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„„SSookkfféélléékk  aazz  eelliinndduullóókk,,  

ééss  nneemm  eeggyyffoorrmmáákk  aazz  uuttaakk..””  
 

1 BEVEZETŐ 
 

 

A Kt. 44.§.(1) alapján a pedagógiai programot az intézmény demokratikus fórumai 

megismerték, a nevelőtestületünk elfogadta, és jóváhagyásra a fenntartó számára megküldte. 

Ezen jóváhagyás birtokában a Pedagógiai program 2011……… lép hatályba.   

  

 
„Iskola a város szélén” 

 

 

 

 

1.1 Az intézmény működésének törvényi feltételei 
 

 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
egységes szerkezetben 

 

A módosított alapító okirat hatályos 

2009. július 1-jétől 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola Alapító okiratát 

a 62/1994. (II.25.) Kh. határozatával fogadta el. 

Az Alapító okirat módosítására a következő közgyűlési döntésekkel került sor: 

 
243/1996.(XII.20.) Kh.sz., a 169/1997. (IX.5.) Kh.sz., a 255/1997. (XII.19.) Kh.sz., a 253/1999. (XII.17.) Kh.sz., 

247/2003. (XII.18.) Kh.sz., 219/2004. (X. 28.) Kh.sz., 147/2005. (III.31.) Kh.sz., 225/2005. (VI.23.)  Kh.sz.,  

72/2006. (IV. 27.) Kh.sz.,  60/2007. (III. 29.) Kh.sz,   103/2008. (IV. 30.) Kh  

 

 

 

1. Az intézmény neve: Dózsa György Általános Iskola 

     székhelye:  8200 Veszprém, Szent István utca 56. 

     OM azonosító: 037037 

alapításának ideje: 1939. 

alapító szerve: Veszprém Római Katolikus Egyházközség 

évfolyamok száma: 8 

maximális tanulólétszám: 770 fő 

tagozata:  német nemzetiségi tagozat 

 

 

2.     Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás, a közoktatásról   

         szóló 1993. évi LXXIX. tv. 26. §-a alapján. 

        (szakágazati besorolás) 

 

3. Az intézmény alaptevékenysége: 

80121-4 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
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képesség-kibontakoztató felkészítés, kislétszámú osztályban indított fejlesztő felzárkóztatás, integrációs 

nevelés, oktatás 

80122-5 sajátos nevelési igényű - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (érzékszervi 

fogyatékos: hallássérült, SNIa, SNIb) tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(logopédiai ellátás) 

Az iskola ellátja a Nevelési Tanácsadó által szakvéleményezett beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását 

80541-0 pedagógiai szakmai szolgáltatás 

alaptevékenységen belüli további tevékenységek 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

           1-4 évfolyamos egész napos iskolaotthon 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 

80521-2 pedagógiai szakszolgálat 

75915-0 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 

 

4. Működési köre: Veszprém város közigazgatási területe  

 

5. Irányító szerv neve, székhelye: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

8200 Veszprém Óváros tér 9. 

 

 

6. Típus szerinti besorolása: 

Közoktatási törvény alapján: általános iskola 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő  

Az intézmény számviteli, adózási és műszaki feladatait az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Műszaki 

Szolgáltató Szervezet Igazgatósága látja el. 

Előirányzatai felett rendelkezési jogosultsággal bír. 

 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési rendje: A magasabb vezetői megbízással – nevelési-

oktatási intézmények vezetői állásainak betöltésével - kapcsolatos eljárási szabályokat a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) 

kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

szabályozza.  

 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak 

jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra  

irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  

 

9.  A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlan  hrsz.:      1493                                          alapterület:       5020 m2                                                                                         

            A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik az        

            intézménynek használati joga van. 

 A Dózsa Gy. Általános Iskola Iskolatörténeti gyűjteményének gondozása. 

 

       10.  Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

 Dózsa György Általános Iskola 

 8200 Veszprém, Szent I. u. 56. 

 Dózsa György Általános Iskola Veszprém 
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11. Fenntartó neve, székhelye: 

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

 Veszprém, Óváros tér 9. 

 

 

Záradék: A Dózsa György Általános Iskola Alapító okiratának egységes szerkezetben történő módosítását 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 205/2009. (VI.25.) Kh. határozatával hagyta jóvá 

2009. július 1-jei hatállyal. 

 

 

Veszprém, 2009. június 25. 

 

 Debreczenyi János  

      polgármester 

 irányító szerv vezetője 

  

 

Kapják: 

1.)  Dózsa György Általános Iskola, Veszprém, Szent I. u.56. 

2.)VMJV Polgármesteri Hivatal Oktatási és Sport Iroda 

3.)Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Veszprém, Budapest út 4. 

