● Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégtelen(1)
● A tantervi minimumokat és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
3. OSZTÁLY
Jeles(5)
● A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen
vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
● Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése során felismeri az
összefüggéseket, ezeket írásban is rögzíteni tudja. Képes az adatokat,
folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is tudatosan figyel. Egyre inkább felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Önállóan képes a természeti
és társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni.
Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni
a gyalogos közlekedés közben is.
Jó(4)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
● Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézésére csak tanítói
segítséggel képes felismerni és rögzíteni az összefüggéseket.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket.
● Közepes(3)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Nem
mindig szívesen, vagy segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez
kísérleteket.
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● Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok
rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégséges(2)
● A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Nem szívesen vállal
önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
● Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégtelen(1)
● A tantervi minimumokat és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
4. OSZTÁLY
Jeles(5)
● A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen
vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
● Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése során felismeri az
összefüggéseket, ezeket írásban is rögzíteni tudja. Képes az adatokat,
folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is tudatosan figyel. Egyre inkább felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Önállóan képes a természeti
és társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni.
Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni
a gyalogos közlekedés közben is.
Jó(4)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
● Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézésére csak tanítói
segítséggel képes felismerni és rögzíteni az összefüggéseket.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket.
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Közepes(3)
● A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Nem
mindig szívesen, vagy segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez
kísérleteket.
● Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok
rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégséges(2)
● A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Nem szívesen vállal
önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
● Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni.
● Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre
szorul.
Elégtelen(1)
● A tantervi minimumokat és a továbbhaladás feltételeit még nem teljesítette.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANTÁRGYAK
A tantárgyak értékelési rendszere
Az értékelés alapja a tanulók folyamatos megfigyelése. Az értékelésnél az
elsajátított ismeretek tudásszintje mellett a tevékenységek során tanúsított aktivitást,
önmagához viszonyított előrehaladást, ismeretszerző tevékenységet, ismereteinek
pontosságát, szilárdságát és kreatív alkalmazását egyaránt figyelembe vesszük.
Ezért az egész oktatás folyamatában végzett munkát, a tanulók tudásszintjét
differenciáltan, az oktatási folyamat során adott sokféle feladat és teljesítés
figyelembe vételével szabad csak értékelni.
A természettudományi tantárgyak tanulásának fontos feladata a természetről
és az emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges
életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása.
Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak,
melyek tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek
elvégezni, rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a
balesetmentes eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok
megosztásában és az együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két
kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott
vizsgálatról feljegyzés készítése.
Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt
legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A
feladat lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka
tükrözi a tanuló készségeinek, képességeinek fejlődését is.
Az értékelés módja
Jeles /5/:
ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz.
Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt.
Jó /4/:
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával
tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói
bemagoltak.
Közepes /3/:
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, többször
rászorul a nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan
dolgozni. Segítséggel képes szóbeli, írásbeli feladatát elvégezni.
Elégséges /2/:
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ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen /1/:
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A
minimumot sem tudja.
TERMÉSZETISMERET
5. OSZTÁLY
Értékelési szempontok
– Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét?
– Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat?
– Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági
összefüggések felismerésére, példákkal történő illusztrálására?
– Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? Helyesen látja–e
a hierarchikus kapcsolatokat?
– Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való
hasznosítására?
– Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások,
kísérletek végzésében és az eszközök balesetmentes használatában?
– Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni?
– Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és
használatában?
– Hogyan képes használni az info–kommunikációs eszközöket az ismeretszerzés
folyamatában?
– Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével?
– Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az
egészségvédelem és a permanens önművelődés igénye?
Az értékelés leggyakoribb formái
– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő
értékelése.
– Szóbeli feleltetés.
– Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, témazáró javítása,
értékelése.
– Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, “kutatások”, házi dolgozat
megbeszélése, minősítése.
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
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A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Ismerje hazánk termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő
és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezetéletmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és
társadalmi értékek védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti
hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival
önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
6. OSZTÁLY
Értékelési szempontok
– Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét?
– Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat?
– Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági
összefüggések felismerésére, példákkal történő illusztrálására?
– Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? Helyesen látja–e
a hierarchikus kapcsolatokat?
– Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való
hasznosítására?
– Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások,
kísérletek végzésében és az eszközök balesetmentes használatában?
Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni?
Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és
használatában?
Hogyan képes használni az info–kommunikációs eszközöket az ismeretszerzés
folyamatában?
– Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével?
– Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az
egészségvédelem és a permanens önművelődés igénye?
Az értékelés leggyakoribb formái
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– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő
értékelése.
– Szóbeli feleltetés.
– Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, témazáró javítása,
értékelése.
– Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, “kutatások”, házi dolgozat
megbeszélése, minősítése.
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az
egészséges életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete
irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen
embertársaival empatikus és segítőkész.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen
képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház
körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje
fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti
összefüggéseket.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és
társadalmi értékek védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti
hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival
önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
KÉMIA
7. osztály
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött
a tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége.
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Meg kell követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett
tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az
értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a
formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kap az egyéni és
csoportos önértékelés, illetve a diáktársak által végzett értékelés is. A hagyományos
írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a
megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét,
egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot
tegyenek.
Formái:
szóbeli felelet,
feladatlapok értékelése,
tesztek, dolgozatok osztályozása,
rajzok készítése,
modellek összeállítása,
számítási feladatok megoldása,
kísérleti tevékenység minősítése,
kiselőadások tartása,
munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek)
jutalomponttal történő elismerése,
poszter, plakát, prezentáció, házi dolgozat készítése előre megadott
szempontok szerint,
természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai
anyagokról, jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok
előadása.
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás,
elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék,
kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit,
vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektronszerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult
modellek és a valóság kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének
alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva
információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel,
az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is
kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve
gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
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Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a
kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor.
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével,
egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének
megóvásában.
8. osztály
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a
tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg
kell követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok
szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős
céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a
szummatív értékelés között. Fontos szerepet kap az egyéni és csoportos
önértékelés, illetve a diáktársak által végzett értékelés is. A hagyományos írásbeli és
szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kapnak arra, hogy a megszerzett
tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy
csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
szóbeli felelet,
feladatlapok értékelése,
tesztek, dolgozatok osztályozása,
rajzok készítése,
modellek összeállítása,
számítási feladatok megoldása,
kísérleti tevékenység minősítése,
kiselőadások tartása,
munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek)
jutalomponttal történő elismerése,
poszter, plakát, prezentáció, házi dolgozat készítése előre megadott
szempontok szerint,
természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai
anyagokról, jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok
előadása.
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás,
elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék,
kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit,
vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
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Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves
vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a
mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet
játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektronszerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult
modellek és a valóság kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének
alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva
információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel,
az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is
kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve
gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a
kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor.
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével,
egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének
megóvásában.

BIOLÓGIA
7. osztály
A tanulók értékelése
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának
folyamatos ellenőrzése és értékelése. Formáját tekintve félévkor és tanév végén
összegző értékelés, a tanulók az iskola pedagógiai programjában elfogadottak
alapján érdemjegyet kapnak
A szóbeli értékelése egész évben folyamatosan történik.
A szóbeli értékelés alapjai lehetnek:
− a tanuló tényismereti szintje,
− a szaknyelv használata,
− az ismeretek alkalmazása,
− a megfigyelési tapasztalata,
− a vizsgálódás eredménye,
− a gyűjtőmunkája,
− az órai aktivitása.
Egy-egy témakört témazáró feladatlap íratásával zárjuk.
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A 7–8. évfolyamokon mivel követelményként jelenik meg az egyszerű vizsgálatok és
kísérletek elvégzése, így szükséges a gyakorlati tevékenységek egyéni értékelése.
A kommunikációs képességek fejlesztése szempontjából fontos a lehetőségekhez
mérten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése
érdekében a témaközi rövid írásos beszámoló és a témazáró teszt vagy feladatlap
íratása.
Az értékelés leggyakoribb formái
– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés;
kísérletezés; applikációs tevékenység.
– Szóbeli feleltetés.
– Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró.
– Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök),
megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, házi dolgozat.
Értékelési szempontok:
– Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az
élőlények testtopográfiai ismereteit?
– Hogyan használja a megismerési algoritmusokat?
– Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni?
– Képes-e
a
megismert
tények,
folyamatok,
fogalmak
elemzésére,
törvényszerűségek bizonyítására?
– Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni
a környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése
közti oksági összefüggéseket?
– Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf
anyagcsere szerepét a bioszférában?
– Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és
életműködéseinek fejlődésében az evolúciós újításokat?
– Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére?
– Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait?
– Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok
irreverzibilitását?
– Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel
szokásrendszerét?
– Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni?
– Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek
végzésében, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók
kiválasztásában, hasznosításában?
– Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e
hasznosítani az ismeretszerzés folyamatában?
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– Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni,
gyakorlatokat végezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni?
– Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és
egészségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye?
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
– A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok
összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
– Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a
biológiai sokféleség érték.
– Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes
életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot
összeállítani.
– Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb
formáit.
– Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük
hasonlóságait és különbségeit.
– Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
– Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
– Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
– Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.
– Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a
fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).
– Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
8. osztály
Az értékelés leggyakoribb formái
– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés;
kísérletezés; applikációs tevékenység.
– Szóbeli feleltetés.
– Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró.
– Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök),
megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, házi dolgozat.
Értékelési szempontok:
– Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az
élőlények testtopográfiai ismereteit?
– Hogyan használja a megismerési algoritmusokat?
– Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni?
– Képes-e
a
megismert
tények,
folyamatok,
fogalmak
elemzésére,
törvényszerűségek bizonyítására?
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– Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni
a környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése
közti oksági összefüggéseket?
– Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf
anyagcsere szerepét a bioszférában?
– Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és
életműködéseinek fejlődésében az evolúciós újításokat?
– Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére?
– Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait?
– Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok
irreverzibilitását?
– Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel
szokásrendszerét?
– Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni?
– Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek
végzésében, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók
kiválasztásában, hasznosításában?
– Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e
hasznosítani az ismeretszerzés folyamatában?
– Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni,
gyakorlatokat végezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni?
– Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és
egészségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye?
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
– Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a
biológiai sokféleség érték.
– Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes
életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot
összeállítani.
– Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb
formáit.
– Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
– Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
– Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti
összefüggést.
– Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
– Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a
fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
– Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.
– Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiaipszichológiai problémáival.
– Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait,
az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.
– Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.
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– Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
– Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.
FIZIKA
7.-8. osztály
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a
tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg
kell követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok
szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős
céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a
szummatív értékelés között. Fontos szerepet kap az egyéni és csoportos
önértékelés, illetve a diáktársak által végzett értékelés is. A hagyományos írásbeli és
szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kapnak arra, hogy a megszerzett
tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy
csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
szóbeli felelet,
feladatlapok értékelése,
tesztek, dolgozatok osztályozása,
rajzok készítése,
modellek összeállítása,
számítási feladatok megoldása,
kísérleti tevékenység minősítése,
kiselőadások tartása,
munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek)
jutalomponttal történő elismerése,
poszter, plakát, prezentáció, házi dolgozat készítése előre megadott
szempontok szerint,
természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai
anyagokról, jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok
előadása.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására
törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből,
célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
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Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és
történelmi háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal
szemben kulturáltan vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges
szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén
további tanulással túl tud lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a
technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet
szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák
enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére,
tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb
összefüggések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus
formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás
gyarapításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény
alapvető tulajdonságait.
Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük
egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani.
Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest)
gravitációs mezője okozza.
A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített
kifejezési forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.
Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a
hőmennyiséghez való kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az
energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet
kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait.
Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen
azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták
közötti különbséget.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit,
hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita
során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során
felhasználja.
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Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának
értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben.
Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének
változásával terjed a közegben.
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd
anyagokban a legnagyobb.
Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos
áramkör részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és
azokban az áramerősség mérésére.
Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.
A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a
környezetet.
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ERKÖLCSTAN
5.-8. OSZTÁLY
Értékelés
Az értékelés módja eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás
nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres
megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus,
másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések
befogadására jó keretet nyújthatna a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az
egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység.
Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a
minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy
lényegi funkciója.
A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek legyenek. Fontos
szerepet kap az egyéni és a csoportos önértékelés.
Az értékelés formái: beszélgetés, csoportos tevékenységek, kooperációs munkák,
munkalapok feladatainak értékelése, tesztek, rajzok, gyűjtőmunka, plakát, poszter,
prezentáció készítése megadott témákban, egyeztetett szempontok alapján.
5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy
maga is felelős ezért. Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja
a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és
kulturális különbségeket.
Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek
utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez
befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos
értékek között is.
Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati
hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett
hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.
Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a
közösségi normákat. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat
és kulturális, illetve vallási hagyományokat.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes
együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a
rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.Tisztában van azzal,
hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá,
hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. Ismeri a modern technika
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legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának
esetleges előjeleit. Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására
törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és
világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a
valósághoz.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
7.-8. osztály
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és
önmaga vizsgálatára. Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk,
gondolataik, érzelmeik, vágyaik nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek
kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Képes erkölcsi szempontok
szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti
választással együtt járó belső feszültséget. Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és
saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. Tisztában van vele, hogy baráti
és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. Kialakultak benne az európai
identitás csírái. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Érti
a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik
alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a
közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy
céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Életkorának megfelelő szinten tisztában
van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak
érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának
megőrzésére is. Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz
érzést. Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami
konfliktusok forrása lehet.

217

Idegen nyelv
1. osztály
szöveges értékelés
2. osztály (első félév)
szöveges értékelés
2. osztály év vége-8. oszt.
Érdemjeggyel történő értékelés
A szöveges értékelés szempontjai:
Órai munka:
Órákon érdeklődő, szívesen vesz részt a játékos gyakorlatokban
A nyelv iránti érdeklődése alakulóban van
A nevelő utasításainak megértése:
Az utasításokat maradéktalanul megérti és követi, - az utasításokat megérti,
és kis segítséggel követi – az utasításokat csak többszöri segítséggel érti meg
Szókincs:
A tanult szavak jelentését ismeri – a tanult szavak értelmezésében bizonytalan
– a tanult szavakat nehezen érti meg
Beszéd:
A kérdéseket megérti, rövid, önálló választ ad – a kérdéseket kis segítséggel
érti és válaszolja meg – a kérdéseket nehezen érti és válaszolja meg
Az érdemjeggyel történő értékelés szempontjai:
Szóbeli feleletek értékelése
JELES: Olvasása érthető, jól tagolt, az intonáció helyes, az artikuláció jó. A lexikai
anyag nyelvtani ismeretének gyakorlás utáni helyes alkalmazása Kérdésre egész
mondattal képes válaszolni
Kezdeményez, aktív
JÓ: Olvasása érthető, jól tagolt, helyes intonáció, apróbb diftongustévesztések,
melyek azonban a helyes megértést nem zavarják
Az adott nyelvtani jelenség
apróbb hibával történő visszaadása
Kérdésre mondatokban képes válaszolni
Kezdeményez, aktív, segítséget igényel
KÖZEPES:Akadozó, betűtévesztés gyakran előfordul, de korrigáció után még
érthető, az intonáció nem megfelelő, gyakran javításra szorul Az adott jelenséget
csak segítséggel adja vissza, önállóan képezni még nem tudja.Válaszai nem
mondatban történnek, egy-egy szóval reagál, néha értészavar áll fenn. Segítséggel
képes kapcsolatot teremteni.
ELÉGSÉGES: Zavart, alig érthető, betűtévesztés.
Nem képes önállóan hasonló
képzésre, a nyelvtani jelenséget nem ismeri fel. Értés is csak segítséggel. Válaszolni
is csak ismétléssel képes. Alig képes a kapcsolatteremtésre.
ELÉGTELEN : elégtelen osztályzatot szóbeli feleletre alsó tagozatban egyáltalán nem
adunk.
Felső tagozatban sem jellemző a szóbeli felelet elégtelennel való értékelése, hiszen
semmiképpen nem szeretnénk, ha a tanulókban az idegen nyelven való
megnyilatkozást gátlások, a „Mi lesz, ha rosszul mondom?!”-tól való félelem kísérné.
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El kívánjuk érni, hogy a tanulónak legyen kedve idegen nyelven is kapcsolatot
teremtenie. Elsődleges cél a BESZÉD!
Az írásbeli munkák értékelése
( Másolás, hallás utáni szövegértés, diktálás, teszt, témazáró felmérés, szódolgozat)
JELES:A szöveg hibátlan visszaadása. A grafémák pontos ismerete. A szöveg
érthető tagolása, a grafémák pontos visszaadása, apróbb hibákkal, melyek az értést
nem befolyásolják.
JÓ: A szöveg apróbb hibákkal történő visszaadása.

Grafémák apróbb tévesztése.

KÖZEPES: A szövegértést több graféma ill. diftong tévesztés befolyásolja A szöveg
tagolása hiányos, nem megfelelő.
ELÉGSÉGES: Súlyos hibák: Mondatkezdés kis kezdőbetűvel, diftongusok nem
ismerősek. A szöveg nagyrészt összemosódott, nincs tagolás. Grafémákat,
diftongusokat magyar megfelelővel adja vissza (részben)
ELÉGTELEN: A szöveg visszaadása nem áttekinthető. Grafémák teljes tévesztése.
A szöveg, a szavak tagolatlanok. Magyar megfelelők használata (kizárólag). Kisbetűs
mondatkezdés.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók értékelése
Az értékelés
● folyamatos,
differenciált, személyre szóló, figyelembe veszi a tanuló
sérülésspecifikumait, egyéni képességeit, önmagához mért fejlődését;
● szempontjai között szerepet kap a tanuló tantárgyhoz való viszonya, érdeklődése,
feladattudata, szorgalma, együttműködése, önállósága a feladatmegoldásban;
● képet ad a nyelvi készségek, képességek, tantárgyi ismeretek elsajátításának
szintjéről (beszédmegértés, a kommunikáció jellemzőiről, az olvasás, szövegértés
szintjéről, az írás, helyesírás, a nyelvi, irodalmi ismeretek) elsajátításáról;
● előremutató, célja a fejlesztés, az egyéni segítségnyújtás;
● kijelöli a fejlődéshez, továbbhaladáshoz szükséges feladatokat;
● hozzájárul a tanuló önismeretének fejlődéséhez, az önelfogadáshoz.
● A szülő folyamatos szóbeli és szöveges írásbeli tájékoztatásában hangsúlyt kap a
tanuló egyéni haladása.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló nem eltérő tanterv alapján halad, az ellenőrzési,
értékelési, ill. minősítési eljárás megegyezik az előzőekben leírtakkal, de ezek elve,
szempontrendszere mindenkor a sajátos nevelési igényű tanuló önmagához mért
fejlődését veszi kiindulási alapnak.
Amennyiben a szakértői vélemény az alábbi megállapításokat teszi:
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a.) Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli
beszámoltatás helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban
történő (írásbeli felelet, témazáró dolgozat) számonkérés helyett;
b.) Tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az
érintett tantárgyrész nem kerül minősítésre;
c.) Tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel
értékeli a nevelő, de sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal.
d.) Egyéni haladási tempó biztosítása: ez esetben a tanulónak egy vagy több
tantárgyból többletidőt kell biztosítani az egyes anyagrészek pótlására, egyéni
felzárkózásra a félév, vagy tanév végéig.
e.) Eszközhasználat engedélyezése: a tanulónak engedélyezni kell, hogy a
tanórán eszközt (pl. számológépet) használjon.
f.) Többletidő biztosítása: A tanulónak egy vagy több tantárgyból hosszabb időt
kell biztosítani a feladatok elvégzésére, vagy ugyanannyi idő alatt
differenciáltan kevesebb feladatot kell adni
A tantárgyi minősítés alól mentesített tanuló esetében szöveges értékelés
tartalmazza, hogy a szakvéleményben javasolt fejlesztés hogyan valósult meg.
MAGYAR NYELV
1.-2. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két
évfolyamos
ciklus végére

-

-

Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő
köszönés.
Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes
ritmusban.
A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a
beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással.
Szókincs gyarapodása.
Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában.
Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése.
Kérdések
és
szemléltetés
segítségével
beszámolás
eseményekről.
Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus
játékokba.
Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi
fogalmak helyes megítélése.
Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni
sajátosságok figyelembevételével).
A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása.
Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló,
illetve lassú szóképes formában.
Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek
tartalmáról kérdések segítségével. A szereplők és események
megnevezése.
A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés után,
segítséggel.
Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási
ütemnek megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása
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és kapcsolása.
Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott,
nyomtatott szövegről. 3 4 betűből álló szavak leírása
tollbamondás után. Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.
Az írott nagybetűk. alkalmazása másolásnál önállóan,
tollbamondásnál előkészítés után.
Rendezett, olvasható íráskép.

-

3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

-

A
hangok
hosszúságának
érzékeltetése.
Megfelelő
beszédtempó, hangerő, beszédtechnika, hangsúly.
Négy-öt mondóka, vers ismerete.
A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelelő
tolmácsolása.
Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus,
szerep- és szituációs játékokban.
A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas
érintkezésben.
Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.
Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi
ítélet alkotása.
A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről háromnégy összefüggő mondat megfogalmazása.
Összefüggő szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel.
Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő
hangsúlyozás.
Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás
segítséggel.
Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. A
szereplők, helyszín, időpont megnevezése. Az események
sorba rendezése.
Szövegelemzés
végzése
segítséggel.
Összefüggések
észrevétele a szövegben.
Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott
mintáról.
A
begyakorolt
alapszókészlet
szavainak
leírása
tollbamondással, emlékezetből való írással.
Előkészítés után 4–5 mondatból álló szöveg leírása
tollbamondás után.
Az írott nagybetűk alkalmazása.
Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek
alkalmazása.
Önellenőrzés, hibajavítás.
Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép.
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5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két
évfolyamos
ciklus végén

-

-

A tanuló társalgásban részt tud venni.
Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.
Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni.
Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz
felhasználja.
Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.
Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg
tanári kérdések alapján).
Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott
szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra
használni.
Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ
saját gondolatainak kifejezése érdekében.
A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja.
Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés
szándékához igazítva.
A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal
elmondja.
Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt
azonosítja.
Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni,
elemezni.
Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően
csoportosítást végezni.

