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„ A nevelésnek és oktatásnak arra
kell törekednie, hogy a gyerekekből
fizikailag egészséges, lelkileg szabad
és szellemileg tiszta embereket
neveljen.”
(Rudolf Steiner)

Helyzetelemzés
1. Az iskola arculata
Az iskola jellemzői, helyzetelemzése
Intézményünk hagyományos 8 évfolyamos általános iskola. Balatonkenese, Küngös
és Balatonvilágos önkormányzatai által, intézményfenntartó társulásban működik.
Jelenleg 10 tanulócsoport, 4 napközis, 1 tanulószobai, és 2 gyógytestneveléses csoport
működik.
A tanulólétszám 195 fő, az osztályok átlaglétszáma 18 fő.
Az iskola lakókörnyezetünk, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonvilágos és Küngös
egyetlen olyan intézménye, ahol általános és zenei műveltséget megalapozó alapfokú nevelés
és oktatás folyik általános iskoláskorú gyermekek részére.
Az Alapfokú Művészetoktatást 2009 – 07 – 01 –től intézményünk látja el.
Költségvetését, pénzügyi gazdálkodását az önkormányzat költségvetési rendelete határozza
meg, részben önálló gazdálkodású intézmény.
A gyermekek ismeretkörét és világképét alapvetően meghatározza a szociális helyzetük.
Fejlődésük üteme, teljesítményük eredményessége az országos felmérések tanúsága szerint a
legtöbb téren átlag feletti, de minimum átlagos. Egyénileg természetesen nagyon gyenge és
kimagasló eredményeket elérők is akadnak.
Továbbtanulási lehetőségek elsősorban Veszprémben, Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn,
Balatonfüreden, Siófokon, illetve távolabbi városokban vannak.
A tantestület tagjai rendelkeznek a tevékenységük végzéséhez előírt szakmai képesítéssel;
nagy részük sokéves szakmai gyakorlattal bír. A folyamatos önképzés lehetőségét a
rendszeres szakmai továbbképzések és az egyéb felkészítő tanfolyamok jelentik számukra –
továbbképzési tervünk alapján.
A tantestület munkájára jellemző a módszertani változatosság, az igényesség, valamint az
együttműködési készség.
A fenntartó – lehetőségei szerint – biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket.
Célunk: a szülők aktívabb bevonása a nevelői munkába.
Az alapkészségek értékelése és a neveltségi szintmérés az alapja a további oktatási és nevelési
tevékenység megtervezésének.

Legfontosabb feladatunk:
- a személyiség fejlesztése
- az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése.
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Személyi feltételeink tagiskolával együtt:
24 + 14
pedagógus
Ebből: 7 + 6
tanító végzettségű
14 + 8
tanár végzettségű
3 zenetanár
tanár végzettségű
1+1 fejlesztő ped.
óraadó tanár
és 6 + 3
technikai dolgozó
Műveltségi területek alapján szerveződő munkaközösségek, munkacsoportok:
osztályfőnöki
humán
természettudományi
művészet
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 1-8. 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. A
tantárgyak egy részének tanítása szaktanteremben folyik.
A meglévő eszközök mennyiségi és minőségi mutatói nincsenek összhangban egymással. A
rendelkezésre állók között sok az elavult ill. javításra váró.
Az iskolában található:

- 12 tanterem
- Technika műhely
- Számítástechnika terem
- XCLASS multimédiás oktató terem
- Tornaterem, öltözők, szertár
- Sportpálya (100m-es futókörrel, atlétika oktatásához)
- Bitumenes kosárlabda pálya
- Alapvető tan-és szemléltető eszközök
- Iskolai könyvtár
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- Audiovizuális eszközök
- A napközi otthon sport – és játék felszereltsége hiányos
- Médiatár és könyvtár
- Szertárak száma kevés
-A tantárgyak tanításához szükséges könyvek, CD-k, kazetták
- Szaktanterem működik fizika, kémia, számítástechnika, technika tantárgyaknál.
Az iskola nyitott más intézmények, szervezetek felé. Rendszeres kapcsolatot tart fenn: társintézményekkel,
- szülői szervezettel,
- fenntartókkal,
- civil szervezetekkel.
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.
Legfontosabb feladatunk:
a személyiség fejlesztése
az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése
a művészetek segítségével lehetővé tenni az alkotás pozitív élményeinek átélését, az
alkotás, a siker örömét
a harmonikus életmód kialakulásának segítése, a szabadidő kulturált eltöltése iránti
igény felkeltése
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
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.
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.
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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 feladatai
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,
az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a
viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása.
Magyarország, Balatonkenese, Balatonvilágos, 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.
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
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.
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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, szervezett és spontán
tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
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.
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3. Intézményi minőségpolitika
Küldetésnyilatkozat
„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak
meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a
saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon
meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink
és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az
ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot.
Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket
közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem
a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy
mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.
(Rudolf Steiner)
Minőségpolitikánkban összdolgozói körben felelősséget vállalunk céljaink megvalósításáért,
folyamatos ellenőrzéséért, kontrolljáért a MIP-ben dokumentált szabályzataink alapján. Ez a
garanciánk a MIP magvalósításáért. Ez az általunk készített dokumentum helyi Pedagógiai
programunk megvalósításának hatékony eszközévé válik, mert megteremti intézményeinkben
az ellenőrzés, értékelés és mérés nyomon követhető és reális rendszerét.
Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és
javítása céljából határozzuk meg minőségpolitikánkat. Nevelőmunkánk legfontosabb
céljainak tekintjük a jövőben is értékeink megőrzését - érzelmi biztonság, szeretetteljes,
családias légkör, élményekben gazdag iskolai élet (környezeti nevelés), színvonalas ünnepek,
ünnepélyek, rendezvények megtartása.
Intézményeink folyamatos működésének, feltételrendszerének javítására, kitűzött céljaink
megvalósítására törekszünk. Nevelőmunkánk egészében igyekszünk kielégíteni, illetve
lehetőségeink szerint meghaladni partnereink elvárásait, hogy környezetünknek hatékony,
minőségi szolgáltatást nyújthassunk.
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
tagintézménye fontosnak tartja minden tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél
teljesebb körben kielégítse, rugalmasan alkalmazkodva az elvárásokhoz.
Intézményeink elsősorban tanulók igényeinek kíván megfelelni és az érdekeiket kiszolgálni.
Színvonalas, EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket
szeretnénk nyújtani tanulóinknak.
Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, egyidejűleg a
lemaradó tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását.
Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban és a
továbbtanulásban. Minőségpolitikánk megvalósításával szeretnénk elérni, hogy tanulóink
társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak.
Biztosítani kívánjuk diákjaink szabadidejének hasznos eltöltését a széleskörű szakköri és
sportfoglalkozási lehetőségeket.
Intézményeink nagy gondot fordítanak hagyományaik ápolására.
A minőségi munka a minőségi célok megvalósítása, az innováció alapkövetelmény, melynek
garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és
folyamatos fejlesztése.
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Az önkéntes együttműködésre való törekvés, melynek minden esetben a gyermek mindenek
felett álló érdekét kell szolgálnia.
Célunk a kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körben történő bevezetése, a
módszertani megújulás szorgalmazása a tantestület minden pedagógusának
bevonásával.
Művészeti Iskola
Az intézmény művészeti iskolája alapfeladatainak ellátásában törekedjen a színvonal
lehetőségekhez mért emelésére!
Az alapképességek ismeretében a lehető leghatékonyabb módszerekkel a lehető legmagasabb
készségszintre juttassuk tanulóinkat az adott művészeti tevékenységben!
megismertetni az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit
minden tanulónk feleljen meg a helyi tantervek által előírt tantárgyi minimum
követelményeknek
kibontakoztatni a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét,
felkészíteni a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, művészeti pályára,
Minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.
Alapfokú művészetoktatási intézménnyel kapcsolatos minőségi célok:
Alkalmassá tenni a gyermekeket a művészetek befogadására a szakágazat pedagógiai
módszereinek segítségével.
A művészeti iskolába jelentkezzen és járjon az iskolának minél több tanulója
A tanév során a lemorzsolódás minimális legyen.
Tanulóink művészeti versenyeken, vetélkedőkön vegyenek részt.
A szülők és tanulók elégedettek legyenek a művészeti iskola működésével.
Az általános iskola és a művészeti iskola együttműködése a tanulók érdekét szolgálja, s
kölcsönösen segítsék egymás munkáját a pedagógusok.
Tanulóink községi és intézményi rendezvényeken vállaljanak feladatot, járuljanak hozzá azok
színvonalas lebonyolításához.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb számban vegyenek részt
a művészeti iskolai képzésben.
Meg kell teremteni a területi feladatok ellátásának feltételeit.
A tanszakok hosszú távú működtetését magas színvonalon képzett oktatókkal kell biztosítani.

9

4. Minőségcélok és feladatok
Fő célunk: a gyerekek testi, lelki-szociális és szellemi fejlesztése, az egyén küldetése felé.

Amikor, mint legtávolabbi célt az önmegvalósítás igényének kialakítását célozzuk meg,
természetesen az oda vezető út alapjairól, lépcsőfokairól sem feledkezünk meg. Azt is látjuk,
hogy az intézmény a családokkal és a szűkebb-tágabb környezettel együttműködve várhat
csak eredményeket.
Ezért fontos a partnerközpontú szemlélet kialakítása, pedagógus – gyerek - szülő, más
partnerek együttműködése.
A partnerközpontú működés fenntartását, partnereink igénybevételeinek figyelembe vételével,
lehetőségeink, erőforrásaink teljes kihasználása mellett, folyamatos munkával kívánjuk
végezni. Törekszünk arra, hogy a lehető legjobban megfeleljünk az elvárásoknak, a
törvényesség betartása mellett.
Művészet és minőségbiztosítás
„A művészetben nincs helye a minőségbiztosításnak, a művész nem irányítható, mert ha igen,
akkor derék iparos. A minőségbiztosítás nem a művészek irányításáról szól, hanem
intézményekéről. … Az egyéni elképzeléseket megvalósító művész és az intézményesített
művészetoktatás nem azonos. A szuverén felnőtt művész saját normarendszere szerint alkot,
az iskolarendszerű művészetoktatás pedig állami szabályozók (pl. a közoktatási törvény, a
miniszteri rendeletek, a tantervek, illetve központi programok) által meghatározott keretek
között működik. A minőségirányítás tehát az intézmény, az iskola irányításának eszköze, és
arra való, hogy működése optimális legyen minden érintett (szülő, tanuló, pedagógus és
iskolai dolgozó, sőt a fenntartó) számára”
A művészeti iskola minőségfejlesztési rendszere megegyezik az általános iskola
minőségfejlesztési rendszerével, melyben foglaltakat az alapfokú művészeti iskolára is
alkalmazni kell. A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség vizsgálatát értelemszerűen a
művészeti iskola partnereire kell vonatkoztatni.
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Szervezeti minőségcélok
Cél
Javuljon a tantestület tagjainak együttműködési képessége, az
intézményi belső kommunikáció.
A tantestület tagjai legyenek nyitottak a szakmai, módszertani
fejlődés iránt.
A partnereink igényeinek, elvárásainak összegyűjtése és
beépítése a mindennapos tevékenységünkbe.
Az elégedettségi mutatók javítása.
A szülőkkel való együttműködés fejlesztése.
Demokratikus, családias légkör teremtése.
A tanulók megtartása, a beiskolázási mutatók növelése.
Legyen működő önértékelési rendszerünk.
Folyamataink azonosítása történjen meg.

A cél megvalósulásának
mérése
Dolgozói
elégedettségmérés
Továbbképzéseken való
részvétel
Partneri elégedettségmérés
Partneri elégedettségmérés
Partneri elégedettségmérés
Partneri elégedettségmérés
Statisztikai adatok
Év végi beszámoló.
Év végi beszámoló.

Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhető minőségcélok
Probléma, igény
Környezet rendezettsége, biztonsága
Az intézmény jó
híre
Intézményi elvárások megismertetése
a szülőkkel
A tanórán kívül
egyenetlen a pedagógusok terhelése
Erkölcsi elismerés
hiánya

Hozzárendelt cél
Prioritás
Balesetmentes, esztétikus, fejlesztő
környezet megteremtése,
Fontos
fenntartása
Intézményünk népszerűsítése,
vonzóvá tétele legyen mindenki
Nagyon fontos
számára kiemelten fontos

Időtáv
Középtávú
Középtávú

Kapcsolatfelvétel, szülők
tájékoztatása beiratkozás előtt

Nagyon fontos

Rövid távú

Egyenletesebb terhelés elérése

Fontos

Rövid távú

Az elvégzett munka nagyobb
megbecsülése

Fontos

Középtávú

A fenntartói minőségirányítási program intézményre vonatkozó elvárásai és az ebből
adódó feladatok
4.1 A közoktatási intézményre vonatkozó általános célok a minőségirányítás terén
Az intézmény vezetője legyen elkötelezett a minőségirányítás rendszerének kiépítése és
folyamatos működtetése iránt. dokumentumban kinyilvánított fenntartói minőségpolitika,
minőségi célok és meghatározott minőségfejlesztési rendszerben foglaltakhoz igazodva:
határozza meg az intézmény saját minőségpolitikáját, dolgozza ki az intézmény saját
minőségfejlesztési rendszerét, az intézmény az elkészített – a kt.1 40. § (10) bek. előírása
1

Kt. = A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
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szerint véleményeztetett, valamint az alkalmazotti közösség által elfogadott –
minőségirányítási programját terjessze be a fenntartóhoz jóváhagyásra, 2009. szeptember 1jétől működtesse hatásosan és hatékonyan az intézmény minőségfejlesztési rendszerét.
4.2. Az általános iskolára vonatkozó minőségi célok
Biztosítsa a működési körzetből érkező gyermekek, tanulók felvételét, illetve ellátását,
valamint életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelésüket és oktatásukat, tankötelezettségük
teljesítését.
Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a tanuló- és gyermekbalesetet
esetlegesen előidéző okokat; ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek, tanulók testi és lelki állapotának javítására, a
rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására.
Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók egymás
közötti kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az
intézményt.
Fordítsanak kiemelt figyelmet az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára,
otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, illetve a
tehetséggondozásra, az e célokat elősegítő programok minél hatásosabb végrehajtására, a
tanulók személyiségének fejlesztésére.
Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek, tanulók szüleit –
részletes és érdemi módon – a gyermek, tanuló fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi
előmeneteléről, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek, tanuló
neveléséhez.
Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és
egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek, tanulók
érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében.
Kísérjék figyelemmel az általános iskolai tanulók számára szervezett versenyeket,
vetélkedőket, s lehetőségeik maximális kihasználásával vegyenek részt e programokon.
Lehetőségeik kiaknázásával maguk is szervezzenek, rendezzenek iskolai tanulmányi
versenyeket, kulturális és sportvetélkedőket a tanulók számára.
Nyújtsanak széleskörű információkat és pedagógiai segítséget az iskola utolsó évfolyamain
tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés
meghozatalához.
Érjék el, hogy az iskola végzős tanulói birtokában legyenek a továbbtanulás igényének és
képességének, illetve minél jobb eséllyel indulhassanak a középfokú továbbtanulás útján.
4.3 A művészeti iskolára vonatkozó minőségi célok
Biztosítsa a működési körzetéből érkező tanulók felvételét, valamint életkori sajátosságainak
megfelelően alapozza meg a művészi kifejező készségeiket, illetve készítse fel tanulóit a
szakirányú továbbtanulásra.
Kísérjék figyelemmel az alapfokú művészetoktatási intézményekben tanulók számára
szervezett versenyeket, fesztiválokat a lehetőségeik maximális kihasználásával, a tanulók
felkészítését követően vegyenek részt e programokon.
Lehetőségeik kiaknázásával maguk is szervezzenek, rendezzenek iskolai versenyeket,
találkozókat tanulóik számára tanévenként legalább egy alkalommal.
Tanáraik és tanulóik készüljenek színvonalas műsorokkal, műsorszámokkal a település
ünnepeire, előadásukkal gazdagítsák ezen ünnepségeket.
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5. Esélyegyenlőség biztosítása az intézményben
5.1. Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja
Az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:
A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a közoktatási intézményben.
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése.
Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban
(támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat,
javítják az iskolai sikerességet.
A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció
támogatása.
5.2. Intézményi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés
Az alábbiakban közölt helyzetelemzés az Oktatási és Kulturális Minisztérium e célból honlapján - közzétett sablonja és adatlapjai alapján készült.
1. Intézményi alapadatok
OM azonosító:
037158
Intézmény neve, címe:
Fenntartó neve, címe:

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
8174 Balatonkenese Bajcsy Zs. u. 10.
Balatonkenese,Balatonvilágos,Küngös
közoktatási intézményfenntartó társulás
A gesztor önkormányzat címe:
8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Főállású pedagógusok száma:
39

ebből

Az intézménybe járó óvodás gyermekek
száma
Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás
gyermekek száma
Integráltan
gyógypedagógiai csoportban

Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás
gyermekek száma:
Tanulók száma az intézmény körzetében

0
0
0
0

0
286

ebből

HH / HHH
96/13

Az intézménybe járó tanulók száma:
300
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++Magántanulók száma:
0

ebből

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma
(diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 16
Integráltan
16
gyógypedagógiai tagozaton
0
HH / HHH tanulók száma:

ebből

9/4
Más település(ek)ről bejáró általános iskolás
tanulók száma:
87
HH / HHH
36/3

Az 1. számú adatlap 1. Intézményi alapadatok a 2009/2010-es tanévtől intézményi
társulásként létrejött új felállás szerinti adatokat összesítve tartalmazza. E szerint a
településeknek egy-egy általános iskolája van, a körzetben élő iskoláskorú gyerekek 89% jár
ide. Az eljáró tanulók közül 2 fő a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság határozata alapján a kistérségi együttműködésben működtetett,
csajági református általános iskola balatonfőkajári tagintézményében működő, eltérő tantervű
tagozatán tanul. További 3 gyermek, szintén határozat alapján, Veszprémben a Kozmutcza
Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban tanul. A
többiek a szabad iskolaválasztással élve, a térségben valamilyen emelt szintű oktatási formát
látták megfelelőnek gyermekük számára. Iskoláinkba a környező településekről 87 fő jár. Az
általános iskolai férőhelyek száma meghaladja az iskolába beíratott gyermekek számát. A
hátrányos helyzetű iskolai tanulók száma 96 fő, a létszám 31.6%-a. A halmozottan hátrányos
helyzetűek 13-man vannak, az összlétszám 4,26 %-a . A sajátos nevelési igényű tanulók
száma 16, tanulóink 5,24 %- a, az országos átlagnál (7%) kicsit kedvezőbb . Minden SNI
tanuló integrált oktatásban részesül és a Közoktatási Törvény 52 § (6.), valamint 30.§ (9.)
bekezdéseiben leírt fejlesztésekben részesül. A tanulólétszám a demográfiai trend szerint
csökkenő tendenciát mutat jelenleg. Iskolánkban, ebben a tanévben 3 átmeneti nevelésbe vett
gyermek tanul.
2. Feladat ellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma

198

HH / HHH
gyermekek,
tanulók
száma
58/13

SNI
gyermekek,
tanulók
száma
5

102

38

13

Főállású
Gyermekek
pedagóguso , tanulók
k létszáma száma

Feladat ellátási hely
(megnevezése és címe)

Funkció

Pilinszky János
Általános Iskola és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Balatonkenese, Bajcsy
u. 10.
Mészöly Géza
Általános Iskola,
tagintézmény

1 -8. osztályos
ált.isk. és AMI

25

8 osztály
tagintézmény

13

14

Balatonvilágos, József
A. u.119.
3. Gyermekek, tanulók száma évfolyxamonként (az intézmény egésze, azaz az összes feladat
ellátási hely vonatkozásában
gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint
(óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport)

évfolyam gyermek
és/vagy és/vagy
óvodai tanulólétszá
Normál (általános) tanterv
csoport m az
foka
évfolyamon
HH /
Összesen
SNI
HHH
1. osztály 51
51
23/4
0
2. osztály 30
30
14/0
1
3. osztály 32
32
9/1
1
4. osztály 31
31
12/2
0
5. osztály 37
37
8/1
3
6. osztály 34
34
10/2
2
7. osztály 40
40
14/2
6
8. osztály 45
45
8/1
3

Emelt szintű oktatás és/vagy
két tanítási nyelvű iskolai
oktatás
HH /
Összesen
SNI
HHH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gyógypedagógiai
csoport, tagozat
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0

HH /
HHH
0
0
0
0
0
0
0
0
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3.a A gyermekek, tanulók száma az egyes iskolai osztályokban
Osztályszervezés módja (csak
általános iskola) (jelölje X-szel)
Osztály
(évf. és betűjele)
vagy óvodai
csoport (foka és
neve)

SNI

Emelt szintű
oktatás
Normál
és/vagy két Gyógype
(általános tanítási
dagógiai
) tanterv nyelvű
tagozat
iskolai
oktatás

0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
2
2
2
4
0
0
3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

gyermek-, tanulólétszám
az osztályban, csoportban

Összese
n
1.a osztály Kenese 18
1.b osztály Kenese 17
1. osztály Világos 16
2. osztály Kenese 16
2. osztály Világos 13
3. osztály Kenese 22
3. osztály Világos 10
4. osztály Kenese 18
4. osztály Világos
13
5. osztály Kenese 25
5. osztály Világos 12
6. osztály Kenese 21
6. osztály Világos 12
7. osztály Kenese 23
7. osztály Világos 17
8.a. Kenese
18
8.b. Kenese
17
8. osztály Világos 10

HH /
HHH
6/0
10/4
7/0
7/0
7/0
7/1
2/0
7/2
5/0
5/1
3/0
5/2
3/0
7/2
7/0
4/1
1/0
3/0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Osztályaink nagy többsége nem párhuzamos, így vizsgálatot nem igényel a tanulók
összetétele. A párhuzamos osztályokban a HHH tanuló csak az egyik 8. osztályban van. A
végzős osztályban már nem lenne ésszerű a gyermekek osztályának megváltoztatása. Az első
osztályba beiratkozottakról, pedig csak az osztályok elosztása után derült ki, hogy HHH-s. A
tagintézményben nincs párhuzamos osztály, így nem indokolt semmilyen intézkedés.
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4. Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma, bejárók, utazási feltételek

ebből
ebből
ebből

ebből
ebből
ebből

ől a mi iskolánkat választóenebből

A gyermekek, tanulók létszáma az
intézményben az összes feladat ellátási
hely vonatkozásában
Óvodába jár
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)
Alsó tagozatos (1-4.)
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)
Felső tagozatos (5-8.)
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)

Összesen:

HH /
HHH:

300
0
0
0
0
0
0
146
62
5
9
0
1
154
27
11
10
0
1

95/13
0
0
0
0
0
0
27/5
32/2
0
5/2
0
0
39/6
4/2
0
4/1
0
0

Az iskola társulás keretében működik, ezért a bejáró tanulók nagy része iskola busszal
közlekedik. A körzetben a mi iskolánkat választó családok megoldják az iskolába járást
tömegközlekedéssel.
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5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás
Ebből a gyógypedagógiai
tagozaton tanít
0

ebből

Főállású gyógypedagógusok létszáma
összesen:
oligofrén pedagógus
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos
logopédus
pszichopedagógus
szurdopedagógus vagy
hallássérültek pedagógiája szakos
szomatopedagógus
tiflopedagógus vagy látássérültek
pedagógiája szakos

ebből

SNI gyermekek, tanulók létszáma
összesen:
Enyhe fokban értelmi fogyatékos
Középsúlyos értelmi fogyatékos
Diszlexia, egyéb részképesség
zavar
Súlyos magatartási, tanulási zavar
Egyéb

A szakvélemény alapján a többi
gyermekkel, tanulóval közösen is
részt vehet az óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben, oktatásban

Ebből gyógypedagógiai
csoportban, tagozaton
16
2
0
13
0
1
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Iskolánkban főállású gyógypedagógus nem dolgozik. Az SNI tanulók ellátását 2 pedagógus
oldja meg a következők szerint: Balatonkenesén 1 gyógypedagógus - fejlesztő pedagógus heti
8 órában, félállásban, 1 logopédus heti 4 órában. Ők ketten látják el a BTM - s tanulóinkat is,
26 gyermeket. Balatonvilágoson heti 8 órában egy gyógypedagógus – logopédus látja el
gyerekeket. A foglalkozások helyszíne az iskolákban van, gyermeknek nem kell utaznia ezért,
természetesen a vizsgálatokra és kontrolokra a tanácsadóba illetve a szakértői bizottságnál
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kerül sor. Gyógytestnevelést is szakképzett gyógy testnevelő látja el, az ide orvosi beutalóval
járó tanulóink száma: 24 fő. A tagintézményben nincs gyógytestnevelésre utalt tanuló.
További táblázatok a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményre vonatkoznak, mivel a társulás előttről nem rendelkezünk adatokkal.
6. Lemorzsolódás aránya az intézményben

2003/200
4
2004/200
5
2005/200
6
2006/200
7
2007/200
8
2008/200
9
2009/201
0
országos
átlag
2005/200
6

Évfolyamismétlők
aránya (%)

Magántanulók aránya
(%)

összlétsz HH /
ámon
HHHbelül
tanulók
körében

összlétszá HH /
mon
HHHbelül
tanulók
körében

Az előző tanévben
250 óránál többet
hiányzó tanulók
aránya (%)
összlétszá HH /
mon belül HHHtanulók
körében

1%

1% /0

0

0

0

0

0,8 %

0

0,3 %

0,3 %/0

0

0

0

0

0,4 %

0,4 %/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1%

0,5%

0

0

0

0

2,11%

0,61%

0,37%
0

0

0

A lemorzsolódó tanulók aránya tulajdonképpen évek óta 0%, ami nagyon kedvező. Továbbá
pozitívum, hogy sem a HHH, sem az SNI diákoknál nem figyelhető meg lemorzsolódás az
általános iskola 8. osztályáig. Az osztályismétlők az 1.osztály megismétlők körét tartalmazza,
melyet általában a Nevelési Tanácsadó javasol alternatívaként a szülőknek a követelményeket
teljesíteni nem tudó tanulók számára. Az alapozás megerősítése után, ezek a gyerekek
sikeresen haladnak tovább.
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7. Továbbtanulási mutatók az intézményben
Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)
összlét HH / összléts HH / HHHszámo HHH- zámon tanulók
n belül tanuló belül
körében
k
körébe
n
Gimnázium
(%)

2006/200
7
6 fő
(15%9
2007/200
8
15 fő
(45%)
2008/200
9
4 fő

1/0
21 fő
(2/0%) (55%)
3/0
13 fő
(20%) (39%)