4.)Irattár  
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1.2 Az iskola arculata, önmeghatározása  
 

 

Nevelő-oktató munkánkban a közös nemzeti értékek, a nemzeti identitástudat, a 

demokrácia értékei, a nemzetiséghez való tartozók azonosságtudatának elfogadtatására, 

megismertetésére, fejlesztésére törekszünk. Kiemelt szerepe van a saját és más népi kultúrák , 

tradíciók megismerésének, elfogadásának, megbecsülésének. 

Olyan iskola a miénk, amelyben a tanítványnak eredendő joga és kötelessége 

személyiségének fejlesztése. 

A tananyag, és a módszerek, az épületek és a belső terek, a programok és a határidők, és a 

normák szabottak. 

- A tanulónak joga van olyan neveléshez és oktatáshoz, amelyben a tanításnak, 

nevelésnek, a tanulásnak nem kiegészítő eleme, hanem alapja a kitartó munka és 

mozgás, a szorgalom mellett a testi- lelki- szellemi- érzelmi gyarapodás, 

személyiségfejlődés szolgálata. 

- Joga van a minőségi oktatáshoz, amelyben nem csak az a fontos, mennyit, de az is, 

hogy mit és hogyan tanulunk. 

- Olyan neveléshez, oktatáshoz, amely azt is hangsúlyozza, amit a gyermek tud és azt 

is pótolja, amit nem. 

Ez a nevelés, oktatás a kötelességet, a felelősséget, az együttműködést, a párbeszédet, 

a cselekvő szeretetet részesíti előnyben. 

- Ez a nevelés - oktatás válthatja valóra a szülők és tanárok álmát, hogy a gyermekük, 

a tanítványaik többé, jobbá váljanak, mint ők maguk. 

 

Hétköznapi és transzcendentális felelősségünk hinni az emberben, a gyermekekben, a 

hivatásban és küldetésben, a szakmai axiómákban. Tudnunk kell, hogy az ember a jóra, a 

tisztességre születik. Ez a jó ott van minden gyermekben, abban, aki sokszintes házban lakik, 

és abban is, aki a Családok Átmeneti Otthonából érkezik nap, mint nap. 

Az iskola a város É-Ny-i peremén, az egykori ipari övezet szomszédságában, fejlődő 

lakókörnyezetben található, jól megközelíthető. A szülőket iskolabuszok is segítik, hogy 

gyermekeik biztonságosabban jussanak el ide. 

Az iskola 2 épületére jellemző, hogy folyamatosan szépülnek, alakulnak. A főépület 440 

milliós felújítást kapott 2010-ben. 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvet  tanuló osztályok mellett fontos szerepe van a még 

töredékesen, de meglévő kis létszámú fejlesztő, un. logopédia tagozatnak. XXI. századi szülői 

igényeket elégítenek ki az angol-számítástechnikai és nyelvi- számítástechnikai orientációjú,   

normál tantervű osztályok. Az iskola nevelő-oktató munkájában kiemelt helyet kap a 

tehetséggondozás. Különösen a matematika, a magyar, az idegen nyelv, az informatika és a 

sport területén vannak számottevő eredmények, városi, megyei és országos versenyeken. 

Ennek érdekében működő nívócsoportjaink, szabadidős és művészeti szakköreink kiemelten 

fontos értékeket közvetítenek, nagy szerepük van a tehetséggondozásban. 

Jól működő szakköreink: 

 - alsós és felsős matematika, informatika, nyelvi (angol, spanyol), kézműves, 

képzőművész, furulya, állatbarát, hagyományőrző, báb, énekkar, mazsorett, nyitott műhely, 

néptánc. 

A mindennapos testedzést a 4 tornaterem illetve tornaszoba, sportpályák és a jó személyi 

feltételek biztosítják.  
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Egyéb sportlehetőségek: 

 - tömegsport foglalkozások, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika, 

vívás, küzdősportok. 

 

1.2.1 Az iskola rövid története 

 

A veszprémi plébánia Historia Domus-ában 1777-ben említik, először, a Temetőhegyen, majd 

1801-ben jegyzik az  iskolát e területen, Szent László Oskolaház néven. 

A jogelőd, Szent István Elemi Népiskolát 1939. október 8-án avatták és szentelték fel. 

Szép példája a városi és egyházi együttműködésnek. A háború szovjet bombázásai nem 

kímélték az épületet. 

1948-49-re kiépült a 8 osztályos általános iskola 4 alsós fiú, 4 alsós lány és 4 felsős 

vegyes tagozattal. 

1955 őszén került átadásra az új iskolaépület 8 tanteremmel és 3 napközis teremmel, 

fizika előadó, rajztanterem, ebédlő, 3 szertár, orvosi szoba, tornaterem öltözők álltak a tanulók 

rendelkezésére. 