7.-8. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két
évfolyamos
ciklus végén

- A tanuló képes az olvasott művek mondanivalóját
megfogalmazni, képes az olvasottak időrendi, történeti
átlátására, összefoglalására.
- Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez
igazodni.
- Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett
értelmezve, a (helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok
alkalmazásával elmond, bemutat (felolvasás).
- Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.
- Képes hangulati szempontú szövegelemzésre.
- Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni
stílusa alakulóban van.
- Képes az írást céljainak elérése érdekében használni.
- A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során.
- Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni.
- A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni.
- Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről.
- Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is öt-hat
mondatban számot ad.
- Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról.
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- Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket,
logikai
kapcsolatokat,
cselekvések
következményeit.
Szöveghűen elmondja a tanult verseket, versrészleteket.

IDEGEN NYELV
7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

- A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten
merjen
megszólalni
a
különböző
kommunikációs
helyzetekben. Alkalmazza a tanult a nonverbális és verbális
elemeket, a kommunikáció szabályait.
- Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni,
a lényegét megérteni és azokhoz alkalmazkodni.
- Próbálja meg felismerni és megérteni a tanult szavakat és
kifejezéseket, a tanár egyszerű utasításait, tőmondatait.
Ismerje fel a tanult kérdéseket, s azokra releváns válaszokat
adjon. Próbálja a tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni.
Igyekezzen megfelelő ritmussal a tanult egyszerű mondatokat
megismételni, törekedjen a megfelelő kiejtésre, hanglejtésre.
- Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen
nyelven. Próbáljon meg saját magáról 12-15 mondatban
összefüggően beszélni.
- (Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell
mérni, s inkább az akarat, a motiváció dominál, semmint a
pontos nyelvhasználat. )

MATEMATIKA
1.-2. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság,
azonos tulajdonság alapján.
Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata.
Biztos számfogalom 10-es számkörben.
Jártasság 20-as számkörben.
Összeadások
és
kivonások
10-es
számkörben
készségszinten, 20-as számkörben eszközhasználattal.
Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása.
Alkotás térben, síkban.
Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek
leolvasása, megfogalmazása.
A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése,
tulajdonságaik megfogalmazása.
Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom
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méréséről.
Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben.
Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján.

3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végére
-

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti
válogatása, csoportosítása.
Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása.
Állítások igazságának eldöntése.

-

Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben.
Számok
összehasonlítása,
helyük
a
számsorban,
számszomszédok.
Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten.
Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül
analógia és eszközök segítségével.
Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban.

-

A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése,
megnevezése.
A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete.
A négyzet és a téglalap kerületének mérése, számítása mért
adatok alapján (szükség esetén segítséggel).
A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése.
A tanult mértékegységek ismerete, használata.

-

Nem matematikai és matematikai relációk felismerése,
jelölése.
Szabály
felismerése,
megfogalmazása
egyszerűbb
esetekben.
Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban.

-

Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.
Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.
Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása.
Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása.
Logikai kifejezések pontos használata.
Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban.

-

Biztos számfogalom 100-as számkörben.
Jártasság 1 000-es és 10 000-es számkörben.
A törtszámok és a negatív számok ismerete.
A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat
segítségével).
A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén
számológéppel).
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-

5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

-

-

Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása.

-

Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a
tanult tulajdonságok alapján. Szabvány mértékegységek és a
közöttük lévő váltószámok ismerete.
A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása;
területének mérése lefedéssel.
Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása,
felezése; párhuzamos-, merőleges egyenesek szerkesztése,
téglalap- és négyzet rajzolása.

-

-

-

Racionális
számok
összehasonlítása,
összefüggések
felfedezése, szabály megfogalmazása.
Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján.
Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak
leolvasása, lejegyzése.
Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján,
ábrázolásuk koordináta-rendszerben.
Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben.
Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése.

7.-8. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

Elemek több szempont szerinti rendezése a halmazábrák
különböző részeibe.
Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.
Állítások igazságának eldöntése.
A logikai kifejezések pontos használata.
Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus
feladatokban.
Biztos számfogalom 10 000-es és 100 000-es számkörben.
Jártasság 1 000 000-s számkörben.
A törtszámok és a negatív számok ismerete.
Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén
táblázat segítségével).
A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén
számológéppel).
Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel.
Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása
(szükség esetén segítséggel).
Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti
csoportosítása.
Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése.
Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap
és háromszög szerkesztése.
Henger és kúp tulajdonságainak ismerete.
Mértékváltások következtetéssel.
Négyzet és téglalap területének számítása.
Kocka és téglatest felszínének számítása, térfogatának
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mérése.
-

-

Racionális
számok
összehasonlítása,
összefüggések
felfedezése, szabály megfogalmazása.
Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján.
Adatok
leolvasása
táblázatból,
koordináta-rendszer
adatpárjainak leolvasása, lejegyzése.
Adatok beírása táblázatba a felismert szabály alapján,
ábrázolásuk koordináta-rendszerben.
Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása
esetekben.
Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése.

egyszerűbb

ERKÖLCSTAN
1.-2.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

-

-

A tanuló elemi ismeretekkel rendelkezik személyi adatairól,
külső tulajdonságairól.
A körülötte élő gyermekekhez és felnőttekhez barátságos
magatartással
közeledik,
pozitívan
viszonyul
a
környezetéhez.
Udvariasan kommunikál környezetével (gyerekkel, felnőttel)
köszönés, kérés, beszélgetés során.
Képességeinek megfelelően nyitott a természet szépségeire,
óvja, vigyázza környezetét.
Érzéseit, gondolatait rajzban, mozgással és szóban fejezi ki.
Különbséget tesz mese és valóság között.

3.-4.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

-

A tanuló életkorának és képességének megfelelő szinten
képe van saját külső és belső tulajdonságairól.
Figyel másokra, egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit,
gondolatait. Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe.
Kialakul szabálytudata, képes a szabályok betartására.
Képes másokkal kapcsolatot kialakítani, felnőtt segítségével
konfliktusokat feloldani.
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
Elemi szinten megismeri más népek hagyományait, kulturális
jelenségeit.
A múlt értékeinek megismerésére és azok megóvására
törekszik.
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5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végén
-

-

-

-

-

-

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének
jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.
Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja
a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget.
Képességeinek
tükrében
gondolkodik
saját
személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek
utólagos értékelésére.
Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez
befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még
a számára fontos értékek között is.
Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására;
rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák
kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható
technikájával.
Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes
elfogadni a közösségi normákat.
Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és
kulturális, illetve vallási hagyományokat.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között
élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és
lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók
segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van
a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél
kevésbé károsítsa a természetet.
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait.
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására
törekszenek.

7.-8. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén
-

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és
gondolkodó lény, aki alkalmas tanulásra és mások
megértésére.
Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri
önmagát.
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és
befogadására.
Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja,
hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.
Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja,
hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos
következményeiről.
Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében
jelenlevő hagyományokról, az emberi- és a társas kapcsolatok
természetéről,
az
erkölcsről,
a
világvallásokról,
a
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-

kereszténység európai hagyományairól.
Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi
cselekedeteket.
A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel
rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt
alá.

KÖRNYEZETISMERET
1.-2. OSZÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

A szociális képességének fejlődése során alakuljon ki a tanuló
együttműködése társaival és tanárával. Irányítás segítségével
megfigyelések végzése, adott szempontok szerinti válogatás,
csoportosítás és egymáshoz rendezés. Az időbeli események
helyes sorrendbe állítása. Érdeklődése, kíváncsisága,
motiváltsága egyre hosszabb ideig fenntartható. A
tapasztalatok kifejezése egyszerű, rövid mondatokkal.
Biztonságos tájékozódás a közvetlen környezetében. Az
ismert állatok, növények adott szempontok szerinti
csoportosítása, megnevezése. Elemi ismeretek szerzése saját
testéről. Életkorának és képességeinek megfelelő ismeretek
az energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a
szabályok betartása. Együttműködő részvétel kirándulásokon,
sétákon, egyszerű játékos kísérletek végzésében.

3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

Tapasztalatok,
megfigyelések,
ismeretek
szerzése
a
környezetben előforduló legismertebb tárgyak, anyagok
tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról,
jelenségekről. Aktív részvétel egyszerű kísérletek, mérések
végzésekor. Tapasztalatok megfogalmazása szóban, rajzos
formában. Adott szempontok szerint csoportosítás. Egyszerű
összefüggések felismerése. Tájékozódás térben, időben a
tanuló saját lakóhelyén. Irányok, iránytű használata. Az idő
mérése, mértékegysége. Elemi szintű térképismeret. A másság
elfogadása. A sérült embertársak segítése. Társainak és saját
testének védelme. Aktív részvétel a környezet óvásában.
Szelektív hulladékgyűjtés. Energiatakarékosságra törekvés.
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TÖRTÉNELEM
5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két
évfolyamos
ciklus végén

A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait,
példákat is tud kapcsolni hozzá. Ismeri a történelmi
időszámítás egységeit. Alapvető szinten tájékozódik a
történelmi térképen. Az időszalagon felismeri a tárgyalt
történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult
ismeretet. Időrendbe helyezi a tanult eseményeket
időszalagon, időtornyon. Az adott tematikai egység tárgyalt
témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy
szóban számot ad a tanult elemi történelmi ismereteiről.
Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a
magyar és a világtörténelem eseményei között. Ismeri a
világtörténelem tanult fordulópontjait; a magyar történelmi
tudáskánon
legfontosabb
sarokpontjait
–
évszámok,
események, uralkodók tükrében.
A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert
mondák, legendák, rövid történetek tartalmát segítséggel
elmondja.
Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit.
A történelmi hősökkel érzelmileg képes azonosulni. Ok-okozati
összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.

-

-

-

-

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

-

-

-

-

A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő történelmi
személyiségekről gyűjtött életrajzi adatokat. Ismeri a
reformkor haladó politikusainak nevét és törekvéseikről
néhány mondatban beszámol. A reformkor eseményei között
történelmi összefüggéseket szempontsor szerint fölismer
tanári irányítás mellett.
Összefüggéseket tud említeni a világtörténelem és hazánk
történelmének
eseményei
között.
A
nemzeti
alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi ismeretet
kapcsol. Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben –
képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot
ad a tanult elemi történelmi ismereteiről. Gazdasági,
társadalmi változásokra példát tud mondani.
A térképen meg tudja mutatni a szabadságharc legfontosabb
helyszíneit, szempontsor alkalmazásával beszámol a
történelmi eseményekről. Információkat képes gyűjteni a
történelmi atlaszból.
Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost,
Táncsics Mihályt, Deák Ferencet. Felismeri Budapest
történelmileg nevezetes épületeit. Felismeri, hogy a trianoni
békeszerződés mekkora veszteségeket jelentett hazánk
számára.
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-

-

-

-

-

-

-

A második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól,
legfontosabb eseményeiről a térkép adatainak segítségével
beszámol. A nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát
fölismeri, a faj- és idegengyűlöletet elutasítja.
Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, regényt ismer.
Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez
pozitív attitűddel viszonyul.
A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot
képességei szerint értelmezi. Egyszerű összefüggéseket
fölismer, azokból következtetéseket képes levonni. A
történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket,
tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni.
A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz,
állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó alapvető
ismereteket. Felismeri az emberi közösséghez kapcsolódó
kulcsszerepű tényezőket és folyamatokat; utóbbi területen
lehetőségei szerint tájékozódik. Az alapvető emberi jogokat és
kötelességeket ismeri; az alkotó, demokratikus közösség
értékrendjét elfogadja.
Tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes
és korszerű formáiban.
A média és nyilvánosság szerepét ismeri, azok különböző
területein
képességei
szerint
tájékozódik;
egyúttal
különbséget próbál tenni tény és vélemény között. A világháló
közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről tud, az
egyéni virtuális jelenlét előnyeiről és hátrányairól képet alkot.
Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember
életvezetésének tükrében. Fogalmi képet alkot a pénzről, a
pénzintézetekről, azok tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges
szerepéről az életpálya felépítésének tükrében. A fizikai és
szellemi
munka
jellegzetességeit
megkülönbözteti,
tájékozódik az egyes gazdasági ágazatokban, reális képet
alkot a munkavállalás jelentőségéről.
Az élethosszig tartó tanulás fontosságát, az egyén állandó
alkalmazkodásának szerepét képessége szerint magára
vonatkoztatja folyamatosan változó világunkban.

HON ÉS NÉPISMERET
5. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

-

A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és
értékeit. Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az
európai művelődés szerves részét alkotja; ismeretekkel
rendelkezik szűkebb és tágabb környezetének múltjáról és
jelenéről. Hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz
kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy
írásban, néhány mondatban beszámol.
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Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot
gyermek- és felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők
hétköznapjaira, ünnepnapjaira. Tudomása van közvetlen
környezetének népszokásairól, azokat tiszteli és őrzi.
Ismeretekkel rendelkezik a történelmi Magyarország területén
élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a magyarlakta
területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.
A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről
alapvető ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi hírnevet
szerző művészek és tudósok közül néhányat megnevez,
munkásságuk iránt érdeklődik. Folyamatosan erősödő
nemzeti identitástudattal rendelkezik.

TERMÉSZETISMERET
5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére
-

-

Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált
anyagok jellemző tulajdonságainak ismerete. Kölcsönhatások,
változások, folyamatok ismerete a mindennapi környezetben.
Egyre
önállóbb
tapasztalatszerzés,
a
tapasztalatok
megfogalmazása és lejegyzése írásban és rajzban.
Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az
energiatakarékos életmódra.
Környezetünkben található egyes természeti és technikai
rendszerek ismerete. Életközösségek élő és élettelen
összetevőinek megkülömnöztetése, ismeretek az élőlények,
az emberi test felépítéséről.
Az egészséges életmód feltételeinek ismerete. Aktív részvétel
a környezetvédő tevékenységekben. Tájékozottság a
Naprendszerről, a bolygókról. Térképismeret, térképhasználat.
IKT-eszközök használata.

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

Alapvető ismeretek a kémiai, fizikai, biológiai jelenségekről,
törvényszerűségekről, ezek felhasználása a gyakorlatban, a
mindennapi életben, a háztartásban. Az élő és élettelen
természet legfontosabb kölcsönhatásainak ismerete. A
megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykövető
részvétel.
Egyszerűbb
összefüggések
megértése,
tapasztalatok megfogalmazása szóban, vázlatkészítés.
Törekvés a tanult szakkifejezések pontos használatára.
Információk egyre önállóbb gyűjtése és feldolgozása. IKTeszközök használata. Tudatos környezetvédelem és
egészségvédelem, megoldások keresése a környezet- és
egészségkárosítás elkerülésére. Az egészségügyi hálózat
ismerete. Képesség segítségkérésre, segítségnyújtásra.
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Kialakult szabálytudat, képesség
konfliktuskezelésre, reális önismeret.

az

együttműködésre,

FÖLDRAJZ
6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a 6.
évfolyam végén

-

-

-

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges
topográfiai fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a
földgömbön. Látja a térkép és a valóság kapcsolatát. Ismeri
a Föld alakját. Megérti, hogy a térkép a valóság sajátos
ábrázolása. Tud tájékozódni egyszerű térkép, térképvázlat
alapján. Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen,
földgömbön. Képes elemi térképolvasásra (felismerés,
keresés) és szemléleti térképolvasásra. Ismeri a történelmi
és a földtörténeti időegységek időnagyságrendi és
időtartambeli különbözőségét. A tanuló megérti, hogy a Föld
története sokkal régebben kezdődött, mint az emberiségé.
Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az
időszámítás között. Tudja, hogy a felszín folyamatos
változásban van. Ismeri a hegységképződési folyamatokat.
A fenntartható fejlődés érdekében belátja a nyersanyagok és
energiahordozó-készletek végessége miatti takarékosság
szükségességét.
Az
energiatakarékos
magatartás
szükségességét megérti, követését elfogadja. Belátja az
emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos
problémákat: ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása.
Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és
azokból adódó problémákat.
Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és
gazdaságföldrajzi jellegzetességeit. Képről megismeri
lakóhelye és a főváros nevezetes épületeit. Magyarország
tipikus tájait képről szóban képes jellemezni.
(A tanulók a tevékenységek végzésében és a
teljesítményekben az önállóság szempontjából nagy egyéni
különbségeket mutathatnak.)

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén

-

Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges
topográfiai fogalmak felismerése, megnevezése bármilyen
térképen. Térképolvasás nagy egyéni különbségekkel:
szemléleti térképolvasás segítséggel, esetleg következtető
térképolvasás.
A
fokhálózat
segítségével
történő
helymeghatározás segítséggel. A szomszédos országok és
fővárosaik megnevezése. A térképen a tanult tájak
megmutatása. Elemi szintű tájékozottság a különféle
méretarányú és jelrendszerű térképek olvasásában.
A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása
okainak felfedezése. A gazdasági ágazatok szerepének
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ismerete a földrészek, térségek, országok gazdasági
életében. A földrajzi térben zajló felismert kölcsönhatások és
összefüggések elemi szintű magyarázata.
Törekvés energiatakarékos magatartásra.
A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események
időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségeinek
tudatosulása.
Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A tanuló tudja,
hogy a víz a természetben állandó körforgásban van. Ismeri
a környezetvédelem feladatát, a vízszennyezés okait és
elkerülésének lehetőségeit.

ÉNEK-ZENE
1.-2. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

-

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése.
Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a
muzikalitás fejlődése.
Képesség a hallás utáni daltanulásra.
Játékbátorság erősödése, kreativitás fejlődése.
Képesség az örömteli zenélésre.
Bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.
Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.
Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.
Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.
A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban,
megszólaltatásokban.
A közös zenélés szabályainak betartása.
Dallamok éneklése a kották segítségével.
A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.
A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok
között.
Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének
megfigyelése, felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző
tulajdonságainak összehasonlítása, felismerése, kifejezése.
Aktív befogadás, érzelmi átélés.

3.-4.OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végére
-

Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés.
Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése.
Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle
éneklési játékokban, gyakorlatokban.
Ismeretek a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat,
szerkezet).
Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.
Képesség a hallás utáni daltanulásra.
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Részvétel kánonéneklésben.
Muzikalitás, zenei hallás fejlődése.
A zenei kreativitás fejlődése.
Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos
improvizációkban.
Az örömteli zenélés képességének átélése.
Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos
ábrázolása terén.
Ritmusok
felismerése,
írása-olvasása,
pontos
megszólaltatása.
A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus játékokban,
gyakorlatokban.
A tanult kották felismerése, olvasása, dallamok éneklése
kották segítségével.
Az
írásbeli
feladatok
pontos
kivitelezése
tanári
segítségnyújtás mellett.
Egyre nagyobb fokú önállóság a zenei írás-olvasás terén.
A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése.
A többször hallott hangok, hangzások felismerése.
Dalok felismerése jellemző részleteik alapján.
A tanult hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának
felismerése, többszöri meghallgatás után.
Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása.
Aktív befogadás, érzelmi átélés.

5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végére
-

-

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése.
Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása.
Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom,
hangulat, szerkezet).
Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.
Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából
történő daltanulással kiegészítve.
Kánonéneklés tanári segítséggel.
A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.
Törekvés a zene belső lényegének megértésére.
Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása.
Fokozott önállóság a különféle kották használatában.
A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső
hallás, a muzikalitás fejlődése.
Részvétel a tanult népdalok elemzésében.
Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei,
valamint az irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy
témakörében.
A többször hallott hangok, hangzások felismerése.
A
meghallgatott
hangszerek,
kórusok
hangjának,
hangzásának felismerése.
Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása.
Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról,
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zeneszerzők életéről, munkásságáról.
Nyitottság a zenei élmények befogadására.

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

-

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése.
Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása.
Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom,
hangulat, szerkezet).
Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.
Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő
daltanulással kiegészítve.
Kánonéneklés tanári segítséggel.
A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.
Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.
Törekvés a zene belső lényegének megértésére.
Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és
lejegyzése terén.
Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok
írása, olvasása, másolása fokozott önállósággal.
Népdalok elemzése, jelölése.
A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése.
A szülőföld zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a
lakóhely zenei értékei iránt.
Ismerkedés korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és
alkalmazott zenék).
Képesség a zenei élmény átélésére.
Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése
különféle formákban. Az esztétikai érzék, a zenei ízlés
fejlődése.
Képesség kapcsolatok találására a meghallgatott zenei
példák, valamint tanulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik
között.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
1.-2.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes:
− az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására,
− a lendületes kézmozgás kivitelezésére,
− a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és
adekvát használatára,
− a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti
rendezésére,
− egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére,
− bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez,
kitöltéséhez,
− a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz
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készítésére,
− a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás
létrehozására,
− társaival való kooperációra a közös alkotás során,
− családábrázolás értelmezésére,
− egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára,
− térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való
jelzésére, illetve felismerésére,
− munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat
készíteni,
− tudatosan változtatni az alkotás nagyságát,
− utánzással egyszerű formákat készíteni,
− esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat,
− saját alkotása feletti örömre.
3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes:
– az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására,
– a
tantárgy során
használatos eszközök adekvát
használatára,
– az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására,
– a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére
tárgyak egy tulajdonságának változtatásával,
– forma- és színritmus létrehozására,
– egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére,
– társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére,
– képen látható dolgok megnevezésére,
– egyszerű jelenetábrák megértésére,
– a plakátok, reklámok elemi kritikájára,
– saját alkotása feletti örömre.