13 fő
1/0
(15%) (25%) (50%)

2009/201
0
11 fő 1/0
5 fő
(38%) (9,1%) (17%)
országos
átlag
36,6%
43,1%
2005/200
6

5/0
(23,8%)
6/2
(30,7/15,4
%)

1/0
(7,7/0%)
5/5
(100%)

Speciális
Szakiskolai képzés
szakiskola
(%)
(%)
összl HH / HHH- összlét HH /
étszá tanulók
számo HHH
mon körében
n belül belül
tanul
ók
köréb
en
5 fő
(13% 5/0
)
(100/0%)
0
0
5 fő
(15% 5/0
)
(100/0%)
0
0
11fő
(42% 3/1
)
(27,3/9,1%
)
0
13 fő
(45% 3/0
)
(23,9/0%)
19,0%

0

Nem tanult
tovább
(%)
összlét HH /
számo HHHn belül tanulók
körében

0

0

0

0

0

0

1,3%

Iskolánk minden gyermeket sikeresen beiskoláz. A fenti táblázat mutatói alapján a tanulók
inkább a szakiskolát részesítik előnyben az utóbbi években. Ennek oka lehet, hogy a
körzetben több ilyen jellegű iskola található. A gimnáziumi továbbtanulás nem marad el az
országos átlagtól, bár van olyan tanévünk, amikor nem éri el az átlagot. Ennek oka jelenleg
nem ismeretes.
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8. Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban
Létszám
2006/2007
HH /
Összl
HHH
étProgramok
tanuló
számo
k
n
körébe
belül
n
Alapfokú
művészetoktatás
47 fő n.a.
Kisebbségi
program
0
0
15/0
(18,3%
Napközi
82 fő )

2007/2008

2008/2009

2009/2010

HH /
ÖsszlétHHH
számon
tanulók
belül
körében

Összl
étHH / HHH
szám tanulók
on
körében
belül

Összlét
HH / HHH
tanulók
számo
körében
n belül

33 fő
0
80 fő

12/0
Szakkör
157 fő (7,8%) 122 fő
Iskolai
nyári tábor 57 fő 0%
0
Erdei
iskola

70 fő

2/0
(2,9%) 64 fő

1/0
(3%)

2/0
37 fő (5,4%)

0
16/3
(20/3,75
%)

0

90

12/3
(7,4/2,5% 130
)
fő

98 fő

24/2
(22,5/2%)

0
0
0
16/2
(15,5/2,2%
25/2
)
100 fő (23/2%)
22/3
50/2
(14,6/2,3%
(28,6/1,2%
)
168 fő )

0
0
0
3/1
(3,1/1,6%
3/1
)
41 fő (4,9/2,4%)

23%
26 fő

0
6/1
(19,2/3,9%
)

Az esélyegyenlőség szempontjából fontos, hogy a HHH és SNI tanulók minél nagyobb
számban vegyenek részt az iskolai szakkörökben és vegyék igénybe a napközis ellátást is. Bár
ez a fenti táblázatból nem derül ki, de az alsó tagozatosok között a napköziben az SNI (80%)
és HHH (100%) tanulók aránya az iskolai aránynál jóval magasabb. Ezt továbbra is
ösztönözni kell. Az erdei iskola szervezésénél már megvalósult, hogy a szülők anyagi
terheinek csökkentésére a pályázati lehetőségeket a szervezők kihasználják.
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9. Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel
Létszám
2006/2007

2007/2008

HH/
Programo ÖsszlétHHH
k
számon
tanulók
belül
körében
Útravaló
Program
Arany
János
Program
Tanoda
Egyéb

Összlétszámon
belül

2008/2009
HH /
HHH
tanulók
körében

0

0

1

1/1
(100%)

3
0
0

2/0
(66,67%) 1
0
0
0
0

1/0
(100%)
0
0

Összlétszámon
belül

2009/2010
HH /
HHH
tanulók
körében

Összlétszámon
belül

HH /
HHH
tanulók
körében

1

1/1
(100%)

3

1/1
(33%)

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a HH tanulók megfelelő mértékben részesülnek a
korosztályuknak kiírt, a segítségüket célzó Programok támogatási rendszerében. Sőt,
sikeresebbek a pályázataink, ha hátrányos helyzetű gyermek az alanya.
10. Kompetenciamérés eredményei – összehasonlítva 2007-2008 - 2009 eredményeit
Matematika
8. évfolyam

Átlageredmények és konfidencia- intervallumok
2007. évi
Iskolánk átlaga
(436;487)
Országos átlag
(490;491)
Községek átlaga
(468;469)
Városok átlaga
(484;486)
Megyeszékhelyek átlaga
(512;514)
Budapest átlaga
(519,521)

2008. évi
457 Iskolánk átlaga
(465;504)
491 Országos átlag
(497;498)
469 Községek átlaga
(472;474)
485 Városok átlaga
(485;486)
513 Megyeszékhelyek átlaga
(510;512)
520 Budapest átlaga
(511,513)

2009. évi
487 Iskolánk átlaga
(411;463)
497 Országos átlag
(483;484)
473 Községek átlaga
(459;461)
485 Városok átlaga
(473;474)
511 Megyeszékhelyek átlaga
(496;498)
512 Budapest átlaga
(496;498)

2007-ben iskolánk átlaga alulmaradt mind az országos, mind pedig a községek átlagához
képest, viszont iskolánk konfidencia- intervalluma (átlag megbízhatósági tartománya)
tartalmazza a községi és a városi átlagot is. Az adott évben a községi általános iskolák közel
20%-a teljesített gyengébben, 30%-a jobban, 50%-a pedig hasonlóan, mint a mi iskolánk.
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438
484
460
474
497
497

A 2008-ban végzett kompetenciamérés lényegesen jobb eredményt mutat, mint az előző évi,
6,5%-kal nőtt a tanulóink átlageredménye. Ezzel iskolánk meghaladja mind a községi mind
pedig a városi általános iskolák átlagát. A községi iskolák közel 35%-a teljesített gyengébben,
15%-a jobban, 50%-a pedig hasonlóan.
2009-ben a kompetenciamérés során a tanulók átlageredménye közel 10%-os visszaesést
mutat a 2008-as évhez képest. Az ország összes általános iskolájának telephelyi átlaga alapján
a községi iskolák 39%-a teljesített nálunk szignifikánsan jobban, 49%-a hasonlóan és 12%-a
gyengébben.
Hibás döntésnek bizonyult ennek az osztálynak összevonása, így egy tanulócsoportba
tömörítve a fent említett tanulókat.
8. évfolyam szövegértés

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
2007. évi

2008. évi

2009. évi

Országos átlag 497 (496; 497)

Országos átlag 506 (506;

Országosan 502 (502;503)

Községek átlaga 468 (467; 469)

506)

Általános iskolákban 494

Városok átlaga 493 (492; 493)

Községek átlaga 478 (477;

(493;494)

Megyeszékhelyek átlaga 522

479)

Községi általános

(521; 523)

Városok átlaga 496 (495;

iskolákban 472 (471;473)

Budapest átlaga 531 (530, 532)

496)

Városi általános iskolákban

Iskolánk átlaga 450 (429; 475)

Megyeszékhelyek átlaga 520

491 (491;492)

(519; 521)

Megyeszékhelyi általános

Budapest átlaga 524 (523,

iskolákban 517 (516;518)

525)

Budapesti általános

Iskolánk átlaga 509 (489;

iskolákban 520 (519;521)

431)

Iskolánk átlaga 465
(429;493)

2007-ben iskolánk átlaga alulmaradt az országos és a községek átlagához képest. 2008-ban
viszont a községi és országos átlag fölött volt. 2009-ben a községi átlaghoz viszonyítva
kevéssel elmaradtunk. Ennek oka: a mérésben résztvevő tanulók képességszintjének nagy
eltérése, anomáliája.
A szövegértés elengedhetetlen szerepet játszik minden tantárgy megértésében, ezért ennek
fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük. A mérés során árnyaltabb képet kapunk tanulóink
szövegértésbeli hiányosságairól, melyek megkönnyítik a fejlesztési irányvonalak kijelölését.
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Célunk, hogy tovább csökkentsük a leszakadók számát, valamint növeljük a 3., 4. szinten
teljesítők arányát.
A fejlesztő, tehetséggondozó órákra tehát nagy szükség van.
Összegzés:
A mérésen 2009 – ben részt vett 8. évfolyam teljesítménye nagyon gyengének mondható.
A mérésen résztvevők már nem iskolánk tanulói intézkedési terv kidolgozására nincs
szükség.
Hiába törekedtünk a felzárkóztatásra és fejlesztésre az osztályban 10-12 halmozottan
hátrányos helyzetű és motiválatlan tanuló nagy mértékben lerontotta az osztály mérési
eredményeit.
Matematika
6. évfolyam

Átlageredmények és konfidencia- intervallumok
2008. évi
Iskolánk átlaga
467
Országos átlag
499
Községek átlaga
472
Városok átlaga
492
Megyeszékhelyek átlaga 520
Budapest átlaga
524

(440;489)
(498;499)
(471;473)
(491;492)
(519;521)
(522,525)

2009. évi
Iskolánk átlaga
497
Országos átlag
489
Községek átlaga
465
Városok átlaga
481
Megyeszékhelyek átlaga 509
Budapest átlaga
515

(474;520)
(489;490)
(464;465)
(480;482)
(508;510)
(514,516)

2008-ban iskolánknak még nem sikerült elérnie matematikából az országos átlagot, viszont a
konfidencia – intervalluma (megbízhatósági tartomány) tartalmazza már a községi iskolák
átlageredményét. Ebben a tanévben a községi iskolák 19%-a teljesített gyengébben, mint a mi
iskolánk, 54%-a hasonlóan és 27%-a jobban.
A 2009-es év már sokkal jobb eredményt hozott. Miközben országosan is minden
intézménytípusban gyengébb eredmény született, a mi iskolánk átlagpontszáma az országos
átlag fölé került. Emellett a konfidencia – intervallum tartalmazza még a legmagasabb,
budapesti átlagot is. Az ország összes általános iskolájának telephelyi eredményei alapján a
községi általános iskolák 46%-a teljesített gyengébben, 43%-a hasonlóan és csupán 11%-a
jobban.
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Szövegértés 6. évfolyam
A tanulók .átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az önök intézményében 538 (508;560)
Országosan 513 (513;514)
Általános iskolákban 510 (509;510)
Községi általános iskolákban 484 (483;485)
Városi általános iskolákban 505 (505;506)
Megyeszékhelyi általános iskolákban 535 (534;536)
Budapesti általános iskolákban 544 (543;545)
8 évfolyamos gimnáziumokban 600 (597;601)
Összegzés:
Az eredményekből kitűnik, hogy tanulóink teljesítménye országos szint feletti. Megelőzi a
községi, városi és megyeszékhelyi általános iskolákban mért tanulók teljesítményeit. A
leggyengébben teljesítő tanulónk is eléri a községi és városi iskolák átlagát.
Míg 2008-ban a tanulók tudásában nagy különbségek voltak, mindkét irányba szélsőséges
értékek mutatkoztak, 2009-ben már a tanulók összetétele egységesebb, homogénebb képet
mutatott, sikerült felzárkóznunk és az országos átlag fölé emelkedni.

11. Humán-erőforrás hiánya az iskolai oktatásban

nem megfelelő
képesítésű pedagógus
által oktatott tantárgy

technika
ének
rajz

érintett tanulók száma

összes
tanuló
108
50
58

HH /
HHH
tanulók
33/3
18/0
15/3

SNI
tanulók
11
9
2

Iskoláinkban technika szakos tanár jelenleg hiányzik a teljes felső tagozatban. Balatonkenesén
7-8. osztályban a rajz tantárgyat rajz szakkollégiumot végzett tanító tanítja, Balatonvilágoson
a felső tagozatban az énekszakos tanár hiányzik. Az iskola vezetése megfelelő pályázó
hiányában ezt ebben a tanévben nem szakos pedagógussal oldja meg és törekszik a megfelelő
tanár alkalmazására, azonban mindhárom tantárgy alacsony óraszáma miatt nehéz munkaerőt
találni, mert nem fedi le a teljes állást.
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12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben
az eszközt / létesítményt használó

eszköz/létesítmény

logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
nyelvi labor
szükségtanterem
számítástechnikai szaktanterem
számítógép (min. P4 szintű)
ebbő
l
internet hozzáféréssel
tornaterem

HH / HHH
gyermekek
darab
gyermekek
, tanulók
, tanulók
száma
száma

sajátos
nevelési
igényű
gyermekek
, tanulók
száma

1
0
0
3
85

16
0
0
299
299

9/4
0
0
96/13
96/13

16
0
0
16
16

85
2

299
299

96/13
96/13

16
16

Nyelvi labor néven tanterem nem működik, de a kenesei épületben található X-Class tanterem
minden igényt kielégítően használható nyelvi laborként.
12 a. Infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám)
építés
Feladat
vagy
ellátási hely
legutób
(megnevezése bi
)
felújítás
éve

logopédi
ai
foglalkoz nyel
-tató,
vi
egyéni
labor
fejlesztő
szoba

számítás
szükség
számítógép
vízöblít étkező
tornater
technikai (min. P4
éses
vagy
tantere
em
szaktant szintű)
WC
ebédlő
m
erem

Pilinszky
János
Általános
1932/
Iskola és AMI 1972
Mészöly
Géza
Tagiskola
1982

0

0

0

2

62

1

27

0

1

0

0

1

23

1

16

1

A kenesei 1932-ben épült iskola nagy felújítása és bővítése 1972-ben történt. Azóta is
folyamatos a karbantartása. Az utóbbi időszak nagyobb munkálatai: 2000-ben teljes tető
felújítás, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer 1. szakaszának teljes modernizálása, a földszinti
mosdók teljes felújítása. 2006-ban korszerű, tágas számítástechnika tanterem kialakítása.
2007-ben kulturált, étkezésre is alkalmas büfé megvalósítása. 2008-ban a Sportcsarnok
tetejének újra szigetelése és burkolása és egy X-Class tanterem létrehozására került sor. A
2010-es tanévben az iskola zsibongójának felújítása történt meg (nyílászárók cseréje, aljzat
csere és az olajlábazat kiváltása gipszkartonozással). A tantermek felszereltsége minden
évben az előre tervezett ütemben modernizálódik. Ezen kívül minden tanév kezdete előtt a
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szükséges tanterem, tábla, bútor, parketta, lábazat felújítása és szükség szerinti cseréje is
megtörténik. Azonban az épület akadálymentesítése, amit az 1998. évi XXVI. Törvény a
közintézmények akadálymentesítési kötelezettségről előír nem történt meg, így az iskola
mozgáskorlátozottak számára segítség nélkül nem vehető igénybe.
A világosi iskola sokkal modernebb, hiszen sokkal fiatalabb. Földszinti részét
mozgáskorlátozottak is tudják használni. Átadása óta nagyobb felújításra nem volt szükség,
de minden tanév kezdetén a szükséges javításokat és alapvető korszerűsítéseket megtették, így
az épület jó állapotban van.
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13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást?