Az 1957/58-as tanévtől a Dózsa György Általános Iskola nevet vette fel az intézmény. 

1979-ben a Szent István iskolarész egy új szárnyat kapott, melyben kistornaterem, 5 

tanterem, könyvtár, műhelyek épültek. Több mint 200 dózsavárosi szülő segítette az 

építkezést ún. társadalmi munkában. 

1996-ban a millecentenárium évében iskolánk alagsorában pedig egyedülálló értékű 

iskolatörténeti gyűjteményt hozott létre Kováts Sándor nyugdíjas igazgató úr.  

1989-ben teremtette meg a gyűjteménye első traktusát, majd annak további két tárlóhelyiséges 

bővítésével, berendezésével, gazdagította a múzeumot. Ennek az intézménynek a nevelésben 

betöltött szerepe felbecsülhetetlen. A „múzeum” jogilag nem kodifikált. Relikviaszáma több 

mint 7000! 

 Ugyanez év őszén, okt. 23-án avattuk Bors Ágoston vívótermünket. 1997. április 18-

án ünnepelte énekkarunk 40 éves jubileumát. 1996/97-től 9. és 10. osztályokat is indítottunk. 

Az iskolateremtésben neves elődök voltak:, Nemere József, Kováts Sándor és 

Eisenbeck István igazgatók, személyiségük, meghatározó volt az iskola fejlesztésében. Kováts 

Sándor pedig pedagógiai arculatot adott az iskolának, ami szakmai örökséggé lett. 

2004. október 15-én volt az új iskolai könyvtár avatása. 

2009. október 8-án volt iskolánk 70 éves. Hagyományainkhoz méltóan öt évenként e 

napon, illetve annak hetében tesszük emlékezetessé az évfordulót. 

2010. október 8-án a Szent István Elemi Népiskola indulásának 71 éves évfordulóján 

ünnepeltük iskolánk főépületének 440 milliós pályázati felújítását, valamint a megújult 

épületet ünnepélyesen felavattuk, felszentelték. 

 

 

 „Nincs nagyobb jogtalanság, mint a nem egyenlőket 

egyenlőkként kezelni.” 

- és az egyenlőket nem egyenlőkként kezelni 

 

1.2.2 Az iskola tanulói, szociális környezetük 

 

 

Tanulóink jelentős része a körzetünkben él, egy részük más városrészekből, néhányan 

vidéki településekről járnak be. 
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Tanulóink közül sok a tehetséges, kiváló értelmi képességű gyermek. Azonban 

találhatunk gyengébb intellektusú gyermekeket is. Kifutó ún. logopédiai osztályokban illetve 

más osztályokban is integráltan tanulnak tanulási nehézséggel küzdő, és a legtöbb pedagógiai 

segítséget igénylő gyermekek.  

A Gyermekek jogairól szóló ENSZ dokumentum szellemében az ilyen, 

fogyatékosságban szenvedő gyermekeket is megilleti a speciális fejlesztéshez való jog, a 

képességekhez igazított követelményrendszer, illetve - törvényben szabályozva a 

követelmények teljesítéséhez szükséges idő megnövelésének lehetősége. A Dózsa György 

Általános Iskolában a meglévő feltételek birtokában jött létre ez a speciális tagozat, és még 

működik ún. logopédiai osztályok néven a 4-8. évfolyamban 1-1 osztályban. /az iskola alapító 

okirata és a megyei fejlesztési terv is tartalmazta a feladatot./ 

 

 

 

„A világnak leginkább azok az emberek hiányoznak, 

akik mások hiányaival törődnek…. 

Csak azok lesznek közülük igazán boldogok,  

Akik keresik és megtalálják a mások szolgálatához  

vezető utat.” 

     /Albert Schweitzer/ 
 

 

1.2.3 Az iskola által kiemelten kezelt pedagógiai értékek 

 

Iskolánkban arra törekszünk, hogy tanítványainkban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi 

értékekkel kapcsolatban: 

 Nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk. 

 Az emberiség közös értékei 

 A demokrácia értékei 

 Európai, humán, illetve transzcendentális értékek 

 

Nevelésünk keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő és un. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő 

tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások 

leépítésére. 

Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. 

A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, 

eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot. (Szülői 

munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.)  

 

 

1.2.3.1 Közösségfejlesztő morális magatartási és tevékenységi formák: 
 

 

 patrióta érzület fejlesztése 

 szellemi, fizikai, közéleti munka megbecsülése 

 a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeire irányuló értékóvó 

magatartás 

 a segítőkészség vagy karitász 

 a fegyelmezettség 
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 a lelkiismeret és felelősségérzet fejlesztése, az élet tiszteletére nevelés 

 

 

1.2.3.2 Az un. önfejlesztő magatartási és tevékenységformák 
 

 az ismeretszerző és intellektuális tevékenység 

 önmagunkra és környezetünkre irányuló esztétikai tevékenység 

 az egészséges életmód, magatartás formái 

 lelkiismereti fogékonyság fejlesztése 

 a felelősségérzet, önbecsülés és szerénység fejlesztése 
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 „Ha egy gyermek biztonságban él, 

megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. 