5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes
− egyenletes foltot satírozással létrehozni,
− művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni,
− ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről,
− felismerhető képet készíteni,
− emberalak szoborszerű megjelenítésére,
− műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni,
− emlékezetből egyszerű rajzot készíteni,
− tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel,
− formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal),
− vázlatszerű ábrát készíteni,
− egyszerű alaprajzot értelmezni,
− funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait,
− képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni,
− törekedni munkája igényes kivitelezésére,
− tárgyat készíteni az általa választott technikával.
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7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes
− műalkotások
kompozíciós
elemeinek
célzott
megfigyelésére,
− ritmikus, szimmetrikus képet komponálni,
− egyszerű makettet készíteni,
− két híres magyar képzőművészt megnevezni,
− vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére,
− egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott
technikával,
− szabad
képalkotó
önkifejezésre,
érzelemvilága
harmonizálása érdekében,
− műélmény vizuális kifejezésére,
− egyszerű formák látványszerű ábrázolására,
− egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére,
− egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és
megalkotására,
− közvetlen
környezet
esztétikumának,
rendjének
fenntartására,
− értékítéletet
hozni
természeti
és
mesterséges
környezetének esztétikájára vonatkozóan,
− a mozgóképes közlésmód elemi értelmezésére,
− különbségtételre a dokumentum és a játékfilm között,
− kritikával szemlélni a reklámokat,
− a személyiségépítő műsorválasztásra,
− internetes viszonylatban ügyelni saját biztonságára,
személyes adatai védelmére.

INFORMATIKA
3.-4.OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes:
− az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására,
− a lendületes kézmozgás kivitelezésére,
− a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és
adekvát használatára,
− a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti
rendezésére,
− egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére,
− bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez,
kitöltéséhez,
− a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz
készítésére,
− a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás
létrehozására,
− társaival való kooperációra a közös alkotás során,
− családábrázolás értelmezésére,
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− egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára,
− térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való
jelzésére, illetve felismerésére,
− munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat
készíteni,
− tudatosan változtatni az alkotás nagyságát,
− utánzással egyszerű formákat készíteni,
− esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat,
− saját alkotása feletti örömre.
5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén

-

-

-

-

-

-

A számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az
egér
tanult
funkcióinak
használata.
Alapszintű
„kommunikálás” a számítógéppel.
Szabálykövető magatartás.
Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló,
ha szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló
elkészítése. Információforrás irányított keresése a neten, a
közhasznú információforrások megtalálása és felhasználása
a mindennapi életben.
A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk.
Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének
kiválasztása tanári segítséggel. Algoritmikus képesség
egyéni haladáshoz képest elvárt megerősödése, a grafikai
kifejezőképesség önállósulása.
Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a
gyermekek számára készült honlapok használata önállóan
vagy tanári segítséggel.
Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a
könyvtárban segítséggel, szerző vagy cím alapján könyv
kiválasztása a katalógusból – segítséggel. Tartalomjegyzék
használata – segítséggel.
Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján.

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén
-

A számítógép főbb perifériás egységeinek használata önállóan
vagy segítséggel, funkcióik ismerete.
A számítógép és a mobilkommunikációs eszközök fontosabb
alkalmazási területeinek és jelentőségüknek ismerete a mai
társadalomban.
A net célirányos használata.
A program- és adatvédelem szabályainak betartása.
Tapasztalatok az informatikai eszközök és információhordozók
használatában.
Az információforrások etikus használata.
A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása.
Többféle formázást tartalmazó, szöveges, rajzos, táblázatos
dokumentumok elkészítése.
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-

Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének
értelmezése.
Információfeldolgozási képesség gyakorlati hasznosságának
belátása.
Testi és lelki egészség megóvása érdekében a függőség
megelőzése, a net veszélyeinek elhárítása.
Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására.
A számítógép egyre biztosabb, önálló kezelése.
Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása.
Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása.
Grafikai kifejezőképesség önállósulása.
Szabálykövető
magatartás,
megerősödött
feladattudat
kialakulása.
Önbizalom, önértékelés fejlődése.
Képesség céltudatos információszerzésre.
Iskolai feladathoz dokumentum kiválasztása segítséggel, majd
egyre önállóban.
Tárgy- és névmutató használata.
Beszámoló a szerzett információról – kérdések segítségével.
Hagyományos
és
elektronikus
könyvtárszolgáltatások
igénybevétele tanauláshoz, szórakozáshoz.
A
korszerű
technológiákon
alapuló
könyvtári
ismerethordozókból, számítógépes, hálózatokból, multimédiás
oktatóprogramokból történő információszerzés lehetőségének,
módjának ismerete.

TECHNIKA ÉLETVITEL GYAKORLAT
1.-2. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

Öltözködés,
tisztálkodás
tevékenységeinek
elvégzése
fokozódó önállósággal.
Kulturált, szabályos étkezés.
A közvetlen környezet rendben tartása.
A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása.
A természetes anyagok minél szélesebb körének
megismerése és használata.
A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján.
Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb
kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata.
Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása
utánzással és egyéni elképzelés alapján.
A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése.
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3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

-

A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető
tevékenységek, szokások ismerete és rendszeres elvégzése.
A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és
elkerülése.
Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata.
A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a
gyakorlatban, a tömegközlekedés eszközeinek és módjának
ismerete, a közlekedési jelzőtáblák utasításainak megértése.
Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika
elsajátítása, irányítással használati tárgy készítése.
Varróeszközök használata, egyszerű öltésekkel varrás.
Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból.
Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos
anyagfelhasználással.
Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók
megismerése.
Aktív részvétel a család életében, képességének megfelelő
feladat vállalásával.
Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az
energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről.

5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végére

-

-

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres
testápolás.
Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges
táplálkozás megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése
érdekében.
A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő
higiéniás szokások bevezetése.
Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a
kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása.
Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak
alakításához, modellek készítéséhez.
Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók
körének bővítése.
A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek
az energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről.
A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak
megismerése.

7.-8.OSZTÁLY
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A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végére
-

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres
testápolás.
Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és
alkalmazása.
Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás
figyelemmel kísérése.
Működő modellek készítése irányítással.
Vásárlással,
szolgáltatás
igénybevételével
kapcsolatos
fogyasztóvédelmi szabályok és információk ismerete.
Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek
megértése, az ismeretek alkalmazása.
Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők
megismerése és mérlegelése a helyes döntés érdekében.

TESTNEVELÉS
1.-2. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két
évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes
− az alapvető biztonsági szabályok betartására,
− testrészei megnevezésére,
− testhelyzetének
és
a
testhelyzet
változásainak
érzékelésére,
− szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint
nyak-, kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő
testhelyzet elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után
és/vagy segítséggel),
− a járás és futás közötti különbség gyakorlati
differenciálására,
− a tanult játékok nevének felismerésére,
− empirikus szinten felismerni a labda mozgásának
sajátosságait,
− az alapvető higiénés követelmények betartására,
− a mozgás és játék élvezetére.

3.-4. OSZTÁLY
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes
− felismerni és használni a legfontosabb kézi- és
tornaszereket,
− vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására,
− tartáshelyzetek felvételére,
− irány, ütem tartására,
− labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére,
− a játékszabályok betartására,
− aktív részvételre a közös játékokban,
− a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben,
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más körülmények közötti alkalmazására,
− teste és ruházata tisztán tartására,
− a minőségi ételek felismerésére,
− egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti
elvégzésére,
− egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy
szóbeli instrukció alapján,
− gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és
körtánc során.
5.-6. OSZTÁLY
A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanuló képes:
− a bemelegítési technikák alkalmazására,
− 4 8 ütemű gyakorlatok végrehajtására,
− küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére,
− alakzatváltozásokban együttműködésre,
− erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint,
− egy tanult elem önálló végrehajtására,
− 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben,
− a labda céltudatos irányítására,
− a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más
körülmények közötti, önálló alkalmazására,
− higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti
alkalmazására,
− a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására
nyugalmi és stresszhelyzetben,
− az
egészségtudatos
magatartásformák
szokásrendszerébe integrálására.

7.-8.OSZTÁLY
A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén
-

-

Reális önértékelés, önfejlesztési igény kialakulása. A kritika
elfogadása,
a
felelősség
felismerése,
készség
személyiségének fejlesztésére. A közösségért érzett
felelősség felismerése, érvényesítése.
Saját helyének, szerepének felismerése adott közösségben,
törekvés az önérvényesítés és a közösség érdekeinek
összeegyeztetésére.
Az egyéni adottságoknak megfelelő konfliktuskezelés a
környezetben.
Az iskola, a tágabb közösség elvárásainak megfelelő
normatartás.
Reális pályaválasztási célkitűzés, iskolaválasztás.
Egyéni adottságaihoz mért erőkifejtés, én-erő mozgósítás a
kitűzött célok megvalósítása érdekében.
Alapvető állampolgári tájékozottság a közvetlen környezet
demokratikus közéletében.
Egyéni adottságokhoz igazodó részvétel a természeti értékek
védelmében, a kulturális hagyományok ápolásában.
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-

-

A serdülőkor legjellemzőbb megnyilvánulásainak ismerete,
képesség önmaga, reakciói elemezésére, következtetések
levonására,
a
szükséges
változtatások
érdekében
erőfeszítések tételére.
A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének
belátása,
a
megőrzésük
érdekében
leggyakrabban
használható technikák ismerete, törekvés alkalmazásukra.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
nevelése, oktatása
Törvényi hivatkozás:
Az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az 1993. évi LXXIX. Törvény 47.
§
2. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
1. Általános elvek
1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek –
nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott
célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési
igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük
elkészítésénél figyelembe veszik:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
köznevelési törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,
– a kollégiumi nevelés országos alapprogramját,
– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,
– a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési tervet,
– a szülők elvárásait és
– az általuk nevelt tanulók sajátosságait.
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi
tanulóval részben vagy egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban
történő, illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai osztályban a sajátos
nevelési igényű tanulók számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményekben) nevelésére, oktatására.
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1.2. Az Irányelv célja
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a
tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek,
mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy:
– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg,
segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb
beilleszkedést,
– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,
– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is
terjedjen ki,
– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények
pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé,
– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy
egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit,
– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
– a nevelés, oktatás és fejlesztés
szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.
1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú
ellátása
A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó –
különbségeket az iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor
veszik figyelembe.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes
körű módosulását,
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját,
fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét,
lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő,
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő
fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai
eljárások alkalmazását teheti szükségessé.
1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelésioktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú
habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény
dokumentumai tartalmaznak.
b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben
kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az
egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök,
módszerek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé.
1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból,
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autizmus spektrum zavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó
vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók
bevonásával.
b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos
egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének
kibontakoztatása.
1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
típusa, súlyossága.
b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.
c) A sajátos nevelési igényű tanuló
ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.
d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és
biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő
felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat,
tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni:
a) az intézmény pedagógiai programjában,
b) a helyi tantervben
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban,
d) az egyéni fejlesztési tervben.
A fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú
végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor,
konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, kompetenciája:
1. a programok, programcsomagok összeállítása,
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli
megsegítés,
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba
beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően
a konzultációban.
1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű
tanulók számára
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a
köznevelési törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű
tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja,
illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és
hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például:
● speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
● speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök.
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1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált –
oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító
intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget.
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi
tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az
alábbi tényezők biztosítják:
– A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt
segítő szakmai programokon akkreditált továbbképzéseken.
– Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának,
gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadására.
– Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a
habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés-specifikus
módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk
megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési
igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz.
– A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé
teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként
egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő
speciális eszközök alkalmazását.
– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában,
fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel
(elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges
kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén
konduktor – együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói
teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az
adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
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 – gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktoróvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló
egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az
osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő
bútorok, eszközök alkalmazása stb.);
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c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására;
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények
értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó
módszerváltásokra;
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon
– egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló
órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép
funkciókra;
h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek
önmagához mért fejődésének megítélésében;
i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények
vegyék igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a
pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére
kijelölt intézmények segítségét
a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.

2. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai
fejlesztésének elvei
2.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló
Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása
veleszületett vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és
maradandóan akadályozott, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció.
Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki:
– végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok,
– petyhüdt bénulást okozó kórformák,
– a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek,
– egyéb, maradandó mozgásállapot- és funkcióváltozást, mozgáskorlátozottságot
okozó kórformák,
– a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák.
A mozgás minden gyermek tapasztalatszerzésére, illetve annak lehetőségére
hatással van, befolyásolja személyiségfejlődését. Mozgáskorlátozott gyermek
esetében a mozgásos tanulás lehetősége és folyamata módosul.
Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint ép mozgású
társainak. A mozgásszervi károsodás tartóssága, visszafordíthatatlansága is
befolyásolja fejlődésmenetét. Ez gyakran az átlagostól eltérő pszichés, szociális és
fizikai szükségleteket teremt.
A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg
is sok eltérést mutat. Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat
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járnak be. A nevelést-oktatást befolyásolja, hogy a tapasztalatszerzési lehetőségek
általában beszűkültek, a környezethez való alkalmazkodás gátolt. A hely- és
helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a tárgy- és
eszközhasználat, a grafomotoros teljesítmény, illetve a verbális és nonverbális
kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága az iskolai nevelés, oktatás egész
időtartama alatt megkívánhatja az egyénre szabott módszerek, eljárások, technikák
és eszközök, valamint a fizikai korlátozottságot csökkentő környezeti adaptációk
alkalmazását.
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a megfelelően kialakított,
adaptált, akadálymentes környezet biztosítja az információhoz való hozzáférést, a
tevékenységekben történő szabad és aktív részvételt, előmozdítva az
esélyegyenlőséget.
A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének
ideje, annak formája és elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg
határozzák meg, a megfelelő különleges bánásmódot, a fejlesztés szakszerű
feltételeit, formáját biztosítani kell.
2.2. A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése
2.2.1. A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai
2.2.1.1. Alapelvek

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése
során az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez kell
igazodni mind a pedagógiai tevékenységek, mind a környezeti adaptációk tervezése,
megvalósítása során annak érdekében, hogy a tanulók mozgáskorlátozottként is meg
tudják állni helyüket a szűkebb és tágabb környezetükben.
A tanulók sérülés-specifikus ellátása csoportmunkában (team munkában) valósítható
meg – a különböző szakemberek (pedagógus, gyógypedagógusok, ortopéd
szakorvos, neurológus, gyermekgyógyász és egyéb szakemberek, a konduktív
nevelés esetében a konduktív pedagógia kompetenciája szerinti konduktor stb.),
illetve a család együttműködése, a közös célok kitűzése kölcsönös megerősítést,
szinergista hatást válthat ki, amely nagymértékben támogatja a fejlesztő folyamatot.
A nevelés, oktatás, mozgásfejlesztés, az egészségügyi szükségletek ellátása és a
gondozás (sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat) során szükséges a
folyamatos, tapasztalatszerzésre építő korrekciós szempontú fejlesztés, ezzel a
sérülésből adódó hátrányos következmények csökkenthetők, ellensúlyozhatók.
Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a
mozgáskorlátozott tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően –
biztosítani kell a megfelelő mozgás- és életteret, amely magában foglalja:
– a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló
számára biztosítja az egészséges környezeti feltételeket,
– a személyre szabott (segéd)eszközök és egyéb, az oktatáshoz szükséges speciális
eszközök (pl. megfelelő méretű asztal, szék, csúszásgátló, ceruzafogó stb.) meglétét
és használatát,
– a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is
hatással bíró személyi környezetet (integrált oktatásnál a tanulótársak, azok szülei,
az iskola dolgozói részére a befogadást segítő ismeretek átadása),
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– szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a
különféle tevékenységek során a tevékeny és eredményes részvételt súlyosan
akadályozza – a személyi segítő meglétét.
A sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészülést, sajátos
módszertani tudást kíván a pedagógusoktól és a pedagógiai munkát segítő
személyzettől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkciót korrigálókompenzáló hatásokat, és lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését.
2.2.1.2. Célok

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának kiemelt célja az
esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a
mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai tanulmányaik során felkészültté váljanak az
ismeretszerzésre és tanulásra, az önálló döntéshozatalra, képessé váljanak az
önrendelkező életvitelre.
Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egészségi teendőket és az
egészségügyi ellátás lehetőségeit, a sajátos helyzetükből adódó jogaikat, alakuljon ki
bennük az önrendelkező életforma képessége, amely elősegíti jövendő felnőtt
életüket, társadalmi beilleszkedésüket.
A mozgásállapot által meghatározott adottságok, korlátok figyelembevételével olyan
belső motiváció teremtődjön meg, amely által a mozgáskorlátozott tanuló aktívan
kapcsolódhat be a fejlesztő folyamatba; alakuljon ki a fejlődés igénye önmagával
szemben, az igény a sikeres továbbtanuláshoz, munkába álláshoz.
Fejlődjön ki a megfelelő életminőség megalapozása érdekében a megszerzett tudás
és képességek birtokában a testi, lelki, pszichikai jól-lét és annak kialakítására
irányuló igényesség.
2.2.1.3. Kiemelt feladatok

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a
mozgáskorlátozott tanulók többsége meg tud felelni a Nat-ban, illetve a
kerettantervben megfogalmazott elvárásoknak.
Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása,
csökkentése az ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés, stb.) csak abban
az esetben indokolt, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen
módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el. A
sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat során – pedagógiai tartalmak
kitűzésekor, rehabilitációs célok, időbeli eltérések megfogalmazásakor –
differenciálás és fokozatosság szükséges. Az individuális megsegítés olyan mértékű
legyen, amennyi az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. A módszertani,
technikai támogatás tervezéséhez, kivitelezéséhez a pedagógus segítséget kérhet a
gyógypedagógustól, konduktív nevelés esetén a konduktortól, a pedagógiai szak- és
szakmai szolgáltatók szakembereitől.
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a
mozgásszervi károsodás következtében a kommunikáció és a kognitív funkciók
(figyelem, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodás) területén kialakult zavarai,
illetve a mozgásteljesítményt igénylő feladatok kivitelezésének problémái jelentik,
különös tekintettel a manipulációra. Ezek mindegyike befolyásolhatja az olvasás,
írás, beszéd elsajátítását is, vagyis az iskolai teljesítmények alakulását.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
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– A mozgásszervi diagnózistól és mozgásállapottól, az aktuális fejlettségi szinttől,
valamint a személyiségtől függő speciális fejlesztési technikák, módszerek, eszközök
alkalmazása, a megismerő tevékenységekhez szükséges kompetenciák (ismeretek,
képességek, attitűdök) kialakítása és fejlesztése, az elérhető legmagasabb szintű
önállóság kialakítása, az önálló életre nevelés.
– Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, mint
komplex rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási
funkciók helyreállítását célzó, a gyógyító és a motoros képességek fejlesztését
szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e feladatokat integrálja a tanítás-tanulás
folyamatába.
A mozgásnevelés célját és feladatait elsődlegesen nem az életkor, hanem a tanuló
mozgásszervi diagnózisa
– annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot súlyossága és
klinikai tünetei, akadályozottságának mértéke és formája határozzák meg.
– Korszerű ismeretek átadásával, illetve a reális önismeret kialakításával a
továbbtanulásra történő felkészítés nyújthat biztos alapot a későbbi önálló
életvezetéshez.
– A mozgáskorlátozottság gyakori velejárója a beszélt és írott nyelv zavara, így a
nevelés-oktatás során kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés, súlyos
esetben a beszéd- és logopédiai terápia, esetleg a technikai eszközökkel támogatott
írásbeli kommunikáció kialakítása.
– A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja
fizikai adottsága, értelmi képessége, kommunikációjának formája, szintje és érzelmi
állapota. Ennek megfelelően a tananyag, a követelmények, a számonkérés,
értékelés egyéni fejlettségi szinthez történő igazítása, adaptálása szükséges, a
fokozatosságot e téren is figyelembe véve (a tevékenységek kivitelezését, a
részvételt biztosító (technikai jellegű, módszertani) segítségnyújtás formáját
szükséges először megkeresni, az egyes tevékenységek, illetve az értékelés alóli
mentesítés csak nagyon indokolt esetben ajánlott).
– A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai
segédeszközök igénybevétele segíti a mozgásbiztonságot, a mozgásreflexek
célszerűségét és gyorsaságát, az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra,
beszédészlelésre támaszkodó tevékenységeket, a szűkebb és tágabb környezetbe
történő beilleszkedéshez szükséges alapok megteremtését, a személyi függetlenség
elérését.
– A mozgáskorlátozottság együtt járhat egyfajta fizikai függés kialakulásával, amely
megnövelheti a deviáns csoportokhoz való sodródás kockázatát, fokozhatja az
áldozattá válás esélyét, így a nevelés-oktatás során a prevenciós munka, illetve a
már kialakult helyzetek kezelése kiemelt feladatot jelent. A tanulóknak meg kell
tanulniuk egyrészt a kísértésre nemet mondani, másrészt olyan hasznos
tevékenységeket kell elsajátítaniuk, amelyekkel értelmesen tölthetik ki
szabadidejüket.
– A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a
tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatokat jelent a
bármely területen tehetségesnek bizonyuló mozgáskorlátozott tanulók felismerése,
tehetségük gondozása, amely támogathatja a pályaorientáció folyamatát is.
2.2.2. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása megegyezik a Nat
képzési szakaszaival.
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A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége, fejlődésének sajátos útja,
tapasztalatszerzésének eltérő volta, hiányosságai indokolhatják, hogy az első
évfolyam teljesítésére, a biztos olvasás-írás elsajátítására a pedagógiai program
helyi tanterve egy tanévnél hosszabb időt (két tanév) biztosítson, de szükség esetén
a további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek hosszabb idősávban.
2.2.3. A többségi iskolában történő együttnevelés
Az integrált nevelés-oktatás során – függetlenül annak teljes vagy részleges
formájától – különös figyelemmel kell lenni a következőkre.
– A mozgáskorlátozott tanulók együttnevelése során szükséges, hogy az intézmény
felkészüljön a tanuló fogadására: kialakítja a megfelelő fizikai környezetet
(akadálymentesítés), beszerezi azokat a segédeszközöket (gyógyászati és oktatási),
amelyek a különböző tevékenységekben való részvételt segítik, felkészíti a befogadó
személyi környezetet (diákok, iskolai dolgozók, szülők), előkészül a szakértői
javaslatban megfogalmazott sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat
megvalósítására.
– Ha a mozgáskorlátozott tanuló fogadása az integráló iskola vezetésének és
nevelőtestületének szándékával, döntésével összhangban történik, akkor nagyobb
az esély arra, hogy az integráció eredményes lesz.
– Az együttnevelés teljes folyamatát gyógypedagógus, konduktív nevelés esetén
konduktor kíséri, segíti. A pedagógus és gyógypedagógus/konduktor szakmai
együttműködése, az intézményi együttműködések (egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai
szolgáltatók), a társszakmák bevonása biztosíthatja a megfelelő ellátást. Egyéni
előrehaladású képzés során meg kell valósítani az egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációt, rehabilitációt, amely a tanórai gyakorlattal kölcsönösen egymásra épülve
biztosítja az egyéni igényekhez igazodó feltételeket (adaptált tananyag,
számonkérés, értékelés stb.) és a fejlődést.
– A mozgáskorlátozott tanulók integrált iskolai ellátása a pedagógusoktól speciális
felkészülést kíván. Az együttnevelés megkezdése előtt kívánatos, hogy a befogadó
pedagógus célirányos pedagógus-továbbképzésen vegyen részt.
– A mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése érdekében a pedagógiai
programban megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (módszerek,
eszközök, segédeszközök, segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a
követelmény egyénre szabott formái stb.).
– Az alkalmazkodás, az adaptálás, a differenciálás során – igazodva az egyes
gyermek fejlettségi szintjéhez, illetve a támogatás szükséges mértékéhez –
módosulhat a tananyag elsajátításának tempója, módja, a számonkérés, a házi
feladat formája, végső esetben a tananyag mennyisége.
– Mozgáskorlátozott tanuló esetében gyakoriak az egészségügyi beavatkozások
(műtétek), a hosszú kezelések – ezekben az esetekben az egyénre szabott
felzárkóztatást minden esetben meg kell szervezni, valamennyi pedagógus
közreműködésével.
– Különösen jelentős az osztályfőnök/mentor és a segítő szakember szerepe az
osztályban tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.
– Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában
leírtak érvényesítése.
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2.2.4. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott
fejlesztési területek és nevelési célok megvalósítása általában lehetséges. A helyi
tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire
vonatkozó
kerettantervi
ajánlások
a
tanulók
egyéni
adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a mozgásállapot, a kognitív funkciók vagy a
kommunikáció zavara, a szocializáció problémái akadályozzák a tanulási folyamatot,
akkor az Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi
tanterv elkészítése, először minden esetben annak megvizsgálásával, hogy a
megfelelő differenciálás, adaptálás (támogatás technikai eszközzel, a tanuló számára
előnyös ismeretelsajátítási módszer preferálása stb.) hogyan tudja segíteni a tanulót
a követelmények teljesítése során.
2.2.4.1. Fejlesztési területek – nevelési célok

A Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területeket – nevelési célokat és azok
teljesítését a tanulók életkori sajátosságai és a mozgáskárosodásból adódó egyéni
eltérések egymással kölcsönhatásban befolyásolhatják.
Az Erkölcsi nevelés, a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az Állampolgárságra,
demokráciára nevelés, illetve a Fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési
területek – nevelési célok megvalósítása megegyezik a Nat-ban foglaltakkal.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A megfelelő önismeret hozzájárul a társas kapcsolatok kialakulásához, amely alapját
képezi a társadalomban valóboldogulásnak. A tapasztalatszerzés módosult
folyamatai, a kommunikáció esetleges nehezítettsége, a társas kapcsolatok
alakulásának sajátos módja miatt szükséges a terület kiemelt, tudatos fejlesztése, a
megvalósítható célok kitűzése, a reális értékelés, a pozitív megerősítés.
A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a
lehetőségek szerinti önállóságra nevelés.
A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha önmagukhoz képest fejlődnek,
érnek el sikereket.
A családi életre nevelés
Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb fokú önállóság
elérése. Ezért lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek
a megkeresése, kidolgozása és működtetése, illetve azoknak az eszközöknek a
megtalálása, amelyek a mozgáskorlátozott tanuló életének minden színterén az
önálló életvitel kialakítását segítik, gyakoroltatják. Kiemelt jelentőséggel bír a
mozgáskorlátozottak számára a középfokú és a felsőfokú oktatásban javasolt
képzések, a munkaerő-piacon a teljes értékű munkavállalóként ellátható munkakörök
megismertetése, az ezek iránt való érdeklődés felkeltése.
A lelki egyensúly fenntartásának elengedhetetlen eszköze a bizonytalanság, valamint
a konfliktusok kezelésének képessége, amelynek kialakítása a nevelő-oktató munka
fontos feladata.
A családi szerepek sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok esetében is
gyakran megváltoznak, emiatt a szerepek tudatosítása, a megfelelő önismeret és
reális énkép kialakításával a családi élet jövőképének kialakítására a
mozgáskorlátozott tanulók esetében is törekedni kell.
Médiatudatosságra nevelés
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A mozgáskorlátozott tanulóknak gondot okozhat a kommunikáció, a szóbeli
információk feldolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az
információszerzésben és adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a média
használata. Az információs társadalom fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy a
mozgáskorlátozott tanuló nem az alkalmatlanságát, a képességei hiányát érzi,
hanem olyan eszközöket használhat, amelyek alkalmazásával eredményes és
sikeres lehet, életminősége javulhat.
Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók ne csak az Informatika műveltségi
területen belül használják a számítógépet, hanem szükség esetén a tanítási órákon
és otthonukban is. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és
munkaeszköz a mozgásállapota miatt kézírásra képtelen, valamint a beszéd útján
nehézségekkel kommunikáló tanuló számára, sokszor a kapcsolatépítés- és tartás
egyetlen csatornája.
A
médiatudatosságra
nevelés
mozgáskorlátozott
tanulók
esetében
a
tapasztalatszerzés hiányosságai miatt hangsúlyosabb az átlagosnál: kiemelten kell
kezelni a valódi értékek bemutatását, a veszélyforrásokra való tudatos
figyelemfelhívást.
A tanulás tanítása
A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás
összetevőinek tanítására, az egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának,
csatornájának) megválasztására, ezzel elősegítve az önálló tanulás képességének
kialakulását. Az előzetes tapasztalatszerzésre a mozgáskorlátozottság miatt nem
mindig kerül sor, ezért a tanuló előzetes tudása is hiányos lehet. Esetenként a
mozgásos tapasztalatszerzés is akadályozott. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy
gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás
folyamatát.
A tapasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalommal a
kíváncsiság, érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil
motiváció érhető el az egyéni tanulási formák kialakulásához.
Testi és lelki egészségre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés során törekedni kell arra, hogy a tanulók minél
inkább megismerjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, az
állapottal járó napi teendőket elsajátítsák és alkalmazzák az azzal kapcsolatos
higiénés szabályokat. A kellő mértékű önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a
számukra javasolt és nem javasolt mozgásokat, azoknak az eszközöknek a
használatát, amelyek a hely- és helyzetváltoztatást lehetővé teszik számukra,
tisztában vannak ezeknek az eszközöknek a karbantartásához szükséges napi
teendőkkel.
A
tanulókban
ki
kell
alakítani,
hogyan
viszonyuljanak
mozgásállapotukhoz, ismerjék meg saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan
helyes döntéseket tudjanak hozni, képessé váljanak a környezet és munkaerő-piac
elvárásainak megfelelő magatartásformákra, értékrend kialakítására, amely a
társadalmi beilleszkedés alapját biztosíthatják. Elő kell segíteni, hogy
mozgáskorlátozottságuk ellenére kialakuljon a fizikai aktivitásra, a szabadidő aktív
eltöltésére kész, az egészséges életmód kialakulásához szükséges magatartás és
szokásrendszer, a sportolás iránti szükséglet, az egészséges életvitel igénye.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
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A másokkal való együttműködés a mindennapi élet megszervezéséhez
nélkülözhetetlen, a társadalmi integráció kölcsönös alkalmazkodást, a
mozgáskorlátozott tanulótól is aktív részvételt kíván.

Pályaorientáció
Mozgáskorlátozott tanulók esetében a sikeres pályaorientáció nagyban függ a
mozgásos és pszichés tevékenységek működésétől, ezért a reális pályakép
kialakítása átgondoltabb előkészítő munkát kíván. A pályairányultsághoz
nélkülözhetetlen képességek kialakításakor szükség lehet sajátos elő- és
felkészítésre, azon képességek kialakítására, amelyek a saját adottságok
felméréséhez és elfogadásához vezetnek, valamint azok egyeztetéséhez az
elképzelésekkel és lehetőségekkel. A pályaalkalmasság vizsgálatakor indokolt lehet
speciális szempontok figyelembevétele is.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran kialakuló másoktól függő
életforma indokolttá teszi a terület hangsúlyozott fejlesztését. A gazdasági és
pénzügyi ismeretek, a pénz világában való magabiztosság, az idegen nyelvi
kommunikációs készség hozzásegítheti a mozgáskorlátozott tanulókat is az önállóbb
életvitelhez.
2.2.4.2. Kompetenciafejlesztés

Valamennyi kulcskompetencia fejlesztése beépül a mozgáskorlátozott tanulók
sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamatába. Mozgáskorlátozottság esetén –
a cselekvéses tapasztalatszerzés hiányosságai, illetve a szociális kapcsolatok
sajátos alakulása miatt – az egyes kompetenciaterületek által meghatározott
képességek fejlődése, ismeretek elsajátítása, attitűdök alakulása során gyakran
eltérő fejlődés tapasztalható. A kompetenciafejlesztés folyamatában a
tevékenységek kivitelezését, illetve a különböző helyzetekben való részvételt
biztosító eljárások, technikák alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy a
mozgáskorlátozott tanulók is képesek legyenek a hatékony alkalmazkodásra, a
környezet befolyásolására.
A mozgáskorlátozott tanulók esetében, a gyors, cselekvőképes alkalmazkodás,
illetve az élethosszig tartó tanulásra való felkészülés érdekében hangsúlyos a
digitális kompetencia, az idegen nyelvi kommunikáció, a hatékony önálló tanulás, a
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció teszi lehetővé a társas kapcsolatok kialakítását, a
gondolatok közlését, az információ megszerzését és közvetítését – ezek mindegyike
hatással van a mozgáskorlátozott tanulók önálló életvitelének kialakítására, illetve
szűkebb és tágabb környezetükbe történő beilleszkedésére.
Amennyiben – a sérülés következtében – akadályozott a szóbeli, vagy az írásbeli
kommunikáció, a képességek speciális módszerekkel történő fejlesztésére van
szükség (mozgás-, egyensúly-, ritmus-, grafomotoros képességek, térbeli
tájékozódás, testséma, érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv- és beszéd
stb.), mindig igazodva az értelmi és mozgásállapothoz, illetve az életkorhoz.
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A szóbeli kommunikáció érintettsége esetén szükséges lehet a logopédiai kezelés,
beszédterápia eljárásainak alkalmazása, súlyosabb esetben kiegészítő, kisegítő
kommunikációs forma használata. Az írásbeli kommunikáció akadályozottsága a
technikai eszközök (számítógép, adaptációk, kommunikátorok) használatával
kompenzálható. A kifejező beszéd fontos alkotóeleme a mimika, a beszédet kísérő
kéz- és testmozgások, melyek kivitelezésének akadályozottsága esetén a tanulók
mozgásfejlesztésébe is integrálni kell mindezek fejlesztését.
Idegen nyelvi kommunikáció
A terület kiemelt fejlesztése támogatja a sikeres munkaerő-piaci integrációt és a
társadalmi beilleszkedést. Minden esetben a sérülésnek leginkább megfelelő tanulási
módszer megválasztása szükséges. Differenciálásra, a tananyag és a taneszközök
adaptálására leginkább az idegen nyelvi olvasás és írás bevezetése előtti oktatási
időszakban van szükség. A testbeszédet és a mimikát csak részben lehet bevonni a
nyelvtanulásba, ugyanakkor többször kerülhet sor egyéb nonverbális eszközök
használatára. A mozgásos játékokban, feladatokban differenciálásra vagy
adaptálásra lehet szükség. Az eljátszással, utánzással, hangeffektusokkal,
manipulációval járó tevékenységekben és az azokkal kapcsolatos elvárásokban is az
érintett gyermek képességeihez kell alkalmazkodni.
Matematikai kompetencia
A problémamegoldó-képesség, az összefüggések felismerése és gyakorlati
alkalmazása hozzájárul az önálló életvitel, az önrendelkező életforma kialakulásához,
így a terület kiemelt fejlesztése indokolt. Az ismeretelsajátítás, képességfejlesztés
során gyakran szükséges az adaptált, speciális eszközök alkalmazása (megfelelő
méretű, megfogható eszközök). Ha a kézfunkciók sérültek, a tanulóval, a szülővel, a
segítő szakemberrel közösen, egyénre szabottan kell kifejleszteni azokat az
eszközöket, amelyekkel a gyermekek dolgozni tudnak.
Természettudományos és technikai kompetencia
A kompetenciaterület a sikeres társadalmi integráció, illetve az önálló életvitel fontos
részét képezi, így szükséges az egyéni képességstruktúrához igazodó fejlesztés, a
hiányosságok pótlása, a nem megfelelően működő területek fejlesztése,
kompenzálása, kiemelt figyelmet fordítva a tapasztalatszerzésre, a különféle
tevékenységekben való tevékeny közreműködésre. Ugyanakkor a mozgáskorlátozott
– és gyakran a kommunikációban is akadályozott – tanulók saját személyükkel,
életvitelükkel kapcsolatos technikai kompetenciája fejlettebb is lehet, mint
kortársaiké, mivel számukra ez a jobb minõségű élet feltétele.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia megfelelő szintje biztosíthatja szinte valamennyi
élethelyzetben a mozgáskorlátozott tanulók részvételét. A nevelés-oktatás során az
információs-kommunikációs technológiák használatának olyan szintű és minőségű
elsajátítása szükséges, amely alkalmassá teszi őket az önálló ismeretszerzésre, az
információk kritikus szűrésére, azok feldolgozására és kreatív használatára.
Mozgáskorlátozottság esetén sokszor speciális, illetve adaptált eszközök használata
szükséges (speciális egér, klaviatúra, szoftverek stb.). A szóbeli vagy írásbeli
kommunikációjukban akadályozott tanulók digitális kompetenciájának szintjét emeli,
255

ha akadálymentes kommunikációjukhoz
kommunikációs háttérrel rendelkeznek.

magas

színvonalú,

korszerű

info-

Szociális és állampolgári kompetencia
A kompetenciaterületen megjelölt ismeretek, képességek, attitűdök kiegészülnek a
mozgáskorlátozott tanulók testi funkcióiban, struktúráiban bekövetkezett
károsodásokról megszerzett ismeretekkel, illetve az azok következtében szükséges
kötelező
tevékenységformák
megismerésével
(állandó
orvosi
kontroll
szükségessége, mozgásállapot szinten tartása, segédeszközök használata,
karbantartása stb.), amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakulásához.
A társadalomban való aktív részvétel megkívánja a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét biztosító jogokról, az érdekvédelmi szervezetek működéséről,
szerepéről elsajátított ismereteket, valamint a kölcsönös alkalmazkodás
képességének kialakulását.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A reális önismeret kialakítása, a megfontolt és minden körülményt figyelembe vevő
pályaorientáció hozzájárulhat a megvalósítható pályakép, az önálló életvitel, az
alkotó életforma kialakításához.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A művészi kifejezés és a kulturális életben való aktív részvétel a mozgáskorlátozott
tanulók számára is adott, egyben a tehetség kifejeződésének lehetőségét biztosítja a
művészet bármely területén. Emiatt a terület fejlesztésének háttérbe kerülése
semmilyen körülmények között sem indokolt, mindenképpen szükséges megtalálni a
tevékenységet és részvételt biztosító – sokszor adaptált – eszközt, helyzetet.
Hatékony, önálló tanulás
A tanulási technikák ismerete, az önálló ismeretszerzés képessége hozzájárulhat a
sikeres továbbtanuláshoz, ami megalapozhatja a későbbi munkába állást, az önálló
életvitel kialakítását. A hatékony és önálló tanulási képesség kialakítása, a sajátos
tanulási stratégiák megismerése mozgáskorlátozottság esetében kiemelten fontos,
mivel lehetővé teszi, hogy a tanuló az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó saját
készségeit, képességeit, attitűdjét jobban megismerje, ezzel is elősegítve a számára
elérhető képzési lehetőségek megtalálását. A megfelelő motiváció kialakítása, a
pozitív megerősítés, a kudarctűrő képesség fejlesztése hozzásegíti a
mozgáskorlátozott tanulókat is az önálló tanulási képesség kialakításához.
2.2.5. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a
nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit,
tartalmát, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, továbbá a tantárgyközi
tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények
teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetőleg ajánlott időkeretet. Az intézmény szakmai
önállóságát a kerettantervekben szabadon hagyott időkeret és módszertani
szabadság biztosítja.
Az iskola számára kötelező valamely kerettanterv kiválasztása, amelyet a helyi
tantervében megnevez.
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A helyi tanterv leírja azt a megközelítőleg 10%-nyi szabadon választható
tananyagtartalmat, amit kerettanterv nem fed le.
A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban és a választott kerettantervben foglaltak az
irányadók, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, fejlesztési
feladatok, kompetenciaterületek fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama
mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. A Nat-ban és a választott
kerettantervben meghatározott közműveltségi tartalmak elsajátíttatása, valamint az
értékelés során a mozgáskorlátozott tanulók állapotához, fejlettségi szintjéhez
szükséges
igazodni
a
segítségnyújtás,
differenciálás
mennyiségének
megválasztásában is:
– a tanulók jelentős része képes elsajátítani a Nat-ban és a választott
kerettantervben meghatározott tartalmakat, ebben az esetben a megfelelő tanulási
környezet megteremtése biztosíthatja a nevelési-oktatási folyamatokban való
részvételt;
– amennyiben a mozgáskorlátozottság akadályozza az ismeretelsajátítást, az egyéni
szükségleteknek megfelelő technikai jellegű segítségnyújtásra (pl. számítógép,
speciális eszköz stb.), adaptációra (pl. hosszabb idő biztosítása) lehet szükség;
– nagyon indokolt esetben szükséges lehet egyes tartalmak elhagyása, vagy – a
szakértői bizottság javaslata alapján – az érdemjeggyel történő értékelés alóli
mentesítés – a tanuló fejlődését szövegesen értékelni ebben az esetben is
szükséges.
A különböző képességek fejlesztése – függetlenül attól, hogy melyik műveltségi
területen belül folyik a fejlesztés – komplex egységet képez, és integrálódik a
mozgásfejlesztés, illetve az egész pedagógiai fejlesztési folyamatba.
A mozgáskorlátozottság megjelenési formája változatos, sokszínű, így a sérülésspecifikus pedagógiai fejlesztő folyamat is számtalan lehetőséget foglal magába – az
egyes műveltségi területekre, – azokat a választott kerettantervben feldolgozó
tantárgyakra – vonatkozó ajánlások elsősorban azokban az esetekben nyújthatnak
segítséget, amelyek során speciális eszköz, módszer, eljárás alkalmazása
szükséges a sikeres fejlesztéshez, amelyek megválasztásához gyógypedagógus
segítségét javasolt igénybe venni.
Műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom
Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az
egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök
(megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé,
megfelelő időt és módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képességek
fejlesztéséhez. Az írás tanítása előtt szükséges a ceruzafogás lehetőségének
felmérése, a megfelelő eszköz kiválasztása, az írástanulás folyamatában a célzott
manipulációfejlesztés, a kéz és az ujjak mozgékonyságának, ügyességének, az ujjak
tapintási érzékenységének javítása, a két kéz, valamint a szem- és kézmozgások
összerendezése. Egyes tanulóknál a számítógéppel, vagy más technikai eszközzel
támogatott írás (gépi írás) elsajátítása teremt lehetőséget az írásbeli
kommunikációra, akár már az írástanulás kezdetétől.
A részképességek és a beszéd és kommunikációs zavarok az olvasás és
íráselsajátítás során külön fejlesztési feladatok elvégzését tehetik szükségessé,
gyakran integrálva azt a mozgásfejlesztésbe, pl. bátorító beszédlégkör kialakítása
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nehezen érthető beszéd esetén is, a mimikai, illetve a beszédet kísérő és annak
megértését segítő mozgások gyakorlása. A beszéd megértésének problémája esetén
a vizuális információhordozók tudatosabb használata, beszédterápia, logopédiai
fejlesztés során együttműködés a logopédussal, beszédképtelenség esetén
kiegészítő, segítő kommunikációs technikák, eljárások alkalmazása (augmentatív,
alternatív kommunikáció).

Idegen nyelvek
A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének
fontos eszköze, ezért minden esetben szükség van a megszerzett nyelvtudás
gyakorlati felhasználhatóságának egyénre szabott megfogalmazására.
Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív tanulási
módszerek eredményesebbek. A beszéd- és kommunikációs zavarok, beleértve a
nonverbális kommunikáció zavarait is, gátolhatják a mozgáskorlátozott tanuló aktív
részvételét az idegen nyelvi szóbeli kommunikációban – ebben az esetben az érintett
funkciók kiemelt fejlesztése, esetleg az írásbeli kommunikáció előtérbe helyezése
jelenthet megoldást.
Matematika
Kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésnek, a
megfigyelőképesség, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás fejlesztésének.
A különböző részképesség-problémák, a téri tájékozódás zavara, a manipuláció
akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő,
cselekedtető, hosszabb megalapozó szakaszt, a sérültségnek megfelelő, egyénre
adaptált eszközök használatával, mert ezek át tudják segíteni a tanulót a technikai
nehézségeken.
A műveltségi terület tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve,
illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése támogathatja a megértést, a tanulási
folyamatot. A mozgáskorlátozott tanuló saját testén kialakuló mennyiségfogalma
sokszor kialakulatlan, így a tapasztalatszerzés ezen a területen is kiemelt
jelentõségű.
A geometriai anyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól függően egyéni
elbírálás alapján történik, esetenként egyes tananyagrészek módosítása,
csökkentése, adaptálása válhat szükségessé (pl. számítógép, számológép
használata), indokolt esetben – a szakértői bizottság javaslatával alátámasztva –
szükséges lehet az egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés.
A matematika tanítás általános fejlesztési követelménye a mindennapi életre való
felkészítés, vagyis a lényegkiemelés és a várható eredmény megbecsülése
képességeinek fejlesztése, a pénz értékének megismerése, az oksági viszonyok
felismerése, ismert történések alapján a hasonló folyamatok eredményének jóslása,
tervek és programok tervezése és lebonyolítása stb.
Ember és társadalom
Szükséges a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása.
Mintaadást nyújthat az alkotó, értelmes életcélok kitűzéséhez a fogyatékkal élő
történelmi személyek tevékenységének bemutatása. Sajátos tartalmat jelenthet a
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fogyatékosok társadalmi megítélése a történelem során, a társadalmi, politikai
helyzet, a kulturális színvonal és a fogyatékosok helyzete, megítélése közötti
összefüggés, a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi
szerveződések, fogyatékosokkal foglalkozó intézmények ismerete.
A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezésével az általános célokon
túl (a múlt valósághű megismerése) tapasztalatokhoz, élményekhez juthatnak a
tanulók a kulturális és társadalmi integráció, az együttműködés területén is.