évfol
yam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tanulók létszáma
2004/2005
összl képe integ
étszá sség- ráció
m
kibo s
ntakozta
tó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2005/2006
összlé képe
tszám sségkibo
ntakozta
tó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2006/2007
integ összlé képe integ
ráció tszám sség- ráció
s
kibo s
ntakozta
tó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007/2008
összlé képe
tszám sségkibo
ntakozta
tó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

integ
ráció
s

0
0
0
0
0
0
0
0
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14. Módszertani képzettség az intézményben
Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai
módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés)
Módszertani terület
Résztvevő főállású pedagógusok
Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR
képzés
0
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált
tanulásszervezés
3
Kooperativ tanulás
15
Projektpedagógia
15
Drámapedagógia
0
Egyéb
22
A 2009/2010-es tanévben TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázat révén 12 pedagógus ennek
keretében vesz részt kooperatív tanítási módszereket ismertető továbbképzéseken,
valamint számítógép használatát alapozó tanfolyamon, IKT eszközök használatát
ismertető és egyéb tanfolyamokon, összesen 2160 órában. A pályázatban nem kötelezett
kollégák közül is többen csatlakoztak a továbbképzésekhez. Tagiskolánk 2 évvel ezelőtt
nyert pályázatot, így az ott tanító kollégák többsége részt vett hasonló továbbképzéseken.
15. Intézményi és szervezeti együttműködések
Van-e kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és
szakmai szereplőkkel
Szervezetek,
intézmények

Együttműködés jellege
Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók
(gyakoriság)
(jelölje X-szel)

Cigány kisebbségi
önkormányzat
Családsegítő
heti
Gyermekjóléti szolgálat heti
Védőnők
heti
Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat)
DSE
napi
Nyugdíjas klub
Faluvédő
NABE
Rendőrség

X
X
X
X

Polgárőrség

X

Nincs kapcsolat
(jelölje X-szel)
X

Nagycsaládosok
X
egyesülete
Az iskola széleskörű és szoros kapcsolatot ápol évek óta a helyi civil szervezetekkel
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5.3. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség az
intézményben?
1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint
a Mészöly Géza Általános Iskola, mint tagintézmény gyermek/tanuló összetételét
vizsgálva, megállapítható, hogy az intézményben nem tapasztalhatók szegregációs
helyzetek, ezért a szegregáció elkerülése érdekében intézkedésekre nincs szükség.
2. Az intézmény vonatkozásában megállapítható, hogy az évfolyamismétlők száma - a
vizsgált tanévekben – jóval alatta maradt az országos átlagnak.
Magántanuló jelenleg nincs az iskolában.
A 250 óránál többet hiányzás nem jellemző az iskola tanulóira.
3. Minden második diák (55%) igénybe veszi a napközit. A napközisek között – az utóbbi
tanévekben - egyre nagyobb arányt képviselnek a HH tanulók. A HHH diákok -1 fő
kivételével - mind napközis.
A szakköri foglalkozásokon résztvevők aránya igen magas, és örvendetes, hogy a
HH/HHH diákok részvétele a szakköri foglalkozásokon szintén magas és egyénenként
előfordul, hogy több szakkörre is eljárnak.
Iskolai nyári táborban a tanulók átlag 24%-a vett részt, de az elmúlt 3 tanítási évben
jelentkezők hiányában nem került megrendezésre. Azonban az évek óta megrendezett
sítáborunk nagyon népszerű. Pozitív, hogy az erdei iskolában a HH/HHH tanulók is
eljutnak. A pályázatokkal és az önkormányzatok anyagi támogatásával vesznek itt részt
tanulóink.
4. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó
pedagógiai munka sikeres a tekintetben, hogy az általános iskoláskorú tanulóit jól
felkészíti a következő iskolatípusba való továbblépésre.
Minden diák továbbtanult. A vizsgált tanévek átlagai alapján elmondható, hogy a
gimnáziumban továbbtanulók aránya 20%, az országos átlag (36,6%) alatt van. A tavalyi
tanévben jelentősen emelkedett így is az ide felvett tanulóink aránya.(4 főről, 11 főre)
A szakközépiskolába felvettek arányszáma (46%) az országos átlagot (43,1%)l
meghaladja a tavalyi tanévig, amikor is 60%-kal visszaesett az ezt az iskolatípust választó
tanulók száma az összlétszámhoz képest.( 13 főről, 5 főre ). Jelenlegi átlagunk, csak a
2009/2010-es tanévet tekintve 38 % , ami nem éri el az országos átlagot.
Továbbra is legnépszerűbb oktatási formában, szakiskolában a diákok 39%-a tanul
tovább az intézményből, mely jelentősen az országos átlag (19,0%) felett van. Ez az
összlétszámhoz képest tavaly tovább emelkedett:42%.
5.
Javasolt az intézmény teljes körű mérési-értékelési rendszerének konzekvens fejlesztése,
különös tekintettel a további kompetencia-mérésekre.
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7. Az intézményekben a SNI- tanulók létszáma 16 fő, mindegyik integráltan nevelhető.
Ez a tanulók létszámának 5,24%-a, amely az országos átlag alatt van. Félállású
gyógypedagógusok, logopédus fejlesztőpedagógus és gyógytestnevelővel oldjuk meg a
rászorulók ellátását.
8. Az intézmény infrastrukturális feltételei általánosan megfelelnek a 11/1994. MKM
rendelet 7. sz. mellékletében foglaltaknak.
Az infrastruktúrához való hozzáférés teljes körűen biztosított a HH/HHH gyermekek
számára azonban az akadálymentesítés nem megoldott.
5.4. Az Intézkedési Terv célja
A Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető célja, hogy
biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének
biztosításán túl az intézkedési terv célja az esélyteremtést támogató lépések,
szolgáltatások megvalósítása az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
8. Kötelezettségek és felelősség
8.1 A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatójának és fenntartójának biztosítania kell, hogy az intézmény minden tanulója, a
szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a
Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az intézmény
dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Biztosítania kell, hogy az intézmény
alkalmazottai minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az
intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben pedig meg
kell tennie a szükséges lépéseket.
8.2 A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatójának és fenntartójának feladata és felelőssége az intézkedési terv
megvalósításának koordinálása (az intézkedési tervben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása), az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése, és az
esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.
8.3 A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója és fenntartója felelősek azért, hogy az intézmény dolgozói tudatában legyenek
az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, biztosítsák a
diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és
megragadjanak minden alkalmat arra, hogy a munkavállalók az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában; illetve az
esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a kijelölt programirányítónak.
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8.4 Minden, a közoktatási intézménnyel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet és magára
nézve is kötelezőként kövesse azt. Ennek biztosítása a Pilinszky János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának és fenntartójának a felelőssége.
5.5. Akcióterv
9.1. Azonnali beavatkozást igényel:
- Minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös tekintettel
a 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról, és Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire) Ilyen
eljárások, folyamatok az intézményben nem tapasztalhatók.
- Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és
oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és
korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét. Ilyen
eljárások, folyamatok az intézményben nem tapasztalhatók.
- Ha igazolódik, hogy az intézményben biztosított bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl.
emelt szintű oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok), vagy az oktatási
feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, tanítást, vagy egyéni tanulást
segítő egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák)
nem biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére.
Ilyen eljárások, folyamatok az intézményben nem tapasztalhatók.
- Ha az intézményben a sajátos nevelési igényű (SNI) és a pszichés fejlődési zavarai miatt
a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
tanulók együttes aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot (vagyis több 7 %-nál).
Az intézményben a SNI tanulók létszáma 20 fő, mindegyik integráltan nevelhető. Ez a
tanulók létszámának 6.9%-a, amely az országos átlag alatt van, ezért azonnali
intézkedésre nincs szükség.
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9.2. Akcióterv (táblázat)
Cél konkrét
szöveges
megfogalmazása

Intézkedés leírása

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításá
nak határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor
rövidtávon (1 év)

Az intézmény
pedagógiai
programjának
naprakésznek kell
lennie.

Az intézmény évente
vizsgálja felül
pedagógiai
programját.

Igazgató

2010.
december 31.

A Közoktatási
Intézményi
Esélyegyenlőségi
Intézkedési terv
monitoringja

Évente meg kell
újítani a Közoktatási
Intézményi
Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervet

Igazgató, a fenntartó
testület elnöke

Folyamatos

Az intézmény
pedagógiai
programja a
lehető leginkább
igazodjon a
diákok igényeihez
és a kor
színvonalához.
A Közoktatási
Intézményi
Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv
releváns
helyzetképet és
cselekvési
programot
fogalmaz meg a
fenntartó
számára.

Az SNI tanulók
ellátása maradjon
100%-os.

Az óraadó
gyógypedagógus,
logopédus és
fejlesztőpedagógus
alkalmazása

Fenntartó, igazgató

Folyamatos

Az
intézkedés
eredmény
ességét
mérő
indikátor
középtávo
n (3 év)

Az intézkedés
eredményességé
t mérő indikátor
hosszútávon (6
év)
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Az SNI és BTM
tanulók vizsgálata
és felülvizsgálata
pontos és folyamatos
legyen. A szülők
tájékoztatása nagy
hangsúlyt kapjon.
Az intézmény
rendelkezzen a HH
és HHH tanulók
nyilvántartásával.

biztosított legyen.
A nyilvántartás
naprakész és
használható, valamint
minden érdekelt
számára hozzáférhető
legyen az
adatvédelem
betartása mellett
Pontos, naprakész
adatgyűjtés a HH és
HHH, tanulókról

Gyógypedagógus,
logopédus,
fejlesztőpedagógus,
gyermekvédelmi
felelős.

Folyamatos

Igazgató, igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Igazgató

Folyamatos

Minden adat
rendelkezésre áll
a HH/HHH
tanulókról

Folyamatos

Intézkedési terv
készítése a
mérések elemzése
után. A
tantárgyfelosztásb
an megjelenő
óraszám
változások hatása.

A mérések
eredmény
e eléri az
országos
átlagot.

A mérések
eredménye az
országos átlag
fölé kerül.

A
szakiskolá
ban
továbbtan
ulók
aránya 10
%kal
csökken.
A

A szakiskolában
továbbtanulók
aránya eléri az
országos
átlagot.

Az OKÉV
kompetenciamérések
eredményeinek
folyamatos
elemzése, értékelése,
az intézmény
mérési-értékelési
rendszerének
fejlesztése
Szakiskolában a
diákok 39%-a tanul
tovább az
intézményből, mely
jelentősen az
országos átlag
(19,0%) felett van.

Az országos átlag
alatti teljesítés
okainak felderítése. A
tanulók
teljesítményének
javítása.

Törekedni kell arra,
hogy az iskola diákjai
minél nagyobb
arányban érettségit
adó középiskolában
folytassák
tanulmányai-kat.

Igazgató, fenntartó

Folyamatos

A szakiskolában
továbbtanulók
aránya 5 %-kal
csökken.

Az intézmény

Alkalmassá kell tenni

Fenntartó

2012.