Ha egy gyermek barátságban él, 

Megtanulja, hogy jó a világban élni,” 

     /D.L.Nolte/ 

 

2 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

2.1.1 Az iskola pedagógiai alapelvei 

 

A nyolcosztályos Dózsa György Általános Iskola olyan többcélú oktatási-nevelési 

intézmény, amelyben valamennyi területen és szinten elméletileg megalapozott és 

gyakorlatias, a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló pedagógiai tevékenység jellemző. 

Olyan nevelési és oktatási programot valósítunk meg, amely egyrészt biztosítja a személyiség 

kibontakozását, a tehetséggondozást, másrészt megteremti a lehetőséget a felzárkóztatásra is. 

Mindez az intézmény kétarcú beiskolázási lehetőségéből következik: 

A körzetünkben, bár az utóbbi években csökkenő mértékben, de még mindig sok a 

kedvezőtlen körülmények között élő, a gyermekek fejlődését, szocializációját hátrányosan 

befolyásoló, illetve veszélyeztető család. Növekvő tendenciát mutat viszont a diszlexia és 

diszgráfia nehézségeivel iskolába kerülő gyermekek száma. 

Intézményünk nevelési attitűdje, a lelkiismeretes pedagógiai tevékenység felkeltette a 

"körzeten" kívül élő családok, szülők érdeklődését. Különösen érdeklődnek a nemzetiségi 

német nyelv tanítása, valamint az orientációs osztályok beiskolázási lehetősége iránt. 

Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése 

szempontjából a gyermekek fejlettségéhez is igazodóan tudás, kultúra, morál és  követelmény 

központú, pedagógiai koncepciója szerint gyermekszerető, személyiségfejlesztő, alapozó 

intézmény. 

A tanulónak minden iskolában szervezett tanórai és azon kívüli rendezvényen való részvételre 

alanyi joga van. Minden segítséget megkap képessége, tehetsége kibontakoztatásához, 

személyisége fejlesztéséhez, ismeretei korszerűsítéséhez, testi- lelki- szellemi- érzelmi 

gyarapodásához. 

Az iskolán belüli szolgálatot megfelelő színvonalon kell minden tanuló részére biztosítani, oly 

módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára elviselhetetlen terhet. Az egyenlő 

bánásmód követelménye alapján azonos feltételek mellett részesüljön minden tanuló azonos 

színvonalú ellátásban. 

Általában és alapvetően tilos a tanuló jogait korlátozni. 

A tanuló a jogaival arányban kötelességeit is teljesítse. „ A kötelesség a jog kapuja.- Officium 

est porta iuris” Kiemelt az, hogy kötelező foglalkozásokon kívül részt vegyen az általa 

választott foglalkozásokon is. A választott foglalkozás „quasi- kötelező”, a tankötelezettség 

felvállalt része. A mentességet nem favorizáljuk. Tegyen eleget a tanuló rendszeres munkával 

és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően a tanulmányi kötelezettségének. 
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2.1.2 Az iskolai nevelő- oktató munka legfontosabb pedagógiai céljai 

 

Általános célok: 

Személyiségfejlesztés: 

Az iskola teljes pedagógiai tevékenység-rendszere ezt szolgálja. Őrizze meg és 

fejlessze a gyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, a 

nyitottságot. Vezesse át az óvoda játékközpontúságát a tanulás tevékenységeibe. Az 

érdeklődés felkeltése és fenntartása szakmai elvárás. 

 

Közösségfejlesztés: 

Arra törekszünk, hogy olyan személyes emberi értékeket, szociális képességeket 

alakítsunk ki tanítványainkban, amelyek segítségével humánus, önmagukra, másokra 

is odafigyelő, autonóm, értékközpontú személyiségekké válhatnak. Tegyük 

fogékonnyá a tanítványt a társas kapcsolatok, a magasabb erkölcsi, transzcendentális, 

és társadalmi értékek iránt. 

 

Különleges szakfeladat: pedagógiai segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű, logopédiai, 

valamint beilleszkedési- magatartási zavarral küzdő gyermekek számára: (a még működő 

évfolyamokon) 

Célunk fejleszteni azokat a képességeket, amelyek segítségével a tanulási zavar 

csökkenthető, hatékonyabban megvalósulhat az önkorlátozás, a normaelfogadás, a 

kedvezőtlen neveltségi állapot eredményesen változhat. –„Caritas omnia vincit” (a 

szeretet mindent legyőz) de áldozatot a közösségért is kell hozni. Az egocentrizmust 

igen, az egoizmust nem tápláljuk. 