Ember és természet. Földünk és környezetünk
Az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a tanuló diagnózisának
ismeretével, az ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelésével,
az egészség – betegség - sérült állapot közötti különbségtétel ismeretével.
Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök
igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő alakítása teremtheti meg a
legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét.

Művészetek
A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos
eszköze a zene, a mozgás, a dramatikus interakció és az alkotás.
A felmentés bármely formája indokolatlan és megengedhetetlen, a megfelelő
eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az
alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen.
Informatika
Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált
eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács, könyök- és csuklótámasz stb.)
alkalmazása, gyakran több idő szükséges a számítógép kezelésével kapcsolatos
manuális tevékenységek megtanítására és begyakorlására. Esetenként a
számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes a tanuló az önálló használatra
(beragadó billentyűk, billentyűszűrés, hangjelzések, egér speciális beállításai,
billentyűkombinációk stb.).
Az információs-kommunikációs technológiák megismertetése, azoknak a tanulóhoz
igazított egyéni használata segítségével, a logikus gondolkodás tudatos
fejlesztésével lehetővé válhat az információszerzés, az önálló tanulás, a tanulók
életminőségének a javítása.
Mozgáskorlátozott tanulók számára az informatika tanítása korábbi időszakban
elkezdődhet, különösen indokolt ez abban az esetben, ha a mozgásos
akadályozottság miatt a kézírás kivitelezése nehézkes, és indokolt a számítógéppel
támogatott írásbeli kommunikáció elsajátíttatása.
A magabiztos és pontos számítógép-használat, a számítógép adta lehetőségek
kreatív használata a pályaorientációt is befolyásolhatja, a munkába állás feltételét
nyújthatja (akár távmunka keretében is), így a dokumentumkészítés,
információszerzés témakörök gyakorlati részének elsajátíttatására megfelelő időt kell
biztosítani.
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Életvitel és gyakorlat
A műveltségi területen belül olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök
használatának megtanítása szükséges, amelyeket a tanuló hasznosítani tud
szabadideje eltöltése, pályaválasztása, önálló felnőtt élete, illetve a szűkebb és
tágabb környezetébe való beilleszkedés során.
Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg az eszközök, illetve a praktikus
tevékenységformák kiválasztását. Az önállóság kialakítását célzó eszközök (sokszor
gyógyászati segédeszközök) használatának elsajátítása során a tanulóknak minden
esetben meg kell tanulniuk az eszközök használatán túl azok karbantartását, illetve a
velük kapcsolatos higiénés és balesetvédelmi szabályokat.

Testnevelés
A műveltségi terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a mozgáskorlátozott
tanuló egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- és
egészségi állapotától, aktuális fejlettségi szintjétől függően, a pedagógiai és
egészségügyi habilitációval, rehabilitációval összhangban valósul meg. A
mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, valamint a testnevelés és sport fejlesztő
mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese eredményezi a mozgáskorlátozott
tanulók sajátos testkulturális nevelését, a testnevelés és sport műveltségterület
tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési formáit.
A mozgáskorlátozott tanulók testnevelés óra alóli automatikus felmentése nem
indokolt. A testnevelés és sport műveltségi terület keretében szervezett testnevelés
tantárgyi órán a tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval
foglalkozó team (orvos, gyógypedagógus, pedagógus) véleménye alapján vesz részt.
A testnevelési órán való részvétel lehet teljes, részleges, a felmentés lehet teljes és
átmeneti. Mozgáskorlátozottság esetében a testnevelés tantárgyi óra helyett/mellett
biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat. A testnevelés órán való
foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező
gyógypedagógus (szomatopedagógus) javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség
esetén részvételével történik.
A műveltségi terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az
egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció keretében a
mozgásnevelés gyógypedagógus (szomatopedagógus) vezetésével történik.
Fejlesztési feladatok életkortól, sérüléstől és állapottól függően:
a) Komplex vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási és mozgási
funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja. Új tartási és mozgási funkciók
kialakítása és interiorizálása;
b) A mozgás-szervrendszer optimális működőképességének elősegítése;
állapotromlás, másodlagos károsodások, következmények megelőzése;
c) A motoros készségek és képességek fejlesztése, játék és versenyzés, a fizikai
kondíció növelése és az egészséges életre nevelés, a mozgásigény növelésével és
mozgásszükséglet kielégítésével, rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülésspecifikus és egyedi adaptációval;
d) Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül,
mozgásállapotnak és képességeknek megfelelő sportágválasztás és sajátos
felkészítés;
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e) Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és
eszközhasználatának, a kommunikációs képességek motoros feltételeinek
kialakítása, javítása;
f) A reális mozgásos én-tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés.
A megvalósítás összetevői és tartalmai:
a) A gyógytorna passzív és aktív eljárásai.
b) A fizikoterápia módszerei és eljárásai. Hidroterápia és ergoterápia, egyéb terápiás
célú eljárások, módszerek.
c) Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alkalmazása, azok használata,
szükség szerinti környezeti adaptációk.
d) A testnevelés műveltségterület sérülés-specifikus és egyénileg adaptált
mozgásanyaga (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok).
e) Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák és versenysport sérülésspecifikus ismeretei és gyakorlata.
f) A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív
eszközhasználat, a kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett
terápiás mozgásanyag.
A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt – abban az esetben, ha a
testnevelést a mozgásnevelés teljesen felváltja – a helyi tantervekben a testnevelés
tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elnevezés javasolt.
2.2.6. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció
A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja,
hogy a sérülés következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt
biztosítson az eredményes tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi
beilleszkedésre.
Ennek érdekében szükséges:
– az ellátás során a team munka kialakítása, a különböző szakemberek
együttműködése (az orvos – neurológus, ortopéd szakorvos, gyermekgyógyász –
irányította egészségügyi rehabilitáció megszervezése, szükség esetén egyéb segítő
szakmák, szakemberek bevonása);
– a központi idegrendszer sérülése által előidézett funkciózavar (beszédzavar,
figyelemzavar, a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés és/vagy
motoros tempó lassúsága stb.) megszüntetése, csökkentése, kompenzálása;
– a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése, mivel a szenzomotoros zavar
dyslexiához, apraxiához vezethet és ez tanulási problémákat idézhet elõ;
– a tanulók beszédzavarainak, kommunikációs képességeinek javítása érdekében –
különös tekintettel a központi idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás
gyermekekre – mozgás- és beszédterápia, alternatív segítő technikák alkalmazása.
Mindez szervesen illeszkedik a komplex rehabilitációs célú fejlesztő programba;
– a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított és a
tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés tornateremben és
szabadtéren, uszodában, fizikoterápiás helységben;
– a mozgáskorlátozott tanulók részvételét megteremtő, és az egyéni igényekhez
igazodó fejlesztést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások, technikák
alkalmazása (differenciálás, csoportmunkára építő módszerek);
– a mozgásszervi diagnózis szerinti technikai eszközzel támogatott írásbeli
kommunikáció, speciális gépírás (gépi írás), infokommunikációs eszközök
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használatának megtanítása, amely akkor indokolt, ha a tanuló nem tudja iskolai
munkáját kézírással végezni;
– speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre, az önrendelkező
életformára;
– az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló sérülésspecifikus egyéni rehabilitációs eszközök biztosítása;
– a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a gyermek más anyanyelvű
emberekkel történő kommunikációját, és a média segítségével biztosítsa a számára
közvetlen megtapasztalással elérhetetlen élményeket;
– a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása;
– alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció;
– a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogi és érdekvédelmi tudnivalók (szövetség,
egyesületek, klubok, alapítványok stb.) ismerete.
2.2.7. A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók fejlesztése
A halmozott fogyatékosság olyan állapot, amelyben különböző társult formában és
arányban van jelen az értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális (és
nonverbális) kommunikáció, a látás, látási észlelés, a hallás, hallási észlelés, a
megismerési funkciók, esetenként a személyiség és viselkedés zavara.
A különböző kategóriákba tartozó mozgásszervi megbetegedésekhez eltérő
gyakorisággal társulnak más zavarok. Az agysérülésből eredő mozgászavar, a
cerebralparézis (CP) – mivel a központi idegrendszer károsodása következtében jön
létre – nagyobb valószínűséggel jár együtt más akadályozottsággal. A tünetek
megjelenése a központi idegrendszert ért károsodás helyétől és kiterjedtségétől függ.
A mozgás-rendellenességek többi három típusához ritkábban társul más (érzékszervi
vagy értelmi, tanulási) zavar. Másodlagos retardáció azonban kialakulhat a
mozgásos tapasztalatszerzés gátoltsága következtében.
A központi idegrendszeri sérült gyermekeket általában hosszabb reakcióidő és
pszichés fáradékonyság jellemzi.
Teljesítményük nem egyenletes, gyakran függ aktuális mozgásállapotuktól. Az
agysérült gyermekekre jellemző, hogy az egyes képességterületeken jelentősen
eltérő teljesítményt nyújthatnak. Ez nem a mozgáskorlátozottság következménye,
hanem a gyermeket ért agysérülésre vezethető vissza. Figyelmüket nehezebben
tudják összpontosítani, és könnyebben elterelhető. Emlékezeti funkcióikra általában
jellemző, hogy könnyebben megjegyzik a konkrét tevékenységhez, cselekvéses
megtapasztaláshoz kapcsolódó, érzelmileg is megerősített ismereteket. Mivel
azonban éppen ebben akadályozottak, ez a teljesítményüket ronthatja.
A halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, komplex megsegítésre van
szükségük ahhoz, hogy iskolai és mindennapi tevékenységeikben eredményesek
legyenek. Sajátos feltételeket biztosító iskolai környezetben, speciális tanterv
alapján, egyéni felzárkóztató programok mentén a domináns fogyatékossághoz
igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra is figyelve szükséges a
képességek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon kísérő
pedagógiai diagnosztizálás az alapja a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai és
követelményei meghatározásának.
2.2.7.1. Kiemelt pedagógiai feladatok, alapelvek
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A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése komplex
folyamat, amely egyesíti a mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés, kommunikációfejlesztés, személyiségfejlesztés stb. együttes, egymást erősítő és kiegészítő
hatását. Az adottságokhoz, képességekhez kell igazodni a feldolgozott tartalmak
mennyiségében, a feldolgozás módszereiben, az alkalmazott eszközökben és a
tanulásszervezésben is. Ha a gyermekeket akadálymentes épített környezet,
sérülés-specifikus berendezés és felszerelés veszi körül, valamint egységes, sérülésspecifikus pedagógiai ráhatások érik, az a szocializációt, a szociális, életviteli és
környezeti kompetenciák fejlesztését segíti elő. A mindennapi élet helyzeteiben,
életszerű szituációkon keresztül kell segíteni az alapvető érzelmi reakciók megélését,
ez segítheti a viselkedési problémák megoldását. A halmozottan fogyatékos
gyermekeket is az egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóságra, önellátásra
kell nevelni. Kompenzációs és korrekciós eljárásokat kell alkalmazni a kívánt
funkciók eléréséhez és megtartásához. A sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő
folyamat során a mozgásnevelés és a különböző terápiás módszerek eljárásait
(ergoterápia, augmentatív, alternatív kommunikáció fejlesztése, evés- és ivásterápia,
speciális fejlesztő programok, állatasszisztált terápia, élményterápia, fizikoterápiahidroterápia stb.) alkalmazva valósítható meg a komplex ellátás és fejlesztés.
5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei
5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe
tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető
gyengébb funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós,
átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.
Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban
orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat.
Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb
fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések.
5.2. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú
jellemzői
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy
milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb.
rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az
értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki.
Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika,
a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció,
valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben
és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző
mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás
eredményességét.
A nevelésükhöz szükséges feltételek:
a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai
tanár/terapeuta, gyógypedagógus foglalkoztatása,
b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve
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c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások
biztosítása.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő
gyógypedagógiai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek
területén is számottevő lehet.
5.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
5.3.1. Alapfokú nevelés – oktatás szakasza
a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam.
Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére
helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások,
tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik
szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki
tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott
tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális
igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós,
kompenzáló jellegének.
Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt – a Nemzeti alaptanterv által biztosított
lehetőséggel élve –egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél
hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető
kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság
mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási
tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész
személyiség fejlesztésére kell törekednie.
Ezen a tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési
szokások következetes kialakítása és megerősítése.
Az iskolák helyi tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és
fejlesztési stratégián alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat – szükség esetén
terápiákat –, amelyek az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan segítik a
készségfejlesztést. Az iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége
folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálás nyomán a tanítás-tanulás folyamatában
állapítható meg biztonsággal.

b) felső tagozat: 5–8. évfolyam
A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek
további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre,
ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló
tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint,
de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a
manipulációs és a képi szint is.
5.3.2. Középfokú nevelés – oktatás szakasza
A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek
rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési
technikák tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének
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különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a
tanulók a speciális szakiskola, – vagy az integrált keretek között történő – nevelés,
oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló
életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, megmaradáshoz és az egész
életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek.
5.3.3. Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz
A speciális szakiskola szakképző évfolyamain szakmai vizsgára történő felkészítés,
vagy az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű
betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó képzés folyik. Az államilag
elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre és
rész-szakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma az
OKJ-ben megjelölt képzési idő, illetve – a Nemzeti alaptantervben biztosított
lehetőség alapján – a sajátos nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő
szerint történik. A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók
adottságaihoz
igazodó
készségés
képességfejlesztés,
a
komplex
személyiségfejlesztés. A nevelés, oktatás, képzés célja:
– A még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása,
– A tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció
megteremtése, erősítése,
– A szakmai vizsgára való felkészítés,
– Munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók
élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása.
5.4. Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók
fejlesztése
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az
Irányelvben leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény
pedagógiai programját, sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervét. A
befogadó intézmény pedagógiai programjában – az Irányelv 1. fejezetében leírtak
alkalmazásával – szerepelnie kell a fogyatékos tanuló nevelése-oktatása sajátos
elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő körülményeket is.
Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani azokat a segítő eljárásokat, amelyek
az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, habilitációs és
rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok
kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a szakirányú
képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár gyógypedagógus együttműködése
szükséges.
Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta,
logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába.
5.5. A Nat alkalmazása
5.5.1. Fejlesztési területek – nevelési célok
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek
megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye,
módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul.
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Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén
keresztül képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a
társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való
eligazodásra.
Ki kell alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb
környezetéhez, a történelmi múlthoz.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az
állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok
gyakorlására ajánlott iskolai szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat).
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel
bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben
elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a
mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az
önbizalom fejlesztése.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése
kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés
alapvető feltételének kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében.
Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a fizikai képzésre és a rendszeres
testedzésre.
Családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének és testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon
fontos harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítése s családi életre
nevelésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi életükben
felmerülő konfliktusok kezelésében.
Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a
nevelés-oktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás,
a saját élmény, a tapasztalat.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A személyiségfejlesztő nevelés az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös
jelentőséggel bír a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek
iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása. A szociális érzékenység, az
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás
képességének kialakítása.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
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
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megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan vett természeti
környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell jelentkezzen.
Pályaorientáció
Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának
feladata a munka világáról képet nyújtani. A tanulók képességeinek és
érdeklődésének megfelelően segíteni kell pályájuk kiválasztására, és az ehhez
kívánatos képességeket szükséges fejleszteni.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmigazdasági helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés,
tulajdonviszonyok), ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret
(munkamegosztást, családi életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását,
hivatalos ügyintézést) előnyben részesíteni.
A tanulóknak ismereteket kell szerezni a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a
fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése.
Médiatudatosságra nevelés
Képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét.
Ismerjék
az ismeretszerzési,
művelődési,
önkifejező
kapcsolatteremtési
lehetőségeket. Tudatosuljon bennük az ezekben az alkalmazásokban lévő
veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés
megkülönböztetése.
A tanulás tanítása
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az
egyéni tanulási módok feltárása és biztosítása. Felkészítés a társadalmi integráció és
a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából kiemelten fontos, egész
életen át tartó tanulásra.
5.5.2. Kulcskompetenciák
Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként
meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai intézményekben megvalósuló nevelési
formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek
biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös
hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés
érdekében.
Anyanyelvi kommunikáció
Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag – a tanítási tartalom – eszköz a
tantárgy nevelési feladatai megoldásában.
Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
esetében a beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és
beszédprodukció 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
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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, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés,
megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja
és alkalmaztatja.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi
fogyatékosok nevelésében 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 gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra,
helyzetgyakorlatokra.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a
gondolkodási műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális
képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet). A
matematikai kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló
rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli
viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett
matematikai tudást 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 összekapcsolt tapasztalatszerzés és
matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a
gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben
előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság
elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása.
Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti
ismereteinek, bővítése.
Digitális kompetencia
Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve
középpontban a munkához, az életvitelhez és a szabad idő hasznos eltöltéséhez
kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.
Szociális és állampolgári kompetencia
A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy
megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül
a közügyekben való aktív részvételre.
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Az állampolgári kompetencia – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
gyógypedagógiai- pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat
sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus
közösségi beilleszkedést.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek,
képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait
figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi
fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel
lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások segítségét. Tudjon
segítséget kérni és adni.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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 érzelmeknek is.
Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő
tapasztalatszerzést.
Hatékony önálló tanulás
A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell
rendelkezni. Az írás, olvasás, számolás, az IKT eszközök használata, amelyek
lehetővé teszik, hogy képes legyen az enyhén értelmi fogyatékos tanuló önálló
ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni, hogy miben tud elsajátítani új
ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni. Legyen képes közös
munkában, csoportban dolgozni.
5.5.3. Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányára
1–2.
évfolyam

3–4.
évfolyam

5–6.
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4–8

4–8
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3–10

3–14
3–8
3–8
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20–24

18–20
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Műveltségi területek
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Ember és társadalom
Ember és természet
Földünk
–
környezetünk
Művészetek
Informatika

4–18
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5.5.4. A Nat alkalmazása a tanterv készítésénél
A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltak az irányadók, de 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.
Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások:
5.5.5. Műveltségi területek
5.5.5.1. Magyar nyelv és irodalom

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az
enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és
feladata a szókincsfejlesztés 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 tanulókat 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 tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek
fejlesztésében.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése:
– vizuális észlelés – jelfelismerés,
– akusztikus észlelés – hangok differenciálása,
– a beszédmotoros észlelés fejlesztése.
b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése.
c) Grafomotoros készségek fejlesztése.
d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.
E) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus
memóriafejlesztés.
f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése.
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.
A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek
alkalmazása fokozódó önállósággal.
Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség
fejlesztése.
A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása.
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Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás
eszközszintű műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás
fokozatai.
Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló
képesség, vizuális észlelés fejlesztése.
Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási
problémahelyzetek felismertetése.
Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő
írásbeli feladatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés
fejlesztése.
5.5.5.2. Idegen nyelvek

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, fejlettségüknek megfelelnek.
A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az
egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven
történő értelmezésének.
Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz,
amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás
középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés
stb.) megértése, fejlesztése áll.
Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödõ igény
alapján kívánatos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az
idegen nyelvi környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az
egyszerű információk felfogása, 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 felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű
információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése. Az Európában való eligazodás,
kommunikálás igényének felkeltése.
– Beszédértés
Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése.
Egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása.
Kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése.
– Beszédkészség
– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok
megválaszolására.
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5.5.5.3. Matematika

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a
tanulók intellektuális kapacitását.
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 megfigyelése, a látottak
értelmezése, és a tapasztalatok összefoglalása.
f) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés
képességének kialakítása.
g) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.
h) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek
felépítése, szokások kialakítása.
i) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés
igényének támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének
fejlesztése.
j) Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az
együttéléssel kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása.
k) 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
élményből kiindulva.
A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb.
felhasználása, kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban.
A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális
szinten.
Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás
képességének kialakítása.
A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek
segítségével a matematikai 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, megoldása 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, valamint az együttműködési
képesség fejlesztése, kialakítása.
A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek
kiemelése.
A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.
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A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a
gyermek ismereteihez igazodva.
A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése.
Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűzõdő 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.
5.5.5.4. Ember és társadalom.