Az

A
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infrastrukturájának
fejlesztése az
akadálymentesítés
tekintetében.

intézményünket arra,
hogy
mozgáskorlátozottak
is igénybe tudják
venni.

szeptember 1.

akadálymentesítés
feltételeinek
felmérése,
szakember által
történő felmérése.
A megvalósítás
anyagi
feltételeinek –
pályázati
lehetőségfelmérése.

munkálato
k
megtervez
ése és
elvégzése.

használhatóság
ellenőrzése,
estleges
felújítás.
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10. Megvalósítás
Az intézmény - biztosítja a település közoktatási esélyegyenlőségi programjában a rá
vonatkozó intézkedések megvalósítását.
Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti
ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel,
részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.
Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat
tesz a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére a településen élő halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából.
Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését
nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével.
Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői panasztételi
mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a
hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten vizsgálja jelen
program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.
Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai
esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői,
gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti.
Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden
panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének megállapításába
a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és
az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A
panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg,
melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül
a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet,
amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja.
Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, éves munkahelyi
esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyet rendszeresen monitoringoz.
Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai
munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai
programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések.
Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat,
tapasztalatokat stratégiai programjaiba és a következő oktatási időszak vonatkozásában
elfogadásra kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába.
Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és
folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és
családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére.
11. Monitoring és nyilvánosság
Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű
tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen
program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában, valamint dokumentálja jelen programmal
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kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a tanulók képviselői, a szülők/gondviselők, illetve
képviselőik, valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre.
Az intézmény – fenntartója felé – biztosítja a program megvalósításával kapcsolatos éves
esélyegyenlőségi monitoringhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatást, illetve a
fenntartó által soron kívül igényelt információkat. Az intézmény esélyegyenlőségi
programjának elkészítéséhez és a monitorozáshoz szükséges adatok és információk
szolgáltatásáról, valamint az éves monitoring jelentés elkészítéséről az intézmény vezetője
saját felelősségi körében gondoskodik.
A monitoring jelentés készítésére lehetőség szerint külső szakértőt kér fel az intézmény. Az
intézmény az elkészült monitoring jelentéseket a fenntartó felé továbbítja.
Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei:
A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi oktatási
esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása.
Az intézményt, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, valamint
az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása.
Beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az akciótervben
meghatározott feladatok elvégzéséről
Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos
szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről.
A következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak
meghatározása.
A nyilvánosság biztosítása:
A fenntartó az intézmény éves monitoring jelentésének rövidített összefoglalóját a helyi
önkormányzat újságjában, a teljes jelentést, valamint jelen programot elektronikus formában
az önkormányzat honlapján közzé teszi. A monitoring jelentésnek, illetve összefoglaló
ismertetésének helyi újságban és interneten való közzé tételével kapcsolatos felelősség a
fenntartót terheli.
Az intézmény a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles
nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos
vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel.
Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi faliújságra, vagy más az intézmény
területén található nyilvános és jól látható helyre kihelyezi. Az intézmény a monitoring
jelentést a szülők/gondviselők, illetve az általuk kijelölt, őket képviselő személyek számára
közvetlenül, nyomtatott formában elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat írásba
foglalja, azokat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. Az
intézmény az éves monitoring jelentést nyomtatott formában a településen működő oktatási,
szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve intézményes partneri körének)
eljuttatja, észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi
programjába beépíti.
A monitoring jelentés kihelyezésével, a szülők, gondviselők és a társintézmények, helyi
partnerek tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért az intézmény vezetője felel.
Az intézmény jelen program által meghatározott eljárásaiban a személyes adatok, különösen a
szenzitív adatok védelméről a magasabb szintű jogszabályok, kiadott hivatalos állásfoglalások
alapján gondoskodik. A jelen programban meghatározott eljárások keretében személyes adat
(illetve olyan adat vagy információ, amelyből akár közvetett módon az érintett személyére
lehet következtetni) nem hozható nyilvánosságra. Az etnikai hovatartozásra, vallási
felekezethez tartozásra, szexuális orientációra vonatkozó adat csak az érintett személy, illetve
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szülőjének, gondviselőjének írásos nyilatkozata alapján gyűjthető, tartható nyilván az
intézmény által.
Az éves monitoring jelentés nyilvánosan hozzáférhető változatából, bármely személyre, akár
közvetett módon is, utaló adat és információ kitörlendő. Az intézményi adat- és
információkezelés körében a személyiségi jogok védelméért az intézmény vezetője, a
fenntartói adat-és információkezelésért a fenntartó felel.
12. Konzultáció és visszacsatolás
A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programot az intézmény a fenntartóval, a tanulók
és a szülők képviselőivel, valamint a szakmai partnerekkel való konzultáció lefolytatása után
fogadja el.
Az intézmény a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles
nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos
vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. A programmal
kapcsolatos véleményt szóban is tehet a tanuló, vagy képviselője, ez esetben, kérésére
javaslatát írásba kell foglalni és a javaslattevő ellenjegyzése után a belső monitoring rendszer
részére dokumentálni.
Az intézmény az éves monitoring jelentéssel kapcsán a szülők/gondviselők, illetve az általuk
kijelölt, őket képviselő személyek észrevételeit, javaslatait írásba foglalja, azokat a következő
időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti.
Az intézmény az éves monitoring jelentés kapcsán a településen működő oktatási, szociális és
gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve intézményes partneri körének) eljuttatja,
észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába
beépíti.
13. Szankcionálás
Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az
intézmény vezetője köteles kivizsgálni a fenntartó képviselőjének és a panasztevőnek,
továbbá, ha szükséges, független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének
megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot,
vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben a fenntartó köteles az intézménnyel, illetve az
intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni.
A jelen programban meghatározott, a fenntartó felelősségi körében jelentkező mulasztások
esetén a fenntartó mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság
állapíthatja meg, a fenntartóval szemben saját hatáskörében járhat el.
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6. Fejlesztések, innováció a 2007/2008 tanévtől (összefoglaló)
Tárgyi feltételek:
- Gazdagabbak lettünk az oktatáshoz szükséges eszközökkel.
- Megújult sportpályánk kerítése.
- Felújították a sportcsarnok tetőszerkezetét.
- Közös munkával szebbé tettük a sportcsarnok parkolóját.
- Szülői segítséggel parkosítottunk, festettünk.
- Székeket és szőnyeget vásároltunk a tanáriba.
- Kicseréltük a bejárati ajtókat.
- Felújították iskolánk zsibongóját (aula)
Személyi feltételek:
- Tantestületünk jól képzett, mindenki vállalta a szakmai megújulást, sok-sok
továbbképzést.
- Tanáraink 2007. szeptemberétől - 2010. júniusáig 2730 óra továbbképzésen vettek
részt.
- A TÁMOP 3.1.4. pályázattal módszertani megújulás következett be, bevezettük a
kompetencia alapú oktatást.
- Új diplomát szerzett: 4 fő.
Informatikai fejlesztés:
- 2007-ben 21 számítógép volt az iskolában, most 85 db van.
- Lett saját honlapunk.
- Kialakítottuk Önkormányzati támogatással az XCLASS termet.
- A fenti témában referencia iskola lettünk, országos XCLASS találkozót szerveztünk.
- Használjuk a digitális tananyagokat.
- Tanáraink informatikai képzésen vettek és vesznek részt.
- Mindenki használja a számítógépeket és az Internetet.
- Órarendünk 2 éve számítógépen készül.
- Könyvtárunk nyilvántartásához számítógépes szoftver áll rendelkezésre.
- A TIOP / 09 pályázaton 119 tanulói laptopot nyertünk
- Elbírálás alatt van a TIOP / 07 pályázatunk 18 számítógép, 6 tantermi csomag
Oktató – nevelő munkánk:
- 2008-ban új Pedagógiai programot készítettünk, melynek értelmében:
Emelt óraszámot kapott a matematika és magyar nyelv.
Mindennapos lett a testnevelés óra.
Lett kosárlabda osztályunk.
Elsőtől tanítjuk az informatikát, ismét van úszásoktatás.
Szakköri formában van angol nyelvoktatás.
- 2009-ben ismét új Pedagógiai programot kellett készíteni intézményi átszervezés
miatt:
Tagiskolánk lett a Mészöly Géza Általános Iskola - Balatonvilágos
Újra lett Alapfokú Művészetoktatásunk
Minden dokumentumunk megújult: Házirend, SZMSZ, MIP (kb. 1000 oldal).
Bevezettük a kompetencia alapú oktatást TÁMOP 3.1.4. alapján
- 2010. szeptemberétől bevezettük az angol nyelvoktatását, és emelt szintű
matematikaoktatást 1. osztálytól!
Meghatározó lett a sport általi nevelés.
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Jelentős IKT fejlesztés indult el.
2010 szeptemberétől ismét két első osztályt indíthattunk.
Kulturális életünk:
- Tanulóink rendszeresen járnak színházba.
- Iskolai és helyi ünnepségeken rendszeresen szerepelnek növendékeink.
- 2008-ban felejthetetlen ünnepséggel köszöntöttük az általános iskola fennállásának 60.
évfordulóját és emlékeztünk névadónkra, Pilinszky Jánosra.
- Iskolatörténeti kiállítást szerveztünk.
- Rendszeresen szervezünk szavaló és mesemondó versenyt, Ki Mit Tud – ot.
- Tanulóink szép eredményeket érnek el képzőművészeti és zenei versenyeken.
- Tanulmányi és sportversenyeken szintén jó eredményeket érünk el.
- Számtalan szabadidős programot szerveztek az osztályfőnökök és a DÖK.
- Tanulóink járnak erdei iskolába, táborokba.
Sport:
- Három teniszpályát üzemeltetünk nyáron, tanulóink ingyenesen használják.
- Beindult a MINI TENISZ, ahol 3-9 éves korig oktatják a gyerekeket.
- A kosárlabda osztály csapatai kiemelkedő eredményeket érnek el a Diákolimpián.
- A DSE támogatásával van labdarúgó oktatás, sítábor, és sok-sok versenyzési
lehetőség.
- Az egészséges életmód kialakításáért rendszeresen szervezünk sport- és egészség
napot.
- Sokat teszünk az egészség megőrzéséért, és a környezetvédelemért.
Idegen nyelvi eredmények:
- Tanulóink cserekapcsolat keretében rendszeresen járnak Németországba.
- Német nyelvi versenyeken országos I. – II. - III. hely is született.
- Nagykéren részt veszünk képzőművészeti versenyeken, kiállításokon.
Mérési eredményeink:
A matematika és szövegértés országos mérésen az eredményeink sokat javultak:
matematikából a városi iskoláknál magasabb értéket értünk el, az országos átlagtól 10
ponttal maradunk el. Szövegértésből az országos átlag fölé emelkedtünk.
Értékelésünk:
2008 – ban, 2009 – ben és 2010 - ben az iskola beszámolója után az Önkormányzat
határozatban ismerte el jó munkánkat.
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6.1. Az intézményi innováció legfontosabb területei:
6.1.1. Saját innováció a művelődés területén
Angol nyelv oktatásának bevezetése
„Az elmúlt évtizedben az idegennyelvtudás társadalmi megítélése egész Európában, így
hazánkban is, radikálisan megváltozott. A használható nyelvtudás számos területen a
munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltételévé vált, így a
mindennapi életben is egyre gyakrabban van szükség a nyelvismeretre, melynek
következtében az idegennyelv-oktatás fokozatosan, mindinkább a figyelem középpontjába
került.” (SZAKMAI KONCEPCIÓ AZ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA
FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1–12. ÉVFOLYAMOKON Készítette: Kuti Zsuzsa és Morvai
Edit 2007.)
1. Helyzetelemzés:
Intézményünkben 1990 óta német nyelv oktatása folyik. A fenntartó ehhez minden
segítséget megadott: óraszámok, csoportbontás, cserekapcsolat. Az oktatás hagyományos
módszerekkel és eszközökkel történt. Hatékonysága kérdéses volt már évekkel ezelőtt is,
mint minden magyar iskolában. Négy –öt tehetséges tanuló jutott be német két tannyelvű
gimnáziumba (Siófok - Perczel Mór Gimnázium, Veszprém- Lovassy László Gimnázium
német nemzetiségi osztály).
2008 májusában kezdeményeztük, hogy emelt óraszámban taníthassuk a német nyelvet.
Fenntartónk jóváhagyta pedagógiai programunkat. Sikereink: Országos I.-II.-III. hely az
országos Der, Die, Das levelező versenyen, helyezések a térségi szépkiejtési német
versenyeken.
2009-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a településen nagy igény mutatkozik az angol nyelv
oktatásának bevezetésére. (ld. *kérdőív eredménye) Az igények felmérése után
kezdeményeztük fenntartónknál az intézményi innováció lehetőségét az angol nyelv
bevezetésére, melyet Önkormányzatunk határozatával jóváhagyott.
Az angol nyelvoktatás bevezetése szükségessé vált a kor követelményei, a szülők és
Fenntartó igénye alapján
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1

0%

2

0%

3

2.

6.o. 24 fő

1

2

2

8%

4

1

3

3

5

13

19

10

10

11%
81%

Könnyebb elhelyezkedés a munkaerőpiacon

12

15

13

9

77%

Külföldi munkavállalás lehetősége

3

7

7

4

33%

Utazás, nyaralás

3

5

7

4

30%

Miért tartja fontosnak?
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Külföldi barátok, ismerősök

1

Külföldi magazinok, könyvek olvasása
Kötelező az iskolában

3.

5.

6.

7.

1

4

17%

1

1

1

5%

4

3

Az általános intelligenciához tartozik

6

8

8

4

41%

Nyelvvizsga

3

6

5

3

27%

Egyéb

1

11%

2%

Mennyire fontos a korai nyelvoktatás?
1

4.

5

1

3

1

8%

2

1

3

3

2

7

4

2

23%

6%

4

6

2

1

2

17%

5

6

11

7

5

45%

Az önök családjában beszélnek -e idegen
nyelvet?
igen

11

18

11

7

73%

nem

4

6

4

3

27%

általános iskola

9

15

8

8

63%

középiskola

5

8

5

7

39%

nyelvtanfolyam

3

7

1

2

20%

külföldi ösztöndíj, munka

1

4

1

9%

egyéb

1

4

2

3

16%

munka

4

13

6

1

38%

ismerősök, barátok külföldön

5

6

1

2

22%

3

5

33%

1

9%

Milyen módját választotta az idegennyelvtanulásnak?