 

Tehetséggondozás, fejlesztés: 

A különböző érdeklődésű, eltérő fokban, de kiemelkedő fejlettségű gyermekek 

számára biztosítani kell az optimális terhelést, a folyamatos fejlődés esélyét. Ennek 

érdekében javítani kell a tehetségfelismerő képességünket. Az iskola feltételrendszerét 

e cél érdekében is kell fejleszteni. 

A szakköröknek folyamatosan bővülő teret kell adnunk. 

 

Szociális hátrányok enyhítése: 

Iskolai lehetőségeinkkel hatékonyan segítjük, hogy diákjaink testileg, lelkileg, 

szellemileg egészséges, harmonikus felnőttekké váljanak. 

( Filantróp cselekmények, Dózsa- ösztöndíj, térítésmentes taneszköz stb.) 

 

Hatékony gyermek –és ifjúságvédelem: 

Az iskola felvételi körzetében, kedvezőtlen családi környezetben élő gyermekeink 

érdekében együttműködünk valamennyi segítő szolgálattal, szervezettel, intézménnyel. 

Elsősorban a megelőzésre törekszünk, de szükség esetén biztosítjuk a kríziskezelést, a 

szakemberek inspirálásával, vezetésével. 

 

Az ellenőrzés-értékelés következetes megvalósítása az iskolai élet minden területén: 

Az értékelés konzekvens és folyamatos. Az éves munkatervekben az ellenőrzés a 

pedagógiai munkára irányul. 
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2.1.3 Speciális tevékenységünkkel összefüggő pedagógiai célok 

Az iskola a különleges szolgálatra szoruló a sajátos nevelési igényű (SNI), ép értelmű, 

tanulásban akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia miatt), valamint beszédfogyatékos 

és nagyothalló gyermekek szakszerű fejlesztését, nevelését, oktatását, képzését biztosítja kis 

létszámú fejlesztő, speciális logopédiai osztályokban, illetve integráltan.  

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot a közoktatási 

törvény határozza meg, szabályozza. (Kt. 30.§ (1), a Kt.35. (2). A különleges gondozáshoz 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik. (Kt. 35.§(3) 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a jogszabályok alapján lehet felvenni az iskola 

tanulói közé.  

 

2.1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos általános pedagógiai feladatok 

 

Az iskola, az oktatási miniszter, államtitkár által kiadott kerettanterv alapján készíti el 

kerettantervét, illetve építi be azt helyi tantervként, a Pedagógiai Programba. 
 

Az alapkészségek (olvasás, írás, számolás, iskolai magatartás) elsajátításának 

biztosítása: 

A tanulók az 1-4. évfolyamokon, életkori sajátosságaiknak megfelelően- találkoznak 

először elemi tudományos igényű ismeretekkel, a legfontosabb magatartási és viselkedési 

normákkal, értékekkel. Információt szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi 

összefüggésekkel ismerkednek meg, megtanulják megkülönböztetni a lényegest a 

lényegtelentől. A tanulás folyamatát nem csak egyszerűen befogadásnak tekintjük, hanem 

nyitott folyamatnak, amely egyben kooperáció és ismeretalkalmazás is, egy meglévő ismereti 

bázis segítségével. Tehát a lexikum, az alkalmazás és életszerűség egyaránt fontos.  

 

Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása: 

2.1.5 A gyógypedagógiai irányelvek  

o a SNI tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl, de tegye próbára 

o a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg,  

o az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  

o ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,  

o a habilitációs és rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény 

pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé. 

Ennek érvényesítése érdekében határozzuk meg: 

o a kerettantervi tartalmak és követelmények módosítási lehetőségeit, 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új 

területek bevonásának lehetőségeit, 

o a sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területeit, 

o a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

A szemlélet egyaránt kiterjed a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a kis létszámú fejlesztő osztályokban történő 

nevelésére, oktatására. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi  

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását,  
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b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségét.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A beszéd- és egyéb fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, 

újak kialakítása. 

b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló  

 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

 képességei, kialakult készségei, 

 kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel. 
 

2.1.6 Értékközvetítés 

Alapja a morális nevelés, az axiológia. Az értékek ismerete alapvető: reális és ideális értékek 

nélkül nincs értékközvetítés, értékrend. Reális: szükséges, hasznos, kellemes. Ideális: igaz, 

szent (mind profán mind szakrális értelemben kell róla szólni egy „civil” iskolában). Más 

felosztásban: anyagi, szellemi/értelmi és lelki értéket kell közvetítenünk. Ezek ismerete nélkül 

lehetetlen az értékközvetítés.  