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiaipszichológiai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű
tevékenységeket. A személyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen
eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek 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 felelősséget.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek,
évszázadok, évezredek, az emberöltő megértése.
– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása,
összefüggések felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család,
közösség, nemzeti társadalom, a világ nemzetei.
– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés
technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan
hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen.
– 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 fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.
– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.
– Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése.
– Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása.
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 jelentõségéről.
Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából.
Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan
csökkenő segítségnyújtás mellett.
Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.
A munkavállalás gyakorlata.
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5.5.5.5. Ember és természet

A
tanulók
ismeretelsajátításában
a
természeti-környezeti
világ
elemi
megismerésének lehetősége tűzhető ki célul.
Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez 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,
környezettudatos 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 saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása,
megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának érzékelése,
felfogása, az idői és téri változás észlelése, értelmezése.
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség
fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése.
– Szokások, szokásrendszerek kialakítása.
– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás,
értelmezés, irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.
– Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi
élet tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése.
Fejlesztési feladatok
– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.
– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás,
életműködés felfedeztetése konkrét példákon.
Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások,
elvonatkoztatások.
– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és
felfogható ciklusaival 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 egészségmegõrző szokások elsajátítására:
egészséges táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.
– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.
– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók
bemutatása példák segítségével.
– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a
változások értelmezése.
– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon
keresztül.
– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések,
vizsgálódások, konkrét tapasztalatok segítségével.
– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető
módozatainak ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése,
az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése.
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Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.
– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a
fizikai ismeretek alkalmazása a működtetés során.
– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.
A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági
szabályok megismerése.
Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati
összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.
5.5.5.6. Földünk és környezetünk

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon
keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit,
módszereit.
Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális
képességek fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs,
rehabilitációs célokat, feladatokat hordozva.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás,
elvonatkoztatás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának
képessége.
– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.
– A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és
térképösszefüggéseinek 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
ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.
Fejlesztési feladatok
– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás
képességének fejlesztése, 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, folyamatos gyarapítása.
– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a
természetföldrajzi
övezetesség
társadalmi-gazdasági
életben
való
megnyilvánulásainak felismertetése példákon keresztül.
– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák
segítségével.
5.5.5.7. Művészetek
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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 megvalósítására.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség,
kapcsolatteremtő 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 gazdagítása.
– Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, okokozati összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.
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.
– Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia)
Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek
fejlesztése.
5.5.5.8. 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 tanulóinknak
képessé kell válniuk az informatika eszközrendszerének alapvető használatára.
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.
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– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése.
– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.
– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.
– Analízis, szintézis.
Fejlesztési feladatok
A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel,
később önállóan is.
– A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok
építéséhez, problémák megoldásához.
– Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével.
– Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak
megtanulása, szokások kialakítása.
5.5.5.9. Életvitel és gyakorlat

A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével
hozzájárul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához.
A sérülés-specifikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi
területen megfogalmazott alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire,
feladataira.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek,
csoportosítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések
megoldása, ok-okozat felfedezése.
– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése,
kíváncsiság, motiváltság ébrentartása.
– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak
elsajátítása, alkalmazása.
– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok
továbbfejlesztése. 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 magatartás 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, egyszerû szerkezetek megfigyelése,
az anyagalakító tevékenység 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.
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– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és
környezetellátásban, 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
nyugalmának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és
lehetőségek felismertetése egyéni sajátosságok szerint.
– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás,
viszonyulás.
– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a
legfontosabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetõségekről, valóság és a
vágyak valamint a realitások összehangolása.
5.5.5.10. Testnevelés

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás,
mozgásos ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy
részénél mozgásfogyatékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív
mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, hogy az általános testnevelés
körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia
eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos
játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos
feladatok, gyakorlatok elvégzésére.
– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék
örömére.
– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az
állóképességet. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának,
a végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az
egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének
függvényében.
– 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 beláttatása.
– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.
Fejlesztési feladatok
– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.
– Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség,
mozgásalkalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók,
téri tájékozódó képesség fejlesztése.
– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.
– A megosztott figyelem képességének automatizálása.
– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.
– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok,
sporteszközök alkalmazásával is.
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– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok.
5.6. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja
az enyhén értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi
integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az
iskola sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervének részeként
működnek.
Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló
fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy diákotthoni,
kollégiumi) programokba.
A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember véleményének
figyelembevételével – készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló sajátos
nevelési igényeire, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült
funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a
felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek
fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken
keresztül valósul meg.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy
szakaszos pedagógiai diagnosztizálás.
Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését,
megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs,
rehabilitációs tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor
elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás
eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a
fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális
képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez,
a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez.
5.7. A halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása
Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági típus is.
A halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékosok oktatásában, nevelésében
elsődleges szempont a társuló fogyatékosságokra vonatkozó Irányelvek figyelembe
vételével készített egyéni fejlesztési terv összeállítása más szakirányú
gyógypedagógus, terapeuta, gyógypedagógiai tanár javaslatának kikérésével.
Kiemelt cél a szükséges gyógyászati segédeszközök, speciális fejlesztőeszközök és
oktatástechnikai felszerelések balesetmentes és célszerű használatának,
megóvásának megtanítása.

9. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei
9.1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak,
akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív,
emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok
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halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott
pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz
– diszlexia,
– diszortográfia,
– diszkalkúlia,
– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint
ezek maradványtüneteinek fennállása,
– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé
irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató
magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az
önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő
teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének
következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok
diszharmonikus szerveződéséből eredő együttjárást. Minthogy gyakran élnek át
kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás,
illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak
ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés
szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő
tanulók esetében abban is megmutatkozik, hogy
– a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra
érzékenyebbek,
– az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta
feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,
– gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre,
támasznyújtásra,
– fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és
követhető szabályokat, valamint
– a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.
9.2. Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése
9.2.1. A fejlesztés alapelvei
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a
szakértői bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján,
egyéni sajátosságaik, szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval
történő megbeszélést követően történik.
Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus,
pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon
szakképzettséget
szerzett
gyógypedagógus,
gyógypedagógus-terapeuta,
pszichológus és egyéb szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter)
bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik.
280

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill.
makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat,
szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési
fázis befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések
megtervezését megelőzően.
Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő
számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata
alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól
mentesítés adható.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a
tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a
bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük
gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is.
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív
terápiás céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai
osztályban, tagozaton), valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás
keretében történhet.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat
a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.
b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,
c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,
d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok
kialakítása,
e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.
9.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén
A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és
viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a
specifikus tanulási zavar valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása
sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú állapotfeltárást igényel a szakértői
bizottságok részéről.
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi
képességeik ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az
írásmozgással (diszgráfia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai
oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és
tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn.
Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai
állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló,
(körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg.
9.2.2.1. Diszlexia

az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb
formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő.
Jellemzői
– a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége
– hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése,
hangok, szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége
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– értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége
– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása
– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál
– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre
– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén
A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori
osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé
válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,
b) a rövid távú emlékezet,
c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,
d) a testséma biztonságának kialakítása,
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott
ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő
analizáló-szintetizáló módszerrel,
f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív
tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és
alkalmazásával,
j) speciális olvasástanítási program alkalmazása,
k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.
9.2.2.2. Diszortográfia –
a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az
együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási
zavaroknak
Jellemzői:
– a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara,
– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl.
(időtartam, zöngésség mentén),
– helyesírási hibák halmozódása,
– a tollbamondás utáni írás hibái.
A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori
osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi
kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű
alkalmazását.
A fejlesztés feladata:
– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség,
– a rövidtávú emlékezet fejlesztése,
– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása,
– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése.
9.2.2.3. Diszgráfia –
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az írás grafomotoros jellemzőinek zavara
Jellemzői
– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép,
– szaggatott betűalakítás és betűkötések,
– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség,
– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák,
– kialakulatlan kézdominancia,
– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a
kisbetűk közé,
– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet,
helyesírás).
A fejlesztés célja:
A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a
mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen
azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és
társas kapcsolatok létesítésének céljára.
A fejlesztés feladatai:
a) a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra,
a) a testséma biztonságának kialakítása,
c) a vizuo-motoros koordináció fejlesztése,
d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása
(ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés),
e) a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése,
f) sikertudat kialakítása.
9.2.2.4. Diszkalkulia –
a számolási képesség specifikus zavara
A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek,
kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének,
egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket
szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége.
Jellemzői:
– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei,
– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,
– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és
szabályalkotás zavara,
– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,
– helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek
összehasonlításának nehézségei,
– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya,
– számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei,
– mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának
nehézsége,
– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák,
– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái,
– gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény
különbsége,
– figyelemzavar.
A fejlesztés célja:
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A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy
a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel
rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a
számolási-matematikai
műveletek
használatára,
az
ismeretszerzés,
a
tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten
szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az
olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási
zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik
vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális
kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
b) Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,
c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt
fejlesztése,
d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,
e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,
f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése,
g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök
használata, a képi, vizuális megerősítés,
i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása,
j) a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása,
k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása.
9.2.2.5. Hiperaktivitás és figyelemzavarok

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési
igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem
zavarával küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása
többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését,
közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését
követően.
Jellemzői
– szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani,
– komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket
gátolni,
– az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh,
haragreakciók,
– motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.),
– megkezdett tevékenység befejezetlensége,
– ingersorozatok hibás kivitelezése,
– tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban),
– én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek.
A fejlesztés célja
– a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése.
A fejlesztés feladatai
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– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés,
– speciális figyelem-tréning,
– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése,
– fokozott egyéni bánásmód,
– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése,
– feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése,
– motiválás, sikerélmény biztosítása.
A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok
zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az
érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az énszabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az
önszervezés, valamint
a
metakogníció
eltérő
fejlődésében
mutatkozik
meg.
Minthogy
a
magatartásjellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy
ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó
funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg.
A fejlesztés célja
– a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a
szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly
megteremtése.
A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével
történik. Eszközei lehetnek:
a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása,
b) pszichoterápia,
c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése,
d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított
idői keretek rendszeres alkalmazása,
e) önértékelési képesség fejlesztése,
f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,
g) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel,
h) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
9.2.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban
rögzítettektől. A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi
időtartamra történő széthúzása. Ebben az esetben az első tanév az intenzív
prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő
motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai
korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával.
9.2.4. A NAT alkalmazása
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott
fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
9.2.4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési
feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és
fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk
időtartama) módosulhat.
9.2.4.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes
műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni
fejlődésének függvénye.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és
követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében
speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított.
A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a
kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy
jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és
ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között.
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi
terület fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet.
Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe
helyezése javasolt.
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a
drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe
van.
A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása
során szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás,
valamint logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a
kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes
fejlesztést.
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a
figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek
előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél.
9.3. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének,
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást,
annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő
egészségügyi terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti
vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a
funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során
tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges
tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök,
módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladata.
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KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
„Hiszem, hogy amikor valaki könyvet olvas, a fejében megszületik a saját filmje, arcot
teremt a szereplőknek, megrendezi a jeleneteket, hallja a hangokat, érzi a szagokat.
És pontosan emiatt van az, hogy ha valaki megnézi a filmes változatát egy könyvnek,
ami tetszett neki, mindig csalódottan jön ki a moziból, és mindig azt mondja: "a könyv
sokkal jobb volt".
Paulo Coelho A Zahir
Helyzetelemzés:
Iskolánk: a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonkenese
központi helyén csendes, nyugodt környezetben fekszik. Közel van a Balaton. A
településnek nagy az idegenforgalma, különösen nyáron. Szerencsés helyzetben
vagyunk, mert a városi Közművelődési Intézmény és Könyvtár nagyon közel van.
Intézményeink között nagyon jó a kapcsolat. A városi könyvtár közel 16000 kötetes
állományával segíti a mi munkánkat is. Gyerekeink gyakran vesznek részt a városi
könyvtár író-olvasó találkozóin, versenyein, évszakokhoz kötődő programjain.
Tanulóink, művészeti iskolásaink pedig tevékeny résztvevői a városi
rendezvényeknek.
Iskolánk kulturális- és sportcentrum szerepet is betölt a lakóhelyünkön.
Sportcsarnokkal, 2 szabadtéri sportpályával, salakos ill. zöld udvarokkal
rendelkezünk.
Nagy Sportcsarnokunk mérete, elhelyezkedése miatt sok városi rendezvénynek is
helyet ad.
Az iskola belső terei és külső létesítményei sokszínű programok megvalósítását
teszik lehetővé.
Mivel iskolánk alapfokú művészeti oktatás színtere is, ezért félévenként rendezünk
tanszaki kiállításokat és koncerteket, ahol a tanulók számot adhatnak tudásukról.
Hagyományaink között szerepelnek: a névadónkról, Pilinszky Jánosról, valamint
Balatonkenese szülötteiről Soós Lajosról és Jánosi Gusztávról való
megemlékezések. Iskolánkban kiemelt szerepet tölt be a mindennapos testnevelés
már évek óta. A kosárlabda oktatás, úszásoktatás, matematika, idegen nyelv
oktatása hangsúlyos.
A város természeti adottságai kiválóak, így azt is igyekszünk kiaknázni. Gyakran
látogatunk a Parragh kertbe, ami tájvédelmi körzet.
Szoros a kapcsolatunk a helyi Tájházzal. Évente több alakalommal is tartunk itt
foglalkozásokat.
Intézményünk hagyományos 8 évfolyamos általános iskolaként működik.
Az ismeretszerzés ma már nem kizárólag az iskolában történik. Ezért az eddiginél
nagyobb szerepet kell biztosítani az önálló olvasáshoz, a tankönyvön kívül a
hagyományos és nem hagyományos dokumentumok által megszerezhető tudásnak.
Az iskolai könyvtárak a korszerű iskolarendszerben forrásközpontokká válnak, ami
azt jelenti, hogy a gyűjteményük tartalmazza az összes olyan információt, amelyet az
oktatási intézmény igényel, befogadva, illetve felhasználva minden rögzítési tárolási
és keresőtechnikát.
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Általános iskolai könyvtárunk adatbázis; sokoldalú és rugalmas,
melynek használata minden életkorban, - az életkori sajátosságnak megfelelően minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai
tevékenység teljességére irányulnak, egyaránt szolgálja a tanítás-tanulás folyamatát
és a szabadidős, tanítási időn kívüli tevékenységeket (délutáni foglalkozás, szakkör,
tehetséggondozás, pályaorientáció).
Tanulóink első évfolyamtól kezdve folyamatosan vesznek részt a könyvtár által tartott
könyvtárhasználati órákon, így nagy részük mindennapos használó.
Pedagógusaink közül többen adnak olyan házi feladatokat, melyeknek
megoldásához könyvtári apparátus kell. Egyre több osztályfőnöki és felvilágosító,
megelőző óra és előadás helye a könyvtár. Tanulóink mindennapos életterévé nőtte
magát. Ezt kedvező elrendezése is segíti.
Céljaink, feladataink:
- Gyerekek könyvhöz való pozitív viszonyának kialakítása. - Könyvtári környezetben
otthonosan mozogjanak.
- Biztonsággal igazodjon el az iskolai-, majd később bármilyen típusú könyvtárban.
- Szükségletévé váljon a könyv, érezzen támaszt a könyvben.
- Biztosan, magától értetődő módon kezelje az információkat, tudja kiválasztani a
számára (problémája megoldásához) a legmegfelelőbbet.
- Felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, melynek valóságos háttere a
könyv- és könyvtárhasználat hagyományos és elektronikus formája.
- Ismerjen meg különböző funkciójú könyvtárakat.
- Az információkeresés és feldolgozás technikái, módszerei épüljenek be minden
tantárgy ismeretanyagába, illetve követelményeibe.
- Legyenek képesek arra, hogy a különböző információforrásokból a
szükségleteiknek megfelelő információkat megtalálják, s alkotó módon felhasználják.
- Tudják, hogy az információk értéke különböző, azokat kritikával kell fogadni, s
helyességét ellenőrizni. Ez különösen az Interneten elérhető elektronikus
dokumentumoknál fontos. Legyenek tehát aktív és kritikus befogadók!
- Az Információs Társadalom kívánalmainak megfelelő szemléletű, felkészültségű, a
módszereket, technikákat ismerő és alkalmazó tanulók nevelése.
- Az információszerzés, feldolgozás és felhasználás írott és íratlan etikai
szabályainak megismertetése és alkalmazása
Fejlesztési követelmények:
- Ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusai.
- Tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben és az állományrészek között.
- Ismerje meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, s azokat tartsa be.
- Ismerje meg az alapvető hagyományos és elektronikus dokumentumokat, s tudja
azokat használni.
- A kézikönyvtárnak a tájékoztatásban betöltött funkcióját ismerje, s legyen képes a
feladataihoz megfelelő kézikönyv (nyomtatott és elektronikus) használatára.
- Tudja használni a könyvtár katalógusainak hagyományos és elektronikus formáját.
- Legyen képes a feladataihoz megfelelő forrás kiválasztására (hagyományos és
elektronikus), ezekből információkat gyűjteni és feldolgozni.
- Tudja az idézés és a forrásra hivatkozás szabályait, s azokat alkalmazza is.
288

Iskolánk könyvtárosa jelenleg heti 5 órában látja el a könyvtárral kapcsolatos
feladatokat.
A könyvtár helyisége, a könyvek elhelyezése
A könyvtár az iskola első emeletén, a főbejárathoz, tanárihoz, irodákhoz közel található.
Könnyen megközelíthető az épület minden pontjáról.
A 14-es, magyar tanterem ad otthont a könyvtárunk számára, így tanórai munkára alkalmas,
íróasztallal berendezett, 26 fő számára elégséges ülőhellyel, asztallal.
A könyvtár raktárhelyiséggel, az olvasói tértől elkülönülő könyvtárosi munkahellyel
nem rendelkezik.
Szabadpolcos elrendezésű, a tanteremben körben vannak a
polcok. A szomszéd helyiség egy 8 m2 nagyságú segélykönyvtár, ahol a tartós
kölcsönözhető tankönyveket tároljuk. Ez nagyon kicsi, így nehézségekbe ütközik
(különösen tanév végén és tanév elején) a tankönyvállomány elhelyezése.
Dokumentum-állomány
Könyvállomány:
8000 kötet (ebből sok a tankönyv és segédlet), szabadpolcos elhelyezésben –
eléggé elavult kézikönyvtári állománnyal. A tantermekben és a tanári szobában letéti
könyvtári állományként van elhelyezve az állomány kb. fele. Helyhiány miatt csak így
tudjuk megoldani a könyvek tárolását és használatát.
Feltártsága: raktári cédulakatalógussal, és minden állományrészre kiterjedő
számítógépes katalógussal még nem rendelkezünk. A SZIRÉN számítógépes
program segítségével most folyik a kiépítése, az állomány feltárása.
Egyéb dokumentumtípusok:
Periodikák (hetilapok, folyóiratok). Kevés.
Kevés AV és elektronikus dokumentum: videokazetták, hangzó anyagok, CD-ROMok, DVD-k.
Az állománygyarapításnál az utóbbi években figyelünk a bővítésükre.
Számítástechnikai felszereltség:
-1 db számítógép a könyvtáros használatában internet elérési lehetőséggel,
könyvtári programmal.
- Televízió, DVD, videó készülék, magnó tanulói használatra.
-1 db számítógép tanulói használatra Internet eléréssel.
Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők a Pedagógiai
programunk alapján:
Az iskola alaptevékenysége:
- Általános iskolai nevelés és oktatás 8 évfolyamon;
- délutáni foglalkozás;
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- gyermek-és ifjúságvédelem;
- iskolai könyvtári tevékenység;
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált képzése.
Speciális képzési formák:
A magyar nyelv –és irodalom, matematika, idegen nyelv (német) testnevelés emelt
óraszámú (nagyobb óraszámban történő) oktatása, művészeti oktatás hangsúlyos
A nevelő-oktató munka feladatai:
- sokoldalú személyiségfejlesztés és egyénre szabott
Képesség fejlesztés ( tehetség gondozás és felzárkóztatás)
- biztos alapok nyújtása a továbbtanuláshoz, pályaorientáció,
- az anyanyelv megfelelő szintű elsajátíttatása,
- korszerű ismeretek nyújtása
- kommunikációs képességek fejlesztése (számítástechnika, idegen
nyelvek (német,angol) )
- művészeti nevelés (ének-zene és rokon művészeti ágak, képzőművészet,
táncművészet)
- egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, szabadidő tartalmas
eltöltése,
- erkölcsi nevelés,
- a névadó jegyében történő hagyományőrzés és hagyományteremtés
- lakóhelyünk megismertetése.
Az iskolai könyvtár szerepe és feladata az iskola pedagógiai programjában és
helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósításában való
közreműködés.
Gyűjtőkörét e célok figyelembevételével kell alakítani.
A könyvtár iskolán kívüli forrásai, kapcsolatai:
- környező iskolák könyvtárai
- helyi közművelődési könyvtár
- országos könyvtárak ( OSZK, Interneten
elérhető egyéb könyvtárak)
- könyvtári szakmai szervezetek
- könyvkiadók ( pl. Apácai, Mozaik, Műszaki, Nemzeti, stb)
- Könyvtárellátó Kht,
1. Az állományalakítás alapelvei
· Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra van szükség, a
tanulók kutatómunkájának segítéséhez.
· Iskolánk sajátosságai azt indokolják, hogy a kiemelt óraszámban tanult
tárgyakhoz kapcsolódó irodalmat kiemelten gyűjtsük (pl. magyar nyelv és
irodalom,matematika, testnevelés)
· Az idegen nyelvek oktatásához is igazodnunk kell gyűjteményünkkel
(nyelvkönyvek, szótárak, hangzó anyagok)
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· A tanulók különböző szociokulturális hátteréből adódóan, a törvényi
előírásoknak, pénzügyi lehetőségeknek megfelelően szükség van a
tankönyvek, segédletek egész tanévi kölcsönzésére, a kötelező és ajánlott
irodalom megfelelő példányszámban történő beszerzésére.
· A művészeti nevelés céljait is figyelembe kell venni. (Iskolánk a 2009/
2010-es tanévtől kezdődően bekapcsolódott az alapfokú művészetoktatásba,
kiemelten a zene és képzőművészet ,táncművészet terén)
A könyvtár állománya gyarapítható:
- ajándékozás útján
- vásárlás útján:

a., - pályázatokon nyert összegek
b., - tankönyvtámogatás 25% -a
c., - kiadói jutalékok