Az élet mely területén tanulja Ön az adott
idegen nyelvet?

nyaralás

4

9

Idegen nyelvű folyóiratok, könyvek olvasása

1

4

nem használom

6

8

8

3

39%

Egy

3

7

3

4

27%

Kettő

11

13

11

5

63%

Három v. több

1

4

1

1

11%

Véleménye szerint hány idegen nyelv
ismerete szükséges napjainkban?

Nem szükséges

8.

9.

0%

Az ön gyermeke jelenleg mely idegen nyelvet/
nyelveket tanulja?
Német

14

23

13

9

92%

Angol

4

6

2

2

22%

Egyéb

1

1

1

2%

Mennyire tanulja szívesen gyermeke az
idegen nyelvet?
1

3%
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2

2

6

2

1

17%

3

3

9

6

4

34%

4

5

6

5

3

30%

5

6

3

2

1

19%

Német

3

10

1

3

27%

Angol

14

16

11

7

75%

Spanyol

2

5

1

2

16%

Egyéb

1

2

2

1

9%

Az Ön gyermeke mely idegen nyelvet tanulná
10. szívesen?

Az Ön gyermeke miért tanulja az adott idegen
11. nyelvet?
Érdekli

3

7

2

Kötelező

7

10

12

6

55%

Később szeretne külföldön élni, dolgozni
Környékünkön jó lehetőség van a nyelv
gyakorlására

12

1

1

22%

Családunkban mások is ezt a nyelvet ismerik
Szüksége van a továbbtanuláshoz erre a
nyelvre

4

2

2

13%

8

10

6

5

45%

Biztos

12

12

10

5

61%

Talán

1

7

3

5

25%

Nem, másik nyelvet választ

2

5

2

19%

1

2%

Folytatni kívánja-e gyermeke a
12. középiskolában az adott nyelvet?

14%

2. Célunk:
A tanulók műveltségének fejlesztése.
A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése.
8. osztály végére a tanulók legyenek képesek egy idegen nyelvet személyes, és oktatási
környezetben megfelelően használni.
A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és
motiváció nyelvtudásuk fejlesztésére.
A tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerésére.
A tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani,
fejleszteni.
Legyenek képesek második idegen nyelv elsajátítására.
Legyenek tudatos nyelvhasználók, merjenek és tudjanak kommunikálni utazásaik,
turisztikai rendezvények alkalmával. (Balaton parton élünk!)
Legyenek tanulóink az Európai Unió egyenrangú polgárai, tudjanak munkát vállalni az
EU egész területén.
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Fenntartó által támogatott intézményi innováció

Angol idegen nyelvű
oktatás 1.
évfolyamtól

Emelt szintű
matematika
oktatás
sport
Intelligens iskola
Ikt eszközök

művelődés

természettudományok

TÁMOP vállalásaink
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3. Vállalt feladataink:
3.1. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése-kiemelten a kommunikatív kompetenciát
Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának növelése érdekében szükség van az iskolában folyó
idegennyelv-tanítási gyakorlat megújítására, amelyet a kompetenciaalapú nyelvtanítási
programok felhasználásával, és fokozatos bevezetésével kíván megvalósítani.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése érdekében olyan oktatási anyagok,
programcsomag használatát tűztük ki célul, amely figyelembe veszi a tanulók életkori
sajátosságait, érdeklődését és ismereteit, témakörök, beszédszándékok és szituációk köré
szerveződik, s lehetővé teszi, hogy a tanulók értelmes tevékenységek során, kommunikatív
feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet.
3.2. A tanulók műveltségének fejlesztése – művelt ember eszményképe
Műveltség fogalma:
A műveltség azon főként szellemi javak összességének ismeretét jelenti, amit az emberi
történelem és társadalom létrehozott. A műveltség alapvetően kulturális dimenzió, tudati
állapot, amely mérhető, jellemezhető. Sajátossága, hogy magatartás- és gondolkodásformáló
hatása van.
A műveltség és a kultúra szoros kapcsolatban áll, szinonimaként is használják a fogalmakat.
A kultúra a műveltségi színvonalat jelenti. Fontos, hogy nemcsak tudati állapotként,
ismerethalmazként értelmezzük a fogalmakat, hanem magatartási megnyilvánulásként is.
Jelenti tehát:
Az iskolázottságot, a képzettséget. Az iskolarendszerekben szerzett tudás többet jelent, mint
tárgyi ismeretet. Maga az iskola szocializációs hatásaival tudás-, ismeret és
műveltségösztönző. Az iskolában szerzett tudás kulturális hasznán túl erősíti a felkészültséget
a közösségi létre, a képességet a problémák megoldására. A műveltség mindennapi
életformát, magatartást is jelent.
A művelt viselkedés, kifinomult magatartás, a jó ízlés mintegy gerjeszti a műveltség iránti
vágyat, az olvasási, művelődési, tanulási igényt.
Az angol nyelv oktatásával hozzájárulunk tanulóink műveltségének fejlesztéséhez.
A kommunikáció, a kapcsolatteremtés eszköze lesz,
Tanulóink megismerik az angol nyelvterületen élők kultúráját.
A bevezetés ütemezése:
évfolyam 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
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3.3. A 6-10 éves kezdő nyelvtanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztési céljai
3.3.1. Általános fejlesztési célok
Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. Kisiskolás korban a legfontosabb
cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd és motiváció kialakítása és
fenntartása. Ezen kívül fontos szerepe van a hatékony nyelvtanulási stratégiák
megismertetésének, elsajátíttatásának a fokozatosan kialakítandó önálló tanulás érdekében.
Általános fejlesztési célokon olyan célokat értünk, amelyek nem közvetlenül a nyelvi
kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem szélesebb körben, tantárgytól függetlenül
fejleszthető életviteli, tanulási, önismereti készségeket céloznak meg. Az általános célok
megfogalmazásával azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás egy nagyobb, átfogó
nevelési program része, melynek során a tanulót abban segítjük, hogy önmagát és környezetét
ismerő, maga és mások számára haszonnal tevékenykedő, autonóm, fejlődésre, boldogulásra
és boldogságra képes felnőtté váljon. A programtantervnek ez a része felsorolja a kiemelten
fontos általános fejlesztési célokat, és példákat ad arra, hogyan integráljuk ezeket a célokat a
nyelvi tevékenységekbe.
1. Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az
adott idegen nyelv iránti motiváció és érdeklődés.
2. Maradjon meg, illetve növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési
és tanulási vágy.
3. Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban, illetve a nyelvórán alkalmazott
tevékenységek végzésében.
4. Növekedjen a tanuló interkulturális nyitottsága, a tanuló törekedjen a célnyelvi
kultúra minél szélesebb körű megismerésére.
5. Növekedjen a tanuló önismerete, önbizalma és önbecsülése.
6. Fokozatosan alakuljon ki és növekedjen a tanuló együttműködésre való képessége.
7. A tanuló ismerjen meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és
ezeket részben tanári segítséggel, részben önállóan kezdje alkalmazni.
3. 3. 2. Nyelvi fejlesztési célok
Szövegértés fejlesztése
1. Beszédértés
Beszéd fejlesztése
2. Interakció
3. Összefüggő beszéd
Szövegértés fejlesztése
4. Olvasás (ezen a szinten nem jelenik meg)
Írás fejlesztése
5. Írásbeli szövegalkotás (ezen a szinten nem jelenik meg)
3.4. A 10-13 éves nyelvtanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztési céljai
Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. Kisiskolás korban a legfontosabb
cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd és motiváció kialakítása és
fenntartása. Ezen kívül fontos szerepe van a hatékony nyelvtanulási stratégiák
megismertetésének, elsajátíttatásának a fokozatosan kialakítandó önálló tanulás érdekében.
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3.4.1. Általános fejlesztési célok
Általános fejlesztési célokon olyan célokat értünk, amelyek nem közvetlenül a nyelvi
kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem szélesebb körben, tantárgytól függetlenül
fejleszthető életviteli, tanulási, önismereti készségeket céloznak meg. Az általános célok
megfogalmazásával azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás egy nagyobb, átfogó
nevelési program része, melynek során a tanulót abban segítjük, hogy önmagát és környezetét
ismerő, maga és mások számára haszonnal tevékenykedő, autonóm, fejlődésre, boldogulásra
és boldogságra képes felnőtté váljon. A programtantervnek ez a része felsorolja a kiemelten
fontos általános fejlesztési célokat, és példákat ad arra, hogyan integráljuk ezeket a célokat a
nyelvi tevékenységekbe.
1. Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az
adott idegen nyelv iránti motiváció és érdeklődés.
2. Maradjon meg, illetve növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési
és tanulási vágy.
3. Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban, illetve a nyelvórán alkalmazott
tevékenységek végzésében.
4. Növekedjen a tanuló interkulturális nyitottsága, a tanuló törekedjen a célnyelvi
kultúra minél szélesebb körű megismerésére.
5. Növekedjen a tanuló önismerete, önbizalma és önbecsülése.
6. Fokozatosan alakuljon ki és növekedjen a tanuló együttműködésre való képessége.
7. A tanuló ismerjen meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és
ezeket részben tanári segítséggel, részben önállóan kezdje alkalmazni.
8. A tanuló fokozatosan váljon autonóm tanulóvá és személyiséggé.
3. 4. 2. Nyelvi fejlesztési célok
A nyelvi fejlesztés célja a tanulók kommunikatív nyelvhasználati képességének a kialakítása,
fejlesztése. Ezen felül fontos cél a nyelv eszközként, saját célokra való használata, a tanultak
kreatív, a tanulók egyéni környezete, érdeklődése szerinti alkalmazása. Specifikus cél még az
autentikus gyermekirodalom művészi és interkulturális értékeinek felfedeztetése, ezáltal a
nyelv kreatív, esztétikai és játékos használata. A nyelvi fejlesztési célok megvalósítása
érdekében alkalmazott tevékenységek lehetnek produktív, receptív, interaktív és közvetítő
jellegűek, valamint szóbeliek és írásbeliek.
Mindezeknek megfelelően a fontossági sorrend a következő:
Szövegértés fejlesztése
1. Beszédértés
Beszéd fejlesztése
2. Összefüggő beszéd
3. Interakció
Szövegértés fejlesztése
4. Olvasás
Írásbeli szövegalkotás fejlesztése
5. Írásbeli szövegalkotás
A tanuló az idegen nyelvi olvasás és írás bevezetésére felkészült
4. A Kompetenciafejlesztés módszertani alapelvei
Tevékenységalapú megközelítés
Autentikus anyagok használata
Kereszttantervi megközelítés
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Kooperatív tanulás
Önálló tanulóvá nevelés
Differenciálás
Tanári és diák szerepek
A tanórai nyelvhasználat
Értékelési alapelvek és módszerek
5. A tananyag rendszere, modulok
A kiegészítő tananyag moduláris rendszerben épül fel. Egy-egy modul általában 5 tanórát ölel
fel. A modulok felhasználása a tanterv minimum 30%-ában ajánlott, rugalmas alkalmazásuk
révén felhasználásuk kötetlen. A tananyagmodulok a NAT követelményeire támaszkodnak, de
nem követik egyik kerettantervet és tankönyvet sem. Olyan általános és nyelvi készségek
fejlesztését szolgálják, és olyan a korosztály számára érdekes és motiváló témákkal
foglalkoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy bármelyik helyi tantervbe és tanári tanmenetbe
beilleszthetők legyenek.
A tananyagok megválasztása, kidolgozása és elrendezése, a feldolgozásukra javasolt lépések,
munkaformák, stb. lehetővé teszik a tanulócsoporton belüli személyre szabott, azaz
differenciált oktatást, a különböző nyelvi szinteknek megfelelő feladatválasztást, valamint a
teljes tanulói személyiség aktivizálását épp úgy, mint a tanulói kreativitás kiaknázását és
sokirányú fejlesztését. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a modultípust alkalmazó
tanár válasszon a felkínált anyagok közül és a megfelelőnek ítélt modulokat úgy integrálja
tanmenetébe, ahogy azt az adott tanulócsoport szempontjából a leginkább megfelelőnek ítéli.
6.1.2. Emelt szintű matematika oktatás bevezetése
Saját innováció a természetismeret, természettudományok területén
Emelt szintű matematika oktatás bevezetése 2010/ 2011 tanévtől
Célunk: A tanulók intellektuális, értelmi fejlesztése – tehetségek felkutatása
Az értelmi vagy intellektuális nevelés az egységes nevelési folyamatnak azt az oldalát jelenti,
mely a művelődési anyag rendszeres feldolgozása útján az értelmi erők, intellektuális
képességek tervszerű fejlesztésére irányul.
Korunkban az értelmi nevelés jelentősége szembetűnően növekszik. Az információáramlás
intenzitásának fokozódása következtében egyre több új eredmény jelentkezik a tudományok,
technika, művészetek területén, ezzel együtt természetes módon merül fel annak
szükségessége, hogy tanulóinkat fokozottabban fel kell készíteni új információk önálló
megszerzésének lehetőségére.
Elérkeztünk oda, hogy mindenkinek egész életén át új meg új ismereteket kell szereznie. Erre
azonban csak akkor képes, ha intellektuális képességeit magas szinten kifejlesztettük.
Mi a képesség?
Azok a pszichikai sajátosságok, melyektől valamilyen tevékenység végrehajtása függ.
A képességek munka közben alakulnak: „a képességek, mint az izmok, tréning közben
fejlődnek”. A tanítás-tanulás egészét olyanná kell alakítani, hogy megvalósíthassuk azt az
alapvető elvünket, mely szerint a személyiség és annak valamennyi tulajdonsága a
célirányosan megtervezett tevékenység során alakul. Nincs más mód a személyiség
fejlesztésére, csakis célszerűen tervezett aktivitása.
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Intézményünk 2009. szeptemberétől bevezette a kompetencia alapú oktatást a TÁMOP
3.1.4 pályázat kapcsán. Innovációs törekvéseink alapja a tanulók intellektuális
képességeinek fejlesztése, melyek lehetővé teszik a további tanulást.
Alapvető intellektuális képességek:
Figyelem, észlelés, megfigyelés, emlékezés, képzelet és gondolkodás mely vezető szerepet
játszik valamennyi megismerési folyamatban, valamint a jártasságok és készségek
kialakításában is; ugyanakkor szoros egységben a beszéddel állandó hatást gyakorol az
oktatási tevékenység során minden más pszichikai folyamatra.
Az értelmi nevelés pedagógiai feltételei:
1.Olyan szemléletmód, mely lehetővé teszi, hogy a tanítás egyre nagyobb mértékben a tanulás
irányításává, vezérlésévé változzék.
2. Reálisan méretezett tantervi anyag, képzési tartalom.
3. Az oktatási folyamat korszerű megvalósítása.
4. Új módszerek, amelyek lehetővé teszik a különböző gondolkodási funkciók működését.
5. Korszerű oktatási eszközök alkalmazása.
6. Tanár-tanulói viszony, mely lehetővé teszi az alkotó munkát, önálló ismeretszerzést.
1. A matematikai kompetencia fogalma, fejlesztendő komponensei
A tudatosság kialakításának első lépése a cél megfogalmazása. A társadalomban, a világban
végbement változások megváltoztatták az oktatással szembeni elvárásokat is. Egyre
erősebben fogalmazódik meg az igény, hogy az iskolák használható tudást adjanak a
tanulóknak. Ennek az igénynek a megfogalmazására egyre gyakrabban használt kifejezés a
kompetencia fejlesztése. Mivel a tanártársadalomra általában jellemző a megszokott
dolgokhoz való ragaszkodás, így nem meglepő, hogy egy pedagógiai szemléletváltoztatásra
irányuló törekvés ellenállásba ütközhet. Célul tűzi ki, hogy megerősítsük a fejlesztő munka
eddigi jó gyakorlatát.
Mi a matematikai kompetencia?
A kompetencia alatt olyan felkészültséget értenek, amely alkalmassá tesz arra, hogy
különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. Olyan felkészültség, amely tudásra,
készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül. A matematikai kompetencián
belül jelentős például a gondolkodási képesség, de ez többfajta képességen keresztül
realizálódik (pl. rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés, érvelés), és
ezeknek más területen is működő komponenseknek kell lennie. Tehát a matematika tanórákon
vagy tanórán kívüli foglalkozásokon fejlesztett gondolkodási képességnek más tantárgyak
tanóráin (más területeken) is alkalmazható képességgé kell válnia, s fordítva is fenn kellene
állnia, pl. egy nyelvtan órán fejlesztett elemző képesség a matematika órán is alkalmazásra
érett kell, hogy legyen. A kompetencia, s itt most elsősorban a matematikai kompetencia
kialakításához az alábbi képességeket kívánjuk fejleszteni:
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Gondolkodási képességek: rendszerezés
kombinativitás
deduktív következtetés
induktív következtetés
gondolkodási sebesség
mennyiségi következtetés
valószínűségi következtetés
érvelés, bizonyítás
Tudásszerző képességek: számlálás
számolási képesség
mennyiségi következtetés
műveletvégzési sebesség
probléma-érzékenység
probléma-reprezentáció
eredetiség
kreativitás
problémamegoldás
metakogníció (a saját tudásunkról rendelkezésre álló tudás, amelyet a hosszú távú
emlékezetben tárolunk; a saját tudásunk működtetésének ellenőrzése)
Kommunikációs képességek: nyelvi fejlettség
szövegértés, szövegértelmezés
relációszókincs
Vizuális képességek: térlátás
térbeli viszonyok
ábrázolás, prezentáció
hosszúság (terület, térfogat) becslés
rész-egész észlelése
Tanulási képességek: memória-terjedelme
asszociatív memória
értelmes memória
tanulási sebesség
Ezeknek a képességeknek egy része a matematikatanítás szakirodalmában is ismert. A
felsorolásban szerepelnek általános képességek is. Célszerű és fontos tisztáznunk, hogy e
képességek milyen jelentéstartalommal bírnak a matematika tanítás során.
A rendszerező képesség egyrészt a feladatban, a felvetett problémában megjelenő
információk, adatok kigyűjtését, rendszerezését jelenti, másrészt a tanuló képességét arra,
hogy az újonnan megszerzett ismeretet beillessze az addigi ismeretek rendszerébe. Az
életkornak megfelelő nyelvi fejlettség, szövegértés, szövegértelmezés, és a relációszókincs
jelentése nem szorul értelmezésre, kiemelendő viszont, hogy a megléte elengedhetetlenül
szükséges a matematika szaknyelv értelmes használatához, a szövegben elengedhetetlenül
szükséges a matematika szaknyelv értelmes használatához, a szövegben rejlő összefüggések
felismeréséhez, a fogalmak mély megértéséhez.
A memória terjedelme, az asszociatív memória és az értelmes memória a matematika
kompetencia fontos komponensei. Az, hogy a tanuló egy ismeretet már készség szintjén
elsajátított-e, és pl. meg tud-e egy erre az ismeretre épülő feladatot fejben oldani, ennek során
jut szerephez a memória terjedelme. Egy-egy képlet megjegyzése (alkalmazások során) a
tanuló asszociatív memóriájának milyenségére utaló. Az értelmes memória a megjegyzendő
dolgok között fellelhető összefüggések megértésével segíthet a tanulásban.
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2. A matematikai kompetencia helye, szerepe az iskolában
Fejlesztő programunk elsősorban a fenti tanulói készségek és képességek kialakítását tűzte ki
célul. Ennek megvalósítása együtt kell, hogy járjon a tanári munka tudatossá válásával, hiszen
a tanárnak egy-egy foglalkozás tartalmi meghatározásán túl, végig kell gondolnia, hogy az
adott tananyag (tartalom) feldolgozása milyen képességek fejlesztését teszi lehetővé, el kell
döntenie, hogy a kitűzött célok milyen módszerek alkalmazásával érhetők el, és milyen
foglalkoztatási forma segíti leginkább a cél elérését. Az eddig megfogalmazott célok
mindegyike a tanórán kívüli foglalkozásoknak is sajátja, de továbbiakkal is bővül a
foglalkozás sajátossága miatt. Fontos szerephez jutnak az ismeretanyag megértését elősegítő
képi, tárgyi eszközök. Az eddigi gyakorlathoz képest nagyobb szerephez jut a tanulók
manuális tevékenysége. Nagyobb teret kap a foglalkozásokon a tanulót körülvevő környezet.
A foglalkozás helyszíne alkalmanként az iskola épületén kívülre kerülhet.
3. A feladat tartalmának kidolgozásához köthető megközelítési módok
Egy-egy tanóra tartalmához szervesen hozzátartozik annak feldolgozási módja. Az egyéni és
csoportos foglalkoztatás nagy hangsúlyt kap, a frontális munka háttérbe szorul, s csak akkor
jelenik meg, ha ennek didaktikai funkciója van.
4. Pedagógiai elgondolások
Programunkat a tehetséges gyermekeknek készítettük, mely lehetővé teszi tehetségük
kibontakoztatását, elősegíti egyéni boldogulásukat. Kreatív, logikusan gondolkodó
tanulók képzése a célunk.
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.
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,
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-