Iskolánk értéktana (axiológiánk): 

Az értéktan, értékrend = a nevelés-tanítás alapja, a személyiség, a személyiségfejlesztés és a 

közösségformálás alapnormája. Így az iskoláé és a társadalomé is. Az iskola egyben quasi- 

polisz is, tehát szocializál. Elengedhetetlen, hogy megtanítsuk illetve ráneveljük a 

tanítványokat: a magasabb rendű értékek ráépülnek az alacsonyabb rendűekre, tehát az 

értékrend hierarchikus: pl. lelki-szellemi-anyagi reláció. Fontos, hogy a tanulók tudják, és 

megbecsüljék az alacsonyabb rendű értékek fontosságát, szerepét az egyéni és társadalmi- 

közösségi életben. Egyben a magasabb rendű értékeket sem vonatkoztassák el amazoktól, 

valamint tudják azt is, hogy az értékek, akár az arany, csak a legritkább esetben léteznek 

vegytisztán, vagyis önmagukban. 

Ezt legjobban a személyes érték, az erények vonatkozásában szemléltethetjük. Az erény = a 

jóra való személyes készségünk. Lehet természetes és természetfeletti. Természetes: a 

bátorság, igazságosság, bölcsesség, mértékletesség. Természetfeletti: a hit, remény, szeretet. 

Ezek bármelyikét is nézzük, az az életben szinte sohasem jelentkezik önmagában. A 

bátorságot gyakran a hazaszeretet vagy éppen a szerelem indítja, táplálja. Vagy a hitet a 

bölcsesség  mint belátás plántálja, és így tovább… 



 16 

A XXI. sz. tanító emberének ismernie kell az értéktant, még akkor is, ha éppen nem tud róla. 

Hazánkban legégetőbb most, hogy nemzeti, hazafias, lokális és patrióta szemléletünket 

erősítsük fel. Mindent meg kell tenni a lokális, patrióta szemléletű nevelés érdekében!  

Be kell tehát építeni pedagógiánkba minden meglévő lokális értékünket: tradíciók, 

múzeumunk, ünnepeink, városrészünk, városunk, intézményeink, pályázataink, szűkebb és 

tágabb környezetvédő cselekményeink értékhordozó lehetőségeit. Mérhetetlen a felelőssége 

ebben a DÖK-nek a Munkaközösségeknek, a Szülői Közösségeknek; akár csak egy-egy 

évforduló, megemlékezés kapcsán is.  

Fontos, hogy az említettek szervezeti és működési szemlélete is értékelvű legyen, olyan 

értékek vezéreljék őket, amelyek megegyeznek a pedagógiát irányító értékekkel, vagyis a 

fentiekkel. Ez a kooperációink alapja, amely táplálja a dózsás közösséget. 

 

A tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztése és kialakítása megkívánja, hogy lépjünk túl 

egyes tantárgyak (pl. történelem, osztályfőnöki) keretein. Az iskolai élet megtaníthatja a 

demokratikus elvek tiszteletét, a konfliktusok hatékony elemzését és a különböző 

konszenzusteremtő technikák gyakorlását is. 

A tanulók ez által is képessé válnak a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, 

melyek alapvető elemek a demokratikus attitűdök kialakulása szempontjából. Iskolai szinten 

fontos feladat az  öntudatos, kötelességeit és jogait ismerő, érvényesítő, a közjót szolgáló 

állampolgár nevelése. 

 

Környezeti (környezetvédelmi) nevelés: 

Az iskolai oktatás-nevelés folyamatában a "cselekedj és érezz lokálisan, gondolkodj és érezz 

globálisan" – elvnek bizonyos értelemben megfelelően, támogatjuk a tanulói folyamatokra és 

tevékenységekre épülő, az iskola egész képzési rendszerét érintő környezeti nevelést, amely 

az un. globális környezeti látásmód alapvető eszköze. A lokális elkötelezettséggel viszont 

legyőzhető a globális felelőtlenség- erre nevelni kell. 

 

2.1.7 A feladatok megvalósításának szempontjai 

 

 a pedagógiai szakaszok, életkorok szerint: 

1-4. évfolyam alsó tagozat 

5-8. évfolyam felső tagozat 

 képzés, tagozatok szerint /nemzetiségi, kifutó logopédiai tagozat 

 kislétszámú fejlesztő és integrált nevelés (nagyothallók, részképesség 

zavarral küzdő gyermekek) 

 nevelési színterek szerint /iskolaotthon, napközi, tanulószoba, szakkörök, 

korrepetálások, erdei iskola, versenyek stb./ 

 tantárgyi programok szerint /keret- illetve, helyi tanterv/ 

 hatékony ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszer 
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2.2 A német nemzetiségi nyelv oktatása iskolánkban 

 