Ajándékként csak olyan dokumentum fogadható el, amely megfelel az iskola
gyűjtőkörének.
2. A fő gyűjtőkör és a mellék gyűjtőkör meghatározása
· Fő gyűjtőkörbe tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó
feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok. A tanulók
tantárgyi felkészülését, művelődését segítő kiadványok. A pedagógusok
szakmai munkáját, önképzését segítő dokumentumok.
· Mellék gyűjtőkörbe a tanulók tanulmányait, önképzését, szórakozását
segítő dokumentumok
2.1. A fő gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok:
- Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek
- Ajánlott és kötelező olvasmányok
- Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez,
vetélkedőkhöz, pályázatokhoz szükséges dokumentumok.
- Helytörténeti kiadványok
- Az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok
- Munkaeszköz, tanulási segédletként felhasználható ismeretközlő
irodalom
- Szépirodalmi gyűjteményes művek, szöveggyűjtemények
- Könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és szaklexikonok,
enciklopédiák, szótárak, atlaszok, közhasznú információforrások
2.2. A mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok:
2.2.1 Ismeretközlő irodalom, középszintű, a tanult tárgyakban való
elmélyülést, tájékozódást segítő irodalom
2.2.2 Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók
2.2.3. Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek
2.2.4. Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom
2.2. 5. Pedagógiai módszertani szakirodalom
3. A gyűjtés terjedelme, mélysége
Az iskolai könyvtár értékorientáltan, folyamatosan, tervszerűen, arányosan és
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válogatva gyűjti a helyi pedagógiai programnak megfeleltetett
dokumentumokat. Tartalmilag lefedi a tantervekben meghatározott
ismeretköröket, de egyetlen területen sem törekedhet teljességre.
· Kézikönyvtári állomány
- általános és szaklexikonok, enciklopédiák (alap- és középszintű
teljességre törekvően 1-3 pl.)
- tantárgyakhoz kapcsolódó (rész)tudományok segédkönyvei,
kronológiák, határozók, fogalomgyűjtemények ( alap-és
középszintű 1 vagy kis példányszámban)
- egy nyelvű és többnyelvű szótárak( értelmező, helyesírási, idegen
szavak, etimológiai, nyelvtörténeti, szinonima, stb) teljességre
törekedve közepes példányszámban
- fogalomgyűjtemények az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan (1-5)
- kétnyelvű szótárak (a tanított nyelvekből kiemelten a csoport
létszámának megfelelően)
- adattárak, atlaszok (válogatva 1-3 pl.)
- oktatási segédletek (válogatva 1-3 pl.)
- helytörténeti kiadványok (válogatva 1-3 pl.)
- az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok (kiemelten 1-3 pl.)
- az iskola által kiadott dokumentumok, videofelvételek,(iskolaújság, ha lesz)
· Ismeretközlő irodalom
- tananyaghoz kapcsolódó középszintű ismeretterjesztő irodalom
(válogatva1-5 pl. )
- informatikával kapcsolatos alapszintű segédkönyvek (kiemelten
1-4pl.)
- kommunikációs készség fejlesztésével (válogatva 1-3 pl.)
- a tanult nyelvek segédletei (válogatva, tanári igényekhez mérten)
- környezetvédelmi nevelés irodalma (válogatva 1-3pl.)
- egészségnevelés irodalma (válogatva 1-3 pl.)
· Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek a tanított tantárgyakból
elsősorban az alábbi tantárgyak tanításához, a pedagógusok
szükségleteinek megfelelően, illetve tartós tankönyvként
- Magyar nyelv és irodalom
- Matematika
- Angol, német nyelv
- Természetismeret, Környezetismeret,
- Fizika, Kémia, Biológia
- Földünk és környezetünk
- Művészetek
Ének-zene, Tánc és dráma, Rajz és
vizuális kultúra, Mozgókép és médiaismeret
- Hon-és népismeret
- Etika, ember-és társadalomismeret
- Történelem és állampolgári ismeretek
- Informatika, Számítástechnika, Könyvtárhasználat
- Technika és életvitel, Egészségtan
- Testnevelés és sport
- Osztályfőnöki
· Szépirodalom
- A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott olvasmányok
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kiemelten teljességre törekedve 5 tanulónként 1, illetve 10
tanulónként 1 pl.)
- antológiák (válogatva 1-3 pl)
- nemzetközi antológiák (válogatva 1 pl.)
- népköltészeti irodalmak (erősen válogatva 1pl.)
- kiemelkedő, de tananyagban nem szereplő magyar és külföldi
szerzők művei (erősen válogatva 1 pl.)
- ifjúsági regények, verseskötetek (erősen válogatva1 vagy kis pl)
- regényes életrajzok, történelmi regények (erős válogatással 1-2
pl.)
· Könyvtári szakirodalom ( a könyvtáros tanár segédkönyvtára) 1 pl.
- A könyvtárszakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek
- A feldolgozó munkához szükséges segédletek
- iskolai könyvtár pedagógiával foglalkozó módszertani irodalom,
feladat gyűjtemények, óraleírások, könyvtárhasználati könyvek
(kiemelten, 1 pl.)
- általános és tantárgyi bibliográfiák (erősen válogatva 1-2 pl.)
- olvasásra neveléssel kapcsolatos módszertani munkák (válogatva
1pl. )
· Hivatali segédkönyvtár
- Az iskola vezetősége részére az iskola nevelő-oktató munkájának
irányításához az igazgatás, a gazdálkodás, és az ügyvitel körébe
tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények.
(válogatva 1-2 pl)
- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai
Programjának és helyi tantervének, IMIP aktuális példányai.
· Tankönyvtár
- az intézményben érvényben lévő tankönyvek,
- (munkafüzetek, munkatankönyvek, feladatlapok nem tartoznak a
gyűjtőkörbe, esetleg tanári használatra, mutatóba)
Időszaki kiadványok ( periodikumok) gyűjteménye
-pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, periodikumok,
- a tanügyigazgatással kapcsolatos, valamint a gazdálkodási,
ügyviteli tevékenységhez szükséges közlönyök, pályázati
lehetőségekről tájékoztató források,
- a nyelvtanuláshoz szükséges idegen nyelvű ifjúsági lap(ok,)
- könyvtári, könyvtár pedagógiai lap,
- ismeretterjesztő és irodalmi ifjúsági folyóirat-ok)
4. A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok:
Írásos dokumentumtípusok:
- könyv
- tankönyv, tartós tankönyv, segédlet
- periodika: hetilap, folyóirat, évkönyv
- kisnyomtatvány, brosúra
- kotta
- kéziratok (pl. pályázatok)
Audio dokumentumok
- hangkazetták
- CD
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Audiovizuális dokumentumok
- Videofilm
- DVD
Digitális dokumentumok
- CD-ROM
Vizuális dokumentumok
- Dia
5. Adminisztráció
Leltárkönyvek:
Az új könyvek állományba vétele: a Szirén programmal, hagyományos leltárkönyvvel
A kölcsönzések nyilvántartása:
Szirén programmal, hagyományos tanulói, dolgozói kölcsönző füzettel
Selejtezési jegyzőkönyvek
A selejtezési jegyzőkönyvek készítése állományellenőrzések után.
A könyvtár állományának feltárása:
Könyvtárunk feldolgozza és feltárja gyűjteményét az érvényes könyvtári szabályok
szerint.
Hagyományos cédula katalógusrendszerünk nincs.
SZIRÉN PROGRAM (szoftver) használatának bevezetésével történik a
katalógusépítés. Ez folyamatos az állomány teljes feltárásáig.

Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár nyitvatartási ideje:
● Minden napos nyitva tartás
● A könyvtár nyitva tartását a könyvtáros állapítja meg minden tanévkezdéskor,
majd kifüggeszti a bejárat melletti falra és az osztályok faliújságára.
● Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart
Az iskolai könyvtár működési rendje:
● Az iskolai egység könyvtárát az intézmény tanulói, nevelői, adminisztratív és
technikai dolgozói használhatják
● A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
● A tanulók beiratkozása tanulmányaik befejezéséig, vagy megszakításáig
érvényes.
● Az intézmény dolgozóinak tagsága munkaviszonyuk megszűnéséig érvényes.
A változásokat a jogviszony megszűnésével kötelesek bejelenteni, hogy
kikerüljenek a könyvtár használóinak köréből.
● A könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden
olvasónak kötelessége.
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● Aki a kölcsönvett, vagy helyben olvasásra kapott dokumentumot, vagy a
könyvtár használati tárgyait szándékosan megrongálja, köteles a kárt
megtéríteni.
● A
könyvtár
dokumentumai
közül
csak
helyben
használhatók:
kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, az iskolatörténeti gyűjtemény, a
napköziben, illetve az osztálytermekben elhelyezett letéti állomány,
számítógépes, multimédiás programok (CD-ROM), videokazetták
● A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával
szabad kivinni.
● A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási
órára, (fakultációs, szakköri, illetve napközis) foglalkozásra kikölcsönözhetik.
● A folyóiratokat, illetve (a gyűjtemény számára különösen értékes művek
kivételével) az olvasótermi - kézikönyvtári könyveket hétvégére, illetve a
tanévközi tanítási szünetek idejére a nevelők és a tanulók kikölcsönözhetik.
● A könyvtár AV gyűjteménye csak a pedagógusok számára kölcsönözhető.
● Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma és kölcsönzési
határideje: 1 hónap; az 1-4. osztályos olvasó max. 1 db könyvet kölcsönözhet,
5-8. osztályos olvasó max. 2 db könyvet kölcsönözhet. (kivéve a pedagógusok
és a tartós tankönyvet kölcsönző tanulók).
● Hosszabbítás: 2 alkalommal, a határidő lejárta előtt.
● A tanév végén minden felszólítás nélkül kötelesek az olvasók a kölcsönzött
könyveket visszajuttatni a könyvtárba.
● Nyári szünetre csak a könyvtáros külön engedélyével maradhat könyv.
● Az intézménnyel való munkaviszony, tanulói viszony megszűntekor a távozó
személy köteles a könyvtár felé rendezni tartozását.
● Ha az olvasó a dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles azt pótolni.
● A könyvtárba csak a tanuláshoz, kutatáshoz szükséges tárgyakat szabad
bevinni; ennivalót, innivalót nem!
● Hangos beszéddel, csoportos beszélgetéssel nem szabad zavarni mások
munkáját!
● Ügyelni kell a könyvtár rendjére és a tisztaságára!
● A könyvtárban számítógép használható:
- Interneten való információkeresésre
- Szövegszerkesztésre
- Elektronikus könyvtárakban való olvasásra
- Oktató CD-romokkal való tanulásra.
Könyvtárhasználat tanítási órán :
A könyvtárhasználati óráknak két típusa ismert. Az egyik, amelynek célja a
könyvtárhasználati eszköztudás elsajátíttatása a gyerekekkel. Ezt a könyvtáros tanár
tartja meg az alábbiakban kidolgozott tanterv szerint, magyar nyelv és irodalom órák
keretében.
A másik típus: a könyvtári szakóra, melyet szaktanár tart, és saját tantárgyának
könyvtári ismereteit tanítja meg a tanulóknak. Tanterve az adott tantárgy
tantervében, tanmenetében szerepel.
Évfolyam

Magyar nyelv és ir. Informatika

Összesen
295

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen
1-2. évfolyam

2
3
4
4
2
4
2
2
23

-2
-3
-4
-4
3
5
4
7
9
4
10
33
Évi óraszám: 1.o.: 2 óra magyar nyelv és ir.
2.o.: 3 óra magyar nyelv és ir.
Célok: Könyvtárhasználati, könyvkölcsönzési, olvasási szokások kialakítása. A
tanulók otthonosan mozogjanak a könyvtári környezetben. Fedezzék fel a könyvek
világát és az olvasás szépségét.
Fejlesztési követelmények: A könyvkölcsönzés módjának, szabályainak
megismerése. Könyvhigiéniai, viselkedési szabályok megismerése, betartása.
Ismerje a tanuló a korosztályának szóló könyvek, folyóiratok helyét az iskolai
könyvtárban. A legfontosabb adatok - cím, szerző, - megtalálása a könyvön.
Tartalom:
1. évfolyam
Témakörök
Ismerkedés a könyvtárral:
- a könyvtár szolgáltatásai,
- a kölcsönzés módja,
- rend a könyvtárban,
- viselkedési szabályok.
2. évfolyam
Témakörök
- A
könyvtárhasználat
szabályai.
- A
könyvek
jellemző
adatai.
szerző,
cím,
kiadás, tartalomjegyzék.
- Illusztrációk,
képek
információs értéke.
3. évfolyam

Évi óraszám: 2 óra magyar nyelv és ir.
Tevékenységek
Ismeret
- Beiratkozás,
- meséskönyvek, gyermekversek ,
- viselkedési szabályok gyakorlása.

Évi óraszám: 3 óra magyar nyelv és ir.
Tevékenységek
Ismeret
- A könyv legfontosabb adatainak
megtalálása,
felismerése
a
címoldal használatával.
- Eligazodás
a
könyvben
a
tartalomjegyzék alapján.
- A kép és a szöveg együttes
értelmezése.
Évi óraszám:

4 óra magyar nyelv és ir.

Célok: A könyvtár egyre sokoldalúbb felfedezése, használata. Ismerje fel a tanuló,
hogy a könyvtár és az olvasás fontos eleme a tanulásnak és a szabadidő
eltöltésének egyaránt. Találja meg, fedezze fel a könyvtárban a számára érdekes
könyveket.
Fejlesztési követelmények: A tanuló el tudjon igazodni a korosztálya számára
készült ismeretközlő művekben. Értelmezze és használja a könyv jellemző adatközlő
helyeit. Legyen képes 1-2 mondatban megfogalmazni, miért tetszett kedvenc
szépirodalmi vagy ismeretközlő műve.
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Tartalom:
Témakörök
- Alapismeretek
a
könyvtár
állományrészeiről:
kézikönyvtár,
kölcsönözhető áll.
- Eligazító
feliratok
a
könyvtárban.
- Tájékozódás
a
könyvben:
tartalomjegyzék,
fülszöveg,
mutatók
használata.

4. évfolyam

Tevékenységek
- Az olvasott könyvek adatainak
felsorolása.
- Olvasott mű rövid, 1-2 mondatos
ajánlása (miért tetszett).
- A könyv szóbeli bemutatása főbb
adatai (cím, szerző, kiadás), a
fülszöveg és a tartalomjegyzék és
átlapozás alapján.
- Feltett
kérdésre
válaszadás
fülszövegből, címoldal adataiból,
tartalomjegyzékből.

Ismeret
Fogalmak:
- kézikönyvtá
r
- szerző
- kiadó
- címoldal
- illusztráció
- fülszöveg
- mutató

Évi óraszám: 4 óra magyar nyelv és irodalom

Célok: A tanulók találkozzanak a könyvtárban a különféle dokumentumtípusokat.
Fejlesztési követelmények: A tanuló ismerje fel az időszaki kiadványokat, az audio, és videodokumentumokat. Feladatához tudjon megadott forrásból tényeket,
adatokat kiemelni.
Tartalom:
Témakörök
Tevékenységek
Ismeret
- Különböző
- Kiegészítő információk gyűjtése A
különböző
információhordozók:
az olvasókönyv 1-1 témájához inf.hordozók
könyvek,
folyóiratok,
különböző
inf.hordozókból tapasztalati úton
hanglemezek, kazetták,
segítséggel
– való
videofilmek, CD-ROMcsoportmunka,páros munka
megismerése
ok.
- Keresztrejtvényfejtés (könyvtári - folyóirat,
- Az időszaki kiadványok
fogalmak gyakorlása)
- hangkazetta
- Információkeresés folyóiratokból - videokazetta
- CD-ROM.
Fogalmak:
- napilap
- hetilap
- folyóirat
5. évfolyam

Évi óraszám:

3 óra Informatika.
2 óra magyar nyelv és ir.
Célok: A tudományok könyvtári rendszerezésének megismertetése. Találkozzanak a
gyerekek a korosztályuknak szóló értékes szépirodalommal és ismeretközlő
irodalommal. Ismerjék meg azokat a műveket, melyek az iskolai feladatokban,
tanulásban segítséget nyújtanak.
Fejlesztési követelmények: A tanuló ismerje fel a szépirodalmi és ismeretközlő
műveket, a főbb kézikönyv fajtákat. A tanuló lássa meg az összefüggést a
tudományok rendszere és a tantárgyak között. Szaktárgyi feladatai megoldásához is
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használja
a
Tartalom:
Témakörök
- A
könyvek
tartalmi
csoportjai: ismeretközlő
és szépirodalom.
- Az ismeretközlő irodalom
csoportosítása:
főbb
tudományágak,
ETOfőosztályok.
- Különféle
könyvtárak
megismerése.

6. évfolyam

könyvtár

szolgáltatásait.

Tevékenységek
- Kézbevett könyvről az adatközlő
helyek
alapján
eldönteni,
szépirodalmi v. ismeretközlő műe.
- Témák
és
tudományok
egymáshoz rendelése (melyik
tud. mivel foglalkozik)
- Könyvek keresése megadott
témához a szabadpolcon.
- Tantárgyak hozzárendelése az
ETO-főosztályokhoz.

Ismeret
Fogalmak:
- ETO
- osztályozás
- téma,
tudományág,
tud.csoport
A
10
ETOfőosztály és a
fontosabb
szakrendi
számok
megismerése.

Évi óraszám: 4 óra magyar nyelv és irodalom

Célok: A könyvtár információs rendszerének mind szélesebb körű megismerése. A
forráshasználat (anyaggyűjtés) gyakoroltatása a különböző szaktárgyak anyagában.
Fejlesztési követelmények: Legyen képes önállóan keresni a betűrendes
kézikönyvek ismert típusaiban. Értse a tartalmi, használatbeli különbséget a szótár,
lexikon és enciklopédia között.
Tartalom:
Témakörök
Tevékenységek
Ismeret
- Irányított
forrásés - Forrás- és információkeresés, Fogalmak:
információkeresés.
különféle kézikönyvekből és - raktári jelzet
- Könyvtári
médiumok
folyóiratokból.
- szakrendi jel
megkülönböztetése és - A
nyomtatott
dok.típusok - betűrendi jel
irányított használata.
megkülönböztetése formai és - ált.
és
használati
jellemzőik,
szaklexikon.
információs értékük alapján.
- ált.
és
szakenciklopéd
ia
A továbbhaladás feltételei 6. évfolyam végén
A tanuló tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja,
hogy milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással
információt keresni a segédkönyvekben. Legyen képes megkülönböztetni a főbb
könyvtári dokumentumtípusokat, könyvtípusokat.
7. évfolyam

Évi óraszám:

7 óra informatika
4 óra magyar nyelv és irod.

Célok: Szerezzen a tanuló minél több tapasztalatot a hagyományos és az
elektronikus (számítógéppel olvasható) ismerethordozók használatában. Ismerje
meg jelentőségüket. Ne csak a kettő közti különbségeket lássa, hanem ismerje fel
egymást kiegészítő szerepüket. A könyv, az írott szó tiszteletét ne szorítsa háttérbe
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az
elektronika.
Fejlesztési követelmények: Legyen képes eligazodni nemcsak az iskolai, hanem
más könyvtár(ak) állományrészeiben is. Tudjon különböző típusú forrásokból nyert
adatokat rendszerezni. Tudjon választani a különböző információhordozók között a
feladatnak megfelelően. Értse a köztük lévő tartalmi, használatbeli különbséget.
Tartsa be a könyvtár és a számítógép használatának etikai szabályait.
Tartalom:
Témakörök
- Könyvtártípusok.
- Az elektronikus könyvtár
és
az
internet
lehetőségei
és
alkalmazása a tanulási
folyamatban,
a
közhasznú
tájékozódásban.

Tevékenységek
- Információgyűjtés
a
könyvtártípusokról.
- Közhasznú
információk
szerzése az internetről.
- Könyvtárak
weboldalainak,
online
könyvtári
szolgáltatásainak
megismerése.
- Keresőgépek használata az
interneten.

Ismeret
Fogalmak:
- Online
szolgáltatás
- keresőgép
Könyvtártípusok:
- nemzeti kt.
- műemlék kt.
- szakkönyvtár
- lakóhelyi közkt.
- iskolai kt.
- elektronikus kt.
1802 – a nemzeti
könyvtár
megalapítása
(Széchényi
Ferenc).

A továbbhaladás feltételei:
Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és
az interneten. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudja, hogy az iskolai
könyvtáron kívül használhatja a közművelődési könyvtárat is. Tudja, hogy hazánk
nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. Ismerje a különböző
könyvtártípusok sajátosságait.
8. évfolyam

Évi óraszám: 2 óra magyar nyelv és irod.

Célok: Az információk közötti szelektálás képességének erősítése. Képesek
legyenek tanulóink a fontos és a lényegtelen közti különbségtételre. Tudjanak
önállóan kutatómunkát végezni, ismeretszerzésüket jellemezze az önálló
tevékenységek végzése is. A feladataikat informatikai eszközökkel, módszerekkel
oldják meg. Figyeljenek föl arra, hogy a források nem mindig hitelesek, megbízhatóak
az Interneten.
Fejlesztési követelmények: Legyen képes a tanuló a nyomtatott dokumentumok
tájékoztató apparátusának használatára. Tudjon kérdéseire választ keresni a nem
nyomtatott dokumentumokban is. Segítséggel tudja használni a különböző kézi és
gépi szakkatalógusokat, bibliográfiai adatbázisokat és az Internet online
szolgáltatásait. A szerzett információkat legyen képes önállóan értelmezni,
rendszerezni, feldolgozni.
Tartalom:
Témakörök

Tevékenységek

Ismeret
299

-

-

-

Irodalomkutatás
és felhasználás.
Forrásművek
megnevezése,
idézés,
hivatkozás módja, formai
és
etikai
szabályok
tudatosítása.
Katalógus szerkezetű és
tárgyszavas
keresőprogramok.
Az iskolai kt. sz.gépes
katalógusa.
E-mailben
elérhető
webkönyvtáros.

Keresési
gyakorlatok
az
Interneten.
Az
önálló
kutatómunka
lépéseinek,
módszereinek
gyakorlása.
A
különböző
szaktárgyi
feladatok
könyvtárhasználatot
igénylő
megoldása.
Kapott vagy választott témáról
bibliográfia
készítése
a
számítógépen.