az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek
fejlesztése.

A tehetséggondozás szervezett formái:
1. Tanóra keretén belül
3. Tanórán kívül
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,
- emelt szintű matematika tanterv szerinti oktatás
- csoportbontás,
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,
- tanulás segítése kiegészítő foglalkozásokkal,
- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása,
- a viselkedéskultúra fejlesztése.
A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül
A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek:
-

versenyek, vetélkedők
a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók
megfelelő fejlesztéséről,
tehetséggondozó délutáni foglalkozások
az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata
(számítógépes, multimédiás tanuló programok).

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
- versenyek
Programunk lehetőséget teremt a motiválatlan tanulók felzárkóztatására is. Az alul
motiváltság okai lehetnek:
Lehet, hogy a tanuló ingerszegény környezetben nő fel.
Lehet, hogy a szülők irreálisan magas eredményeket várnak el.
Lehet, hogy az osztályban olyan légkör alakul ki, ahol lehetetlenné válik az érdeklődés.
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Lehet, hogy annyi inger éri a környezetében (számítógépes játékok, szerepjátékok, stb), hogy
ezek teljesen kitöltik az életét.
Megoldás: A tanárnak meg kell találni a módját annak, hogy az elsajátítandó ismereteket úgy
dolgoztassa fel a tanulókkal, hogy közben lehetőséget adjon nekik a sikerélmény megélésére,
az érdeklődésük felkeltésére.
Az alapvető szemléletváltozás talán legtömörebb megfogalmazása:
„Elsősorban nem matematikát, hanem gyermeket tanítunk.” A teljes emberre figyelés
képessége már „hozza magával” a szükséges beállítódást: empátia, türelmesség,
együttérzés, kreativitás.
A programtervezés alapelvei:
- A tehetségek oktatása szilárd filozófiai, pedagógiai és pszichológiai alapokra épüljön.
- A tehetséges tanuló programja ott kezdődik, ahol ő van, ugyanakkor lehetőséget
biztosít arra, hogy olyan messzire menjen el a dolgok megismerésében, amennyire csak
lehetséges.
- A tehetségek oktatása inkább befogadó, semmint kizáró attitűdöt képviseljen.
- A tehetségek oktatása az egész iskola szerves részét képezze.
- A tehetségek oktatása a teljes személyiségre irányuljon, és a tanulót a maga egyedi
mivoltában fejlessze.
- A tehetségek oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskolarendszer részéről.
5. Módszerek, tanítási eljárások
A tanórák tartalma, az alkalmazott módszerek, eszközök alárendelődnek a tanuló
kompetenciáinak fejlesztésének.
A tartalom:
A tanuló eddig megszerzett ismereteire támaszkodik. Egy-egy modul fókuszában nem csak
egyetlen anyagrész szerepel. Vannak olyan témakörök (kombinatorika, valószínűségszámítás,
statisztika, gráfok), melyek folyamatosan jelenlévők, az életkori sajátosságnak megfelelő
szinten.
Változatos problémafelvetéseken keresztül feltáró: az egyes tanuló ismereteinek hiányát
kikutató. Egy-egy ismeretanyag mély megértése annak sokoldalú megközelítését feltételezi,
és ez nemcsak a megoldandó feladatok színességére, emberközelségére vonatkozik, hanem a
tanuló többfajta képességének „mozgatására” is, ugyanis az adott tananyaggal kapcsolatban
minél több konkrét tapasztalatot szerez a tanuló, annál élményszerűbbé válik számára a
„befogadás”, s mélyebb az ismeretanyag megértése.
Alkalmazott módszerek, eszközök:
A tanulói kompetenciák nagy része elsősorban egyéni foglalkoztatással fejleszthető, de a
társakkal való együttműködés, a kommunikációs képesség fejlesztése szükségessé teszi a
csoportmunkát is. A csoportok összetétele minden esetben a konkrét feladattól, cselekvés
elvégzésétől függ.
A foglalkozásokon felhasznált eszközök, tárgyak vég nélkül sorolhatók, hiszen csak a
helyüket és szerepüket kell megtalálni, így például a képzőművészeti alkotások, a zenei
hangok, hangközök, a különböző tésztaszaggató formák, molekula modellek, játékszerek,
növények, cipőfűzők, kártya, különböző színű kockák, azonos méretű műanyag lapok, kódok,
homokórák, újság stb.
Az informatika fejlesztő programja természetesen tartalmazza a matematika tanórákon,
és azon kívüli foglalkozásokon fejlesztendő kompetenciákat, s a fejlesztés módjait is.
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6. Az esélyegyenlőség kezelése
A programban javasolt egyéni foglalkoztatás módszere biztosítja a foglalkozáson résztvevő
tanulók képességeinek, kompetenciáinak egyedi fejlődését. Ez minden tanuló számára esélyt
ad a fejlődésre, a matematika területén tehetségesebb, s a lemaradó számára is.
7. Megvalósítás, bevezetés ütemezése:
évfolyam 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

6.1.3. Sport általi nevelés
„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
1. 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 csökken, ezzel egyenes
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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 benne

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
Úszásoktatás 1. osztályban
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Szabadon választható foglalkozások:
Sport szakkörök: kosárlabda, labdarúgás, tenisz
Túrák, kerékpártúrák, kirándulások
Sportolj velünk program: „SV”
„Csillagtúra”- akadályverseny
MINI tenisz
DSE tevékenysége –folyamatos sportprogramok biztosítása
Téli sportok:
Sítábor: alpesi sí, snowboard
Korcsolyázás
Tervezett sportágbővítés: Kajak-kenu (evezés), torna
1. Testnevelés órák:
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja intézményünkben a
mindennapos testnevelés órákat felmenő rendszerben.
Jelenleg érvényes óraszámok:
Évfolyam
Óraszám/hét