2.2.1 A német nemzetiségi tagozat megalakulása, a beiskolázás elvei 

 

Első királyunk, Szent István a nyugati kereszténységet választotta. Bajor Gizellát vette 

feleségül, akivel német papok, szerzetesek, lovagok, de kézművesek és parasztok is érkeztek 

hazánkba illetve városunkba. A törökdúlást a veszprémi püspökség terültén a falvak 

egynegyede élte túl. A bécsi udvar illetve a helyi arisztokrácia és egyházi méltóságok 

szervezésében zajlott le egy-egy betelepítési hullám, célja egyértelműen a magyar gazdaság 

fellendítése volt. A XVIII. században a korábbiak mellett hat újabb németek lakta terület jött 

létre, közülük az egyik, Veszprém központtal. 

Veszprémben a „Tizenháromváros” nevet viselő településrészen építenek maguknak új 

otthont az érkező német családok. Ma Dózsaváros a hivatalos neve, nyugati oldalát 

Temetőhegynek is nevezik.  Itt található intézményünk. Elvétve találkozunk olyanokkal, akik 

még beszélik őseik nyelvét, elsősorban az idősebb korosztályban fordul elő. Örömmel tölt el 

bennünket, hogy a mai családok szívesen elevenítik fel elődeik hagyományait, és indíttatást 

éreznek, hogy ezt gyermekeiknek is továbbadják 

Ezen igények felmerülése kapcsán jött létre iskolánk német nemzetiségi tagozata 1997-ben. 

Az oktatási forma: német nemzetiségi nyelvoktató. A tagozat munkáját tagozatvezető 

irányítja.  

A tagozatra nincsen felvételi, aki itt szeretne tanulni, az lehetőséget kap rá. A tagozat iránt 

érdeklődők számára ősztől tavaszig tartó ovi-suli programot szervezünk, ahol játékos 

formában német és magyar nyelvi előkészítőt tartanak a leendő tanító nénik. E találkozások 

alkalmasak a kölcsönös ismerkedésre valamint ráhangolják a gyerekeket az iskolai életre és a 

nyelvtanulásra. 

 

2.2.2 A tagozat működésének célja és feladata 

A nemzetiségi német nyelv oktatásának célja, hogy a magyar anyanyelvű, de német 

nemzetiségi származású családok gyermekei az elfelejtett, vagy meg sem tanult német 

nyelvet, és a nemzetiségi kultúrát megismerjék, elsajátítsák. A tagozaton bárki 

tanulhat, aki elfogadja programunkat és célkitűzéseinket.  
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A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja egyúttal a tanulók nemzetiségi közösséghez 

való tartozásának erősítése is. Ezt a célt a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a 

nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével érhetjük el.  

A nemzetiségi kultúra ismeretanyagának átadása a tanórán, a néptánc oktatáson, különböző 

műveltségi területek keretében, illetve tematikus kirándulások, programok során valósul meg. 

a) a német nyelv és irodalom tantárgy:  

Nyelvtanításunkban a szóbeli és az írásbeli kommunikáció, a gazdag szókincs kialakítása 

prioritást élvez. Igyekszünk azonban a környékre jellemző régi, hagyományos, hétköznapi 

beszéd elemeit, a nyelvjárásokat felkutatni és tanítványainkkal azokat megismertetni 

A német nyelv és irodalom tantárgyon belül a német nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt 

helyezünk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek a német irodalom jeles képviselőivel, 

azok műveivel, ismereteket szerezzenek a német nyelvű országok földrajzáról, történelméről, 

kultúrájáról. 

Az első évet szóbeli kezdő szakasszal indítjuk. Itt a gyerekek életkori sajátosságaiknak 

megfelelően játékos formában ismerkednek meg a német nyelv alapjaival. A második 

évfolyamon az írás-olvasás elsajátítása mellett a lexikai tudás fejlesztésére helyezzük a 

hangsúlyt. A harmadik évfolyamtól felfelé a beszédértési készség és a beszédkészség 

fejlesztését kezeljük kiemelten. Ezt természetesen fokozatosan, egymásra épülő nyelvtani 

ismeretek elsajátításával támasztjuk alá. 

Célunk, hogy gyermekeinkben kialakuljanak a kommunikatív nyelvi kompetenciák, tehát, 

hogy használható nyelvtudás birtokába jussanak, melyet képesek legyenek egész életükön át 

fejleszteni és fenntartani. 

A tagozaton tanuló gyerekeknek 8x181, azaz összesen 1448 nyelvórája van. Azok, akik 

megfelelő szorgalommal tanulják a nyelvet, alapos tudásra tesznek szert. Eddig végzett 

diákjaink közül szép számmal felvételiztek eredményesen a Lovassy László Gimnázium 

német nemzetiségi tagozatára.  