Fogalmak:
- forrásjegyzék
- bibliográfia
- tárgyszó
- katalógus
Szirén
könyvtári
program
keresőmodul-jának
megismerése

A továbbhaladás feltételei:
A tanuló "tudja, hogy a tárgyszó, illetve a szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki.
Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretközlő műveket keresni. Legyen
képes - segítséggel - egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi (esetünkben
a számítógépes) katalógus felhasználásával." (Kerettanterv)
Legyen tisztában a forrásfelhasználás etikai szabályaival.
Ismerjen az Interneten legalább egy keresőprogramot, s tudjon segítséggel egyszerű
keresési feladatokat megoldani.
Könyvtárhasználat tanítási órán kívül:
A délutáni időszakban a gyerekek egyéni jelentkezéssel vagy csoportosan (pl.
szakköri vagy napközis csoporttal) különböző könyvtári foglalkozásokon,
eseményeken vehetnek részt. A könyvtár lehetőségei alkalmasak arra, hogy
sokszínű, változatos szabadidős programokat szervezzünk. E programok célja a
könyvtár gyűjteményének, eszközeinek használata, a könyvek sokoldalú, játékos
felhasználása, s ezáltal a tanulók könyvtárhasználati kompetenciáinak fejlesztése.
Lehetséges szabadidős programok a könyvtárban:
- Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapján októberben vetélkedőkkel,
játékokkal és pályázatokkal (pl. ex-libris tervezés, kedvenc olvasmányok
ajánlása,meseillusztrációk a kedvenc meséhez, honfoglalózás az interneten
,)kvízjátékokkal hívjuk fel a gyerekek figyelmét az eseményre.
- Más könyvtárak (városi, megyei) által szervezett játékokba, vetélkedőkbe való
bekapcsolódás. Pl. rejtvényfüzetek, feladatlapok kitöltögetése.
- Bod Péter könyvtárhasználati verseny iskolai fordulója játékos feladatokkal.
- Szavaló és mesemondó versenyek.
- A magyar kultúra napján vetélkedő valamilyen magyar kulturális témáról Pl.
Kölcseyről
- Évente több héten át zajló könyvtári ,zenei projekt,vetélkedő (téma pl. a
reneszánsz, a barokk, stb.)
- Költészet napi megemlékezések, foglalkozások verskedvelőknek.
- Író –olvasó találkozók a városi könyvtárral közös szervezésben.
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- Népmese napján a felsősök mesét mondanak a kicsiknek. A mesemondásra
készülve ki kell választani a mesét, tanulmányozni kell a szövegét, gyakorolják
a szép szövegmondást és az élményszerű előadást.
- A hagyományőrző Pilinszky napokon anyaggyűjtés a versenyekhez,
felkészülés a vers–és rajzversenyekre.
- A projektekhez való felkészülés segítése, anyaggyűjtés a könyvtárunkban.
Tankönyvek:
I. Feldolgozás: (a tartós tankönyvek nyilvántartásba vétele)
A nagyobb példányszámban beszerzett tartós tankönyveket az időleges
(brosúra) nyilvántartásba veszi a könyvtár.
Ezt a nyilvántartási formát a tartós tankönyvek rongálódása, elhasználódása (mivel
több diák használja több tanév során) és a pár év múlva bekövetkező tartalmi
„elavulás” indokolja. Az elhasználódás nyomon követése érdekében minden tartós
tankönyvet ellátunk ezzel a táblázattal:
Jelölése: bélyegző + leltári szám (B)
Sorszám NÉV

Tanév

Osztál %-os
y
állapot

Átadó
aláírás
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az iskolában használt tankönyvekből igyekszik a könyvtár egyet állandóan az iskolai
könyvtárban tartani, hogy más szakos tanárok, más tankönyvből tanítók és a
könyvtárpedagógus is utána tudjon nézni, hogy a tanulók mit és miből tanulnak. A
lehetőségekhez mérten az iskolában nem használt tankönyvekből is igyekszünk
beszerezni néhányat a munkaközösségek részére. Ezeket a tankönyveket a könyvtár
végleges, egyedi nyilvántartásba veszi.
A segédkönyvek, az ajánlott és kötelező olvasmányok a könyvtár egyedi
leltárkönyvébe kerülnek tekintet nélkül a beszerzésre felhasznált összeg forrására.
II. Kölcsönzés:
A tankönyvek kölcsönzési rendje megegyezik a többi könyvtári
dokumentuméval. A könyvtár állományába került tankönyvek csak az állományba
vétel és bélyegzés után adhatók ki.
Az iskola minden tanulója igénybe veszi a könyvtárban található tartós
tankönyveket. Ezek a tanév első heteiben kerülnek tanulónként kiosztásra. A tanuló
kötelessége a dokumentum épségének, tisztaságának megőrzése. A tartós
tankönyveket a tanév utolsó hetében kell visszaszolgáltatni. A tankönyvek
kölcsönzését osztályok szerint is visszakereshető módon vezetjük, így az
osztályfőnök is segítséget tud nyújtani a visszavételben. A maradék ki nem
kölcsönzött tartós tankönyvet igyekszik a könyvtár külön tárolni.
A diák által elveszített, megrongálódott dokumentumokat az alábbi módokon
kell pótolni:
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- A dokumentum azonos kiadásának beszerzésével
- A dokumentum pillanatnyi, forgalmi értékének megtérítésével
Az osztályfőnök vagy a szaktanár nevére kikölcsönzött tanulói tankönyvekért az
osztályfőnök illetve a szaktanár a felelős.
III.. Az állomány ellenőrzése, tárolása:
A tankönyvi állomány védelme, tárolása
dokumentuméval.

megegyezik

a

többi

könyvtári

IV. Az állomány feltárása, ellenőrzése és apasztása:
Az állomány feltárása, ellenőrzése és apasztása megegyezik a többi könyvtári
dokumentuméval. A tanulók által elveszített, megrongált könyvekről év végén
jegyzőkönyvet kell készíteni. A brosúrák törléséről nem kell jegyzőkönyvet vezetni,
csak a nyilvántartásban kell a törlést jelezni.

Készítette: Dr. Dukon Béláné
Balatonkenese, 2013-03-18
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Eszközlista
1. melléklet a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelethez
Az R. 2. melléklet 2. ISKOLA I. HELYISÉGEK alcímet követõ táblázat helyébe az
alábbi táblázat lép:
ISKOLA - HELYISÉGEK

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató
Megjegyzés
iskolánként (székhelyen és
Figyelembe vehető a szaktanterem is. A
telephelyen), figyelembe véve az
Tanterem
terem alapterülete nem lehet kevesebb,
iskola munkarendjét, osztályonként
mint 1,5 m2/fő.
1
legfeljebb nyolc osztállyal működő
általános iskolában 4; 16 osztállyal
működő általános iskolában 6;
24 osztállyal működő általános
A csoportterem alapterülete nem lehet
Csoportterem
iskolában 8;
kevesebb, mint 2 m2/fő.
gimnáziumban,
szakközépiskolában,
szakiskolában osztályonként 0.5
csoportterem
a II/2. pontban foglaltak szerint
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1-1;
szaktanterem a hozzá tartozó a legfeljebb négy osztállyal
szertárral
működő iskolában
társadalomtudományi
szaktanterem 1 és művészeti
nevelés szaktanterem 1
laboratóriumok a hozzájuk
iskolánként (székhelyen és
Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola
kapcsolódó szertárakkal
telephelyen),
intézményekben.
műhelyek a hozzájuk tartozó iskolánként (székhelyen és
Szakközépiskola, szakiskola
kiegészítő helyiségekkel
telephelyen),
intézményekben.
ha a tanulót a többi tanulóval
együtt oktatják iskolánként
logopédiai foglalkoztató,
(székhelyen és telephelyen) 1,
egyéni fejlesztő szoba
ha a tanulót a többi tanulótól külön
oktatják négy osztályonként 1
ha az iskolapszichológus
iskolapszichológusi szoba
alkalmazása kötelező, iskolánként
(székhelyen és telephelyen) 1
Általános iskolában, gimnáziumban,
továbbá szakközépiskolában,
szakiskolában, ha általános műveltséget
megalapozó évfolyama van; kizárólag
tornaterem (nemenként
szakképző évfolyammal működő iskola
biztosított öltözővel, benne
iskolánként (székhelyen és
esetén abban az esetben, ha az iskolát
kialakított zuhanyzóval, wc- telephelyen) 1
legalább százhúsz tanuló befogadására
vel)
létesítették.
Az Nkt. 27. § (11) bekezdés előírásának
teljesülésére tekintettel, további
tornaterem létesítése abban az esetben

303

tornaszoba vagy féltornaterem
iskolánként (székhelyen,
(nemenként biztosított
telephelyen) harminc
öltözővel, benne kialakított
mozgáskorlátozott tanulónként 1
zuhanyzóval, wc-vel)
gyógytestnevelési/erőnléti
terem

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

Sportudvar

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

intézményvezetői iroda

intézményvezető-helyettesi
iroda
tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettesi iroda
iskolatitkári iroda

kötelező, ha a tanulók számára
aránytalan teher és többletköltség nélkül
nem biztosítható más nevelési-oktatási
intézménnyel-, illetve sportolásra
alkalmas létesítmény üzemeltetőjével
kötött megállapodással a még szükséges
tornaterem.
A tornaterem és az ahhoz szükséges
öltöző, valamint vizesblokk a
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában helyben biztosítható, továbbá,
ha gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai iskolában mozgáskorlátozott
gyermekeket tanítanak, mindezt
akadálymentesen kell létesíteni.
Szakközépiskolában, szakiskolában, ha a
tornaterem nem kötelező, vagy a
tornaterem a székhelyen van és annak
igénybevételére nincs lehetőség, továbbá
a mozgáskorlátozott tanuló esetén
helyben, akadálymentes WC, zuhanyzó
kialakításával.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában ott, ahol mozgáskorlátozott
gyermekeket tanítanak helyben.
helyettesíthető a célra alkalmas szabad
területtel, szabadtéri létesítménnyel;
kiváltható szerződés alapján igénybe vett
sportlétesítménnyel

iskola székhelyén és az iskola
azon telephelyén, amelyen az
intézményvezető-helyettes, illetve
tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettes
alkalmazása nem kötelező 1
ha az iskolában az
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező, székhelyen
és telephelyen 1
ha az iskolában
tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása kötelező
székhelyen és telephelyen 1
iskola székhelyén 1

könyvtár

iskolánként 1

Könyvtárszoba

tagintézményenként 1

Általános iskolában, gimnáziumban,
továbbá a szakközépiskolában,
szakiskolában, ha általános műveltséget
megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a
feladatot nyilvános könyvtár látja el.
A létesítésre kerülő könyvtár legalább
egy olyan a használók által könnyen
megközelíthető helyiség kell, hogy
legyen, amely alkalmas háromezer
könyvtári dokumentum befogadására, az
állomány (állományrész) szabadpolcos
elhelyezésére és legalább egy iskolai
osztály egyidejű foglalkoztatására.
ha nem előírás az iskolai könyvtár
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Könyvraktár

iskolánként 1

orvosi szoba, elkülönítővel

iskolánként 1

vagy a telephelyen nem működik
könyvtár (ha nem működik
legalább négy osztály,
a könyvtárszoba tanteremben is
kialakítható)
általános iskolában, gimnáziumban,
továbbá a szakközépiskolában,
szakiskolában, ha általános műveltséget
megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a
feladatot nyilvános könyvtár látja el.
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése
nem kötelező, amennyiben az iskolaegészségügyi szolgálat nyilatkozata
szerint, a tanulók ellátása - aránytalan
teher és többletköltség nélkül - a
közelben található egészségügyi
intézményben megoldható.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában helyben biztosítva.

Kiszolgáló helyiségek
Sportszertár
általános szertár
karbantartó műhely

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

kerekesszék tároló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) szintenként 2

aula (előtér, közösségi tér)

iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1

Porta

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ebédlő
Főzőkonyha
Melegítőkonyha
tálaló-mosogató
szárazáru raktár
földesáru raktár
Éléskamra
felnőtt étkező
Teakonyha
személyzeti öltöző

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában.
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
iskolában, ahol mozgáskorlátozott
gyermekeket tanítanak.
Az aula kialakítása nem kötelező,
amennyiben a nevelési-oktatási
intézményben vagy annak közelében
található közösségi térben megoldhatók
azok a funkciók, amelyekre az aula
szolgál.
Nyolc évfolyammal alapított általános
iskolában, gimnáziumban, továbbá
szakközépiskolában, szakiskolában, ha
általános műveltséget megalapozó
évfolyama van.
kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül
oldják meg
ha helyben főznek
ha helyben étkeznek
ha helyben étkeznek
ha helyben főznek
ha helyben főznek
ha helyben főznek
kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül
oldják meg
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telephelyen), nemenként 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen), nemenként 1
személyzeti mosdó-zuhanyzó 24 osztállyal működő iskola
székhelyén, telephelyén
nemenként 2
iskolánként (székhelyen és
személyzeti WC helyiség
telephelyen) nemenként 1
iskolánként (székhelyen, és
tanulói WC helyiség
telephelyen), szintenként,
nemenként 1
technikai alkalmazotti mosdó- iskolánként (székhelyen,
zuhanyzó, WC helyiség
telephelyen) nemenként 1
iskolánként (székhelyen,
Élelmiszerhulladék-tároló
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen,
egyéb raktár
telephelyen 1)
WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak számára tanulói létszám szerint
felszerelve

Alkalmazotti létszám figyelembevételével.
A tanulói létszám figyelembevételével.

ha helyben étkeznek

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
1. Tanterem

tanulói asztalok, székek

nevelői asztal, szék
eszköztároló szekrény
Tábla

tanulók létszámának
figyelembevételével

Szeméttároló

tantermenként 1
tantermenként 1
tantermenként 1
tanulók létszámának
figyelembevételével
helyiségenként 1

sötétítő függöny

ablakonként

ruhatároló (fogas)

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)
a) számítástechnikai terem
tábla + flipchart
1
Számítógépasztal
tanulónként 1
számítógép, internet
tanulónként 1 felszerelés
hozzáféréssel, perifériákkal
Informatikai szoftverek,
szükség szerint
programok
szkenner
1
b) társadalomtudományi
szaktanterem
nyelvi labor berendezés
tíz-tizenöt tanuló egyidejű

Életkornak megfelelő méretben;
mozgáskorlátozottak, középsúlyos
értelmi fogyatékosok és
gyengénlátók esetén állítható
magasságú, dönthető lapú,
peremes, egyszemélyes asztalok;
gyengénlátóknál - szükség szerint
- egyéni megvilágítási
lehetőséggel;
mozgáskorlátozottak székei
állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval.

az ablak lefedésére alkalmas
méretben

a pedagógiai program előírásai
szerint

ha az oktatás részben vagy
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foglalkoztatására

Magnetofon
CD író, lejátszó, hangszóró
mikrofon, erősítő, fejhallgató
DVD (lejátszó, felvevő)
írásvetítő vagy projektor
c) természettudományi
szaktanterem
vegyszerálló tanulói asztalok
(víz, gáz csatlakozással)
Elszívóberendezés
vegyszerálló mosogató
fali mosogató
Poroltó
tantermenként 1
eszköz- és vegyszerszekrény
méregszekrény (zárható)
eszközszállító tolókocsi
törpefeszültségű csatlakozások
d) művészeti nevelés
szaktanterem
rajzasztal (rajzpad, rajzbak)
tárgyasztal (állítható)
mobil-lámpa (reflektor)
vízcsap (falikút)
Pianínó
ötvonalas tábla
CD vagy lemezjátszó,
magnetofon
Tárolópolcok

egészben nem magyar nyelven
folyik; számítógépes nyelvi
oktatással kiváltható

1
1
1
1
1

három tanulónként 1
tantermenként 1
két asztalonként 1
tantermenként 1
tantermenként 1
2
1
tantermenként 1
tanulóasztalonként 1

elhelyezése a szertárban

tanulók létszámának
figyelembevételével 1 hely
tantermenként 2
2
2
iskolánként 1
tantermenként 1
tantermenként 1
tantermenként 1

e) technikai szaktanterem

(életvitel és gyakorlati ismeretek
céljait is szolgálhatja)

tanulói munkaasztal
tizenöt tanuló részére
állítható magasságú támla nélküli
tizenöt tanuló részére
szék
gimnáziumban a munkába állást
előkészítő oktatáshoz;
szakközépiskolában a szakmai
előkészítő ismeretek oktatásához;
iskolánként (székhelyen és
f) gyakorló tanterem
szakiskolában munkába álláshoz,
telephelyen) 1
életkezdéshez szükséges
ismeretek átadásához; e feladat
megoldható a számítástechnikai,
illetve technika szaktanteremben is
3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában meghatározottak szerint)
4. tornaszoba
Kislabda
5
Labda
5
Tornaszőnyeg
2
Tornapad
2
Zsámoly
2
Bordásfal
2
Mászókötél
2
Gumikötél
5
Ugrókötél
5
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Medicinlabda
Stopper
kiegészítő torna készlet
egyéni fejlesztést szolgáló
speciális tornafelszerelések

5
1
1
sajátos nevelési igényű tanulót
oktató iskolában; pedagógiai
programban foglaltak szerint

5. Iskolapszichológusi szoba
Asztal
1
Szék
4
Zárható irattároló szekrény
1
Számítógép perifériákkal
1
ruhatároló (fogas)
1
Szeméttároló
1
Telefonkészülék
1
Szőnyeg
1
6. Tornaterem
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)
kosárlabda palánk
2
Gyűrű
1
Mászórúd
1
Mászókötél
2
Bordásfal
10
7. Sportudvar
szabadtéri labdajáték
1
bármelyik játék kiválasztható
felszerelése
magasugró állvány, léc
1
távol-, magasugró gödör
1
homokkal vagy szivaccsal
Futópálya
1
lehetőség szerint kialakítva
egy iskolai osztály egyidejű
sajátos nevelési igényű tanulót
egyéni fejlesztést szolgáló
foglalkoztatásához szükséges
oktató iskolában; pedagógiai
speciális tornafelszerelések
mennyiségben
programban foglaltak szerint
8. Intézményvezetői iroda
Íróasztal
1
Szék
1
tárgyalóasztal, székekkel
1
számítógép internet
1 felszerelés
hozzáféréssel, perifériákkal
számítógépasztal és szék
1-1
Iratszekrény
1
digitális adathordók részére
1
szekrény
Fax
1
Telefon
1
9. Nevelőtestületi szoba
fiókos asztal
pedagóguslétszám szerint 1
Szék
pedagóguslétszám szerint 1
napló és folyóirattartó
1
Könyvszekrény
2
Fénymásoló
1
számítógép internet
1
hozzáféréssel, perifériákkal
számítógépasztal, szék
1-1
pedagóguslétszám
ruhásszekrény vagy fogasok
figyelembevételével
Tükör
1
10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a
felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)
asztal
felnőtt létszám figyelembevételével
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Szék
Iratszekrény
számítógépasztal és szék
számítógép internet
hozzáféréssel, perifériákkal
Telefon
11. Könyvtár

tanulói asztal, szék

egyedi világítás
könyvtárosi asztal, szék
szekrény (tároló)
tárolók, polcok, szabadpolcok
létra (polcokhoz)
Telefon
Fénymásoló
számítógép internet
hozzáféréssel, perifériákkal
Televízió
CD vagy lemezjátszó
Írásvetítő vagy projektor
12. Könyvtárszoba
tanulói asztal, szék
könyvtárosi asztal, szék
könyvespolc, szekrény

felnőtt létszám figyelembevételével
1
1
közös vonallal is működtethető

egy iskolai osztály, egyidejű
foglalkoztatásához szükséges
mennyiségben

olvasóhelyenként 1
1-1
legalább háromezer könyvtári
dokumentum elhelyezésére
2
1
1
1

életkornak megfelelő méretben;
mozgáskorlátozottak és
gyengénlátók esetén állítható
magasságú, dönthető lapú,
peremes, egyszemélyes asztalok;
mozgáskorlátozottak székei
állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval
asztal egyedi világítással

közös vonallal is működtethető

1-1
1
1
1
legalább hat tanuló egyidejű
foglalkoztatására elegendő
mennyiségben
1-1
legalább ötszáz könyvtári
dokumentum elhelyezésére

életkornak megfelelő méretben
asztal egyedi világítással
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
1. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
-

-

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását
a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.
A fenntartó a pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok
megvalósulását évente értékeli.

2. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai programot az igazgató irányításával a tantestület készíti el, melyet a
tantestület megvitat és elfogad. Az igazgató hagyja jóvá, amennyiben a pedagógiai
program többlet költséget ró a Fenntartóra a tankerületi igazgató jóváhagyása
szükséges.
1. A pedagógiai program módosítására:
- az iskola igazgatója,
- a nevelőtestület bármely tagja,
- szakmai munkaközösségek,
- az iskola fenntartója tehet javaslatot.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
4. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1.
napjától kell bevezetni.

3.A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala.
Az iskola pedagógiai
megtekinthető.

programja

nyilvános,

minden

érdeklődő

számára

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola fenntartójánál,
az iskola honlapján,
az iskola irattárában,
az iskola könyvtárában,
az iskola igazgatójánál,
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4. A pedagógiai
dokumentumok

program

szerves

részét

alkotó

egyéb

A pedagógiai program az alábbi dokumentumokkal együtt alkot egy olyan komplex
egységet, amely leírja az iskola teljes működését.
- Helyi tantervek
- SZMSZ,
- Házirend,
Mellékletek:
- Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve,
- Intézményi tanács ülésének jegyzőkönyve
- Munkaközösségek együttes ülésének jegyzőkönyve

5. A pedagógiai program érvényességi ideje
Az intézmény 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató
munkáját ezen pedagógia program alapján.
A pedagógiai program visszavonásig érvényes.
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A pedagógiai program felülvizsgálata
Dátum

Oka

2009-06-02

átszervezés

Felülvizsgálta
igazgató,
tagintézmény vezető

2012-07-01

TÁMOP 3.1.4
Komp.alapú
okt, igazgató
átszervezés
Hiánypótlás
OH igazgató
hatósági
ellenőrzése után
Nem szakrendszerű
oktatás
átszervezés
igazgató

2013-03-19

törvényi változások

igazgató

2014-05-30

törvényi változások

igazgató

2014-06-17

törvényi változás

igazgató

2014-11-17

törvényi változás

igazgató

2017-12-06

Adatok
aktualizálása

intézményvezető

2010-04-06
2011-07-14

Aláírás
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