1.
5

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

6.
5

7.
3

8.
3

A 2011/2012 tanévre megvalósul minden évfolyamon a mindennapos testnevelés óra.
Az órák szerkezete:
1. évfolyam:
3 óra úszás, kötelezően (tekintettel arra, hogy vízparton lakunk)
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:
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.
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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
Intézményünkben 1986 óta saját gyógytestnevelő tartja a foglalkozásokat.
Kiemelt innovációs tevékenységünk:
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.
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Egyenlő hozzáférés, sikeres együttnevelés
Programunk biztosítja minden 5. évfolyamba lépő tanulónak a speciális kosárlabda tantervű
osztályban való képzést.
4. évfolyam végén felmérjük a szülők körében az igényeket, eddig minden negyedikes
gondviselője írásban jelezte, hogy gyermeke részese szeretne lenni ennek az oktatási
formának. Sikerességünket bizonyítja, hogy a szülők 100% - a igényli ezt az oktatási formát.
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:
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.
-

6.1.4. IKT fejlesztés-intelligens iskola kialakítása
„Az ésszerűen élő ember
alkalmazkodik a világhoz. Az
ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz,
hogy a világot próbálja magához
igazítani. Tehát minden haladás ez
utóbbin múlik.”
(G. B. Shaw
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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 db
2007-2010
80
70
60
50
40

2007-2010

30
20
10
0
1

2

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
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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).
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:
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Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók
aktivitásának
optimális
kibontakoztatása.
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 és tanulói laptopok 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.
3.2. Egyéb eszközök használata
TIOP 1.1.1/07 pályázat – elbírálás alatt
Tartalma:
18 db asztali számítógép
6 db tantermi csomag: interaktív tábla, laptop, projektor, vetítővászon
TIOP 1.1.1/09 pályázat
Tartalma: 119 db tanulói laptop
Fenti pályázattal csatlakozunk a TÁMOP 3.1.4. pályázat tanulói laptop programjához.
2010-ben részt veszünk a tanulói laptop programhoz kapcsolódó Jó gyakorlaton hospitálás,
tájékoztatás, digitális tananyagok bemutatása - 2836 Baj, Béke u. 2. Szent István Általános
Iskola
A 2010/2011 tanévtől az átvett jó gyakorlat szakmai anyaga szerint használjuk a tanulói
laptopokat a bevont tanulócsoportokban. (Még nem kaptuk meg!)
Tanulói laptop program bevezetésének terve:
Osztály
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Programcsomag
Szövegértés-matematika
Idegen nyelv - német
Matematika
Szövegértés-matematika
Idegen nyelv - német
Szövegértés „B”- Szociális kompetencia
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3.3.Csatlakozás informatikai rendszerekhez
1. TANINFORM - 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 két éven belül

Informatikai stratégia
( A részletes kidolgozás alatt!)
Az oktatási informatikai stratégia célja a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek
megfelelő oktatási informatikai hálózat kialakítása, működtetése, informatikai eszközök és
oktatási módszerek létrehozása, melyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban
résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási
információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá
teszik az intézményi működést.
Helyzetelemzés
Jelenleg a tanulók számára két számítógép terem, áll rendelkezésre, az egyikben 21db
különböző konfigurációjú számítógép található, plusz egy tanári gép. A számítógépek
hálózatba vannak kötve, így mindegyik gépnek van internet elérése. A diák munkaállomások
vegyes életkorúak, de többségük már nem felel meg a kor elvárásainak.
A másik terem két éve lett felszerelve, korszerű multimédiás gépekkel, melyeken Xclass
oktatórendszer fut. A terembe 20db diák munkaállomás és egy tanári gép található.
Az iskolában mobil eszközeink is vannak, 3 db projektor valamint tanári notebook-ok, melyek
segítségével valamennyi tanterembe képesek vagyunk IKT-val támogatott órát tartani.
Iskolánk egyik szárnya rendelkezik megfelelő WIFI lefedettséggel is.
Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége.
Intézményünkben az elmúlt évben 15 tanár vett részt alapozó illetve specifikus informatikai
oktatásban, melynek során könnyebbé vált az informatika és számítástechnika által nyújtott
lehetőségek kihasználása. A kompetencia alapú oktatás bevezetése szükségessé tette a
tanórákon az IKT eszközök használatát, amelyek segítségével tanuló közeli módszerekkel és
eszközökkel fejleszthető gyermekeink tapasztalati és használati tudása. A digitális tananyagok
megjelenésével, valamint a világháló adta lehetőségek kihasználásával könnyebbé vált a
gyermekek motiválása. Szinte nincs olyan tantárgy, amelyben nem hasznosítanánk ezen
anyagokat. Technikai eszközeink azonban csak korlátozottan állnak rendelkezésre, amely
miatt főleg magyar, matematika , történelem, német nyelv órákon tudjuk ezen lehetőségeket
magas százalékban bevonni a tanításba.
Várható fejlesztések
A 2010-es évben iskolánk két pályázatot is nyert a technikai eszközök bővítése céljára. Az
egyik a TIOP /09 pályázat, amely megvalósítása során 7 tanulócsoportban tanulói laptopok
segítségével tanulhat, valamint a TIOP /07 pályázat, amelyben iskolánk nyerhet 18 db
számítógép konfigurációt, 7 digitális táblát, valamint ehhez tartozó projektort, illetve tanári
laptopokat.
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6.1.5. Moduláris Oktatás
Témakör: Egészségnevelés - természetismeret
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)
A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján intézményünkben moduláris oktatási formában
szervezzük a tanulók sport programjait „Egészségnevelési moduláris program” címen.
Az egészségnevelés moduljai:
1. Mozgásfejlesztés
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 Egészség modul részeit, időpontját, felelőseit minden tanévben a tantestület az éves
munkatervében határozza meg.
6.1.6. Művelődést elősegítő tevékenység
A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján szerződést kötünk a Veszprémi Petőfi Színházzal
rendszeres bérlet vásárlására.
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6.1.7. Arizona Program beépítése nevelési programunkba.
Az Arizona Program lényege: lehetőség a konfliktusok kezelésére a tanórán
Az iskolai viselkedésprobléma egyre súlyosabb és egyre változatosabb képet mutat. Az órai
rend zavarása, a munka megtagadása, a trágár beszéd és a durva, agresszív viselkedés nem
ritka ma már a tanárral szemben sem.
Az óvoda, az iskola, alkalmazkodást követel meg az általa előírt norma- és
szabályrendszerhez, és beilleszkedést az osztályközösségbe. Ahhoz, hogy a gyermek jól
tudjon alkalmazkodni, és képes legyen társas kapcsolatok kialakítására, a szocializáltság
bizonyos fokát el kell érnie. Akiknek szocializációja sérül, a közösségbe való
beilleszkedésüket valamilyen tényező akadályozza, konfliktusba kerülhetnek az intézményi
szabályrendszerrel. Társas viszonyaikban zavarok mutatkozhatnak.
Ismeretes, hogy a gyermek fejlődéséért, személyiségének alakulásáért és esetleges sérüléseiért
elsősorban az elsődleges szocializációs közeg, a család a felelős. A család nevelését segítő
intézményként jön szóba az óvoda, illetve az iskola, mint a másodlagos szocializáció
színterei. Az utóbbi időben egyre több feladat hárul erre a színtérre. Olykor reszocializáló és
korrigáló funkciót is be kell töltenie. Ezt el kell fogadnunk, fel kell vállalnunk ahhoz, hogy a
lehető legtöbbet tudjuk tenni gyermekeink érdekében. A többségi pedagógia számára azonban
komoly gondot jelent a viselkedési problémák kezelése.
A mai gyerekek sem rosszabbak, csak mások, mint a korábban születettek. Ezért más, új
csatornákat kell megnyitni feléjük. A pedagógusnak is kell az új ismeret, hiszen a világ
változik. Ha nincs a készségtárunkban, amit igényelnek, s ráadásul ettől – a nevelésben
megélt inkompetenciától – nekünk is rossz érzéseink támadnak; módszertárunkat új
elemekkel lehet és kell bővíteni. Ha az eddigi próbálkozások nem hozzák a várt sikert,
próbálkozhatnak valami mással. A gyermek nevelése az iskola és a család közös gondja és
érdeke kell, hogy legyen. Fontos az együttnevelés sikere érdekében az együttgondolkodás, a
közös nyelv a szülőkkel, gyermekeinkkel és más szakemberekkel. Az együttműködés, a
megfelelő kommunikációs technika tanulható.
A gyermek számtalan konfliktusa, szorongása oda vezethető vissza, hogy nem tudja, mit tett
rosszul és miért kapja a büntetést, mert ahelyett, hogy a minősítés a viselkedésre vonatkozna,
a gyermeket címkézzük, minősítjük: „rossz, engedetlen, fegyelmezetlen…”A címkézés az
egész embert eltakarja, rontja a kapcsolatot, nem ösztönöz a viselkedés megváltoztatására, és
negatív énképhez vezet. A legtöbb viselkedésprobléma hátterében a negatív énkép áll.
Ellenben, ha a nem tetsző viselkedést fogalmazzuk meg a gyermek számára, pontosan érti, mi
az, amin változtatnia kell. Nem sértő, javítja a kapcsolatot, a viselkedés megváltoztatására
ösztönöz.
Az iskolának, a pedagógusnak nem szabad lemondania arról a jogáról, hogy olyan viselkedési
normákat állítson a gyermek elé, amelyek betartása kötelező. Konkrét formában
megfogalmazott elvárásokkal, keretek adásával segíthetjük a jobb alkalmazkodást. Szabályok
felállításával egyértelművé válik, hogy mit várunk el tőle. Ugyanakkor kiszámíthatóvá válik,
hogy azok be nem tartása milyen következményekkel jár. Ahogy a gyermek növekszik, egyre
inkább az egyértelmű és átlátható szabályok lesznek az élet keretei. Akkor érzi leginkább
biztonságban magát, ha világosan lefektetett határvonalak védik. A szabályok azonban csak
akkor töltik be a funkciójukat, ha stabilak, mindig és mindenkire ugyanúgy érvényesek, nem
képezik alkudozás tárgyát. Akkor tudunk hatékonyan „büntetni” is, ha volt szabály, amit
megszegett. A büntetés leghatékonyabb módja a „kikapcsolás a helyzetből”. Kiküldhetem a
gyereket óráról, ha szabályt szeg, de az rövid ideig tartson, térhessen vissza, és ne indulatból
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történjen. Érezze a segítő szándékot. Ne felejtsük el, hogy a büntetés nem öncélú, hanem az
önkontroll kialakítása a cél.
A szokásrendszer kialakításához a gyermek maximális elfogadása nélkülözhetetlen. Ha érzi
elfogadásunkat, segítő szándékunkat, képes lesz együttműködni velünk.
A konfliktusok hatékony kezelését tűzte ki célul a Pilinszky János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, így adaptálja az Arizona módszert a pápai Weöres
Sándor Általános Iskolából.
A programot a Weöres Sándor Általános Iskola Jó gyakorlataként ismerjük meg. Az általuk
kidolgozott szakmai anyag és hospitálás alapján tervezzük saját rendszerünket, melyet 2010
szeptemberében vezetünk be.
A program lényege:
Az alábbi jogok és kötelességek vonatkoznak a diákra és a tanárra:
- minden diáknak joga van a zavartalan tanulásra;
- minden tanárnak joga van a zavartalan tanításra;
- mindenkinek tisztelnie kell mások jogait;
- a tanár kötelessége a tanulni akaró gyerekek jogait megvédeni.
További cél, hogy a tanulók egyéni felelősségét erősítsük. Az egyéni felelősség azt jelenti,
hogy a diák a céljait saját maga válassza ki, és utána aktívan próbálja meg ezeket a célokat
elérni. A célkiválasztás és cselekvés folyamata lehet többé vagy kevésbé tudatos, de minden
esetben a diák legyen az, aki céljait kiválasztja és értékeli. Minden diák az életkora
növekedésével fokozottan felelős saját életének alakításában. Az egyéni felelősség
felismerésének folyamatában a diákoknak segíteni kell, és tájékoztatni kell őket döntéseik és
cselekedeteik várható következményeiről. A diákokat tehát arra tanítjuk meg, hogy a
különböző választási lehetőségek és az azzal összefüggő következmények között tudatosan
válasszanak. A diák felelőssége, hogy az osztályában érvényes szabályokat be akarja-e tartani.
A diákok, akik az osztályban megtanulták, hogy a magatartásukra vonatkozó kívánságokat az
osztályban érvényes szabályokon belül valósítsák meg, megszerzik azt a képességet is, hogy
ezt más csoportokban – pl. család, baráti kör, sport- és szabadidő egyesület – is használják. Ez
a képesség, hogy a munkában egy csoporton belül felelősségteljesen és együttműködően, a
kölcsönös tiszteletet betartva gondolkozzunk és dolgozzunk, kulcsfontosságú képességgé kell
hogy váljon.
A program fontos célja tehát annak a szemléletnek a kialakítása a diákokban, hogy
mindenkinek saját magának kell dönteni, döntéseiért ő maga a felelős.

Készítette: Szabó Károlyné
igazgató

Balatonkenese, 2010-10-17
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