Célunk, hogy a személyes témák és munkamódszerek ösztönözzék a tanulókat, hogy a német 

nyelvvel és kultúrával a tanórákon kívül is szívesen foglalkozzanak 

 

b) a német nemzetiségi táncoktatás:  

A néptánc- és népdalkultúra ápolására alakult tagozatunk Gyöngyvirág tánccsoportja, aminek 

minden tagozatos gyerek tagja. Ezen a foglalkozáson heti 1 órában dalokat, játékokat és 

táncokat tanulnak a diákok. Aktív résztvevői vagyunk a megyei német nemzetiségi kulturális 

fesztiválnak, ahol minden alkalommal díjazottak voltunk. 2007 tavaszán mérettük meg 

magunkat először országos versenyen, ahol ezüstminősítést ért el a tánccsoport. Gyakran 

kapunk meghívást külföldi illetve anyaországi fellépésekre. Természetesen szívesen 

táncolunk megyei és városi rendezvényeken is. 
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c) a német hon- és népismeret tanítása integráltan történik:  

A német hon- és népismeret oktatása alsó tagozaton évi 18, felsőben évi 37 órában folyik 

évfolyamonként. A német hon és népismeret tanítása integrált módon történik, a német 

mellett a történelem, rajz, technika, etika, földrajz tantárgyak keretében. Ezeket a tanítási 

egységeket az osztálynaplóban zöld színnel jelöljük. A német népismeret oktatása során 

célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg a magyarországi németek hagyományait, történelmét, 

az általuk lakott területek földrajzi adottságait, nyerjenek betekintést egy németek lakta 

település életébe, ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, 

ápolják a német dal- és néptánckincset, ismerkedjenek meg a magyarországi németek 

nyelvjárásaival, valamint magyarországi német írók, költők műveivel A témaköröket és 

óraszámokat az érintett tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák.  

Tematikus kirándulásokat szervezünk évfolyamonként a német nemzetiségek által lakott 

településekre. Régi mesterségeket, életmódot, építészetet figyelhetjük meg. 

A nemzetiségi osztályokban tanulókkal és szüleikkel családfakutatást végeztünk. Sok olyan 

dokumentum került elő, ahol jól láthatóak a német gyökerek. Folyamatosan szervezünk 

gyűjtőmunkát a régmúlt tárgyainak bemutatására. Iskolánkban ezekből állandó kiállítást 

alakítottunk ki. 

Intézményünk már rendelkezik német nemzetiségi hagyományos programokkal. 

Szeretnénk, ha tanulóink a kisebbségi hagyományok őrzésével és ápolásával az európai 

kultúrát gazdagítanák, és biztos nyelvtudásukkal érvényesülni tudnának az Európai Unióban. 

 

2.2.3 Személyi és tárgyi feltételek 

Nyelvtanáraink mindannyian jól képzett többdiplomások, rendelkeznek a német nemzetiségi 

oktatáshoz szükséges speciális képesítéssel is, és igyekeznek minden korosztály számára 

vonzóvá tenni a nyelvtanulást. Kreatív, innovatív személyek, akik rendszeresen képezik 

magukat mind itthon, mind anyanyelvi területeken. Szívesen kipróbálják magukat különböző, 

nyelvhez kapcsolódó szakmai fejlesztésekben is.  

Szakmai munkánkat anyanyelvi lektor tanár is segíti, aki minden tanévben 3 hetet tanít 

nálunk. 

1999 óta szervezünk nyelvi tábort az ausztriai Obervellachban, ahol iskolai foglalkozásokon 

vesznek részt tanítványaink, ezzel biztosítva számukra az anyanyelvi közegben való tanulást. 

Közös projektben dolgoztunk a pockingi Anna Frank Schule tanulóival és megállapodtunk a 

további együttműködésről is. Lengyel testvér-iskolánk diákjaival az egyik közvetítő nyelv 

szintén a német.  
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Könyvtárunk, szaktantermünk jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, melyet 

folyamatosan bővítünk. 

Tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy ötödik osztálytól vagy az angol, vagy a spanyol 

nyelvvel is megismerkedhessenek. 

2.2.4 Módszerek 

A német nyelv megtanulása és széleskörű használata alapfeltétele a német kisebbség, 

mint népcsoport fennmaradásának 

 

Fontosnak tartjuk a nemzetiségi német nyelv csoportbontásban történő tanítását. 

 

Iskolánkban az olvasással és az írással a második osztályban kezdünk foglalkozni. 

 

A természetes nyelv elsajátításának sorrendjét minden tanítási egységnél be kell 

tartani: hallás, beszéd, olvasás, írás. 

 

A tanulók különböző tudása (előzetes ismereteik vagy képességeik) miatt fontos a 

differenciálás.  

 

A nyelvtan a kommunikációt szolgálja. A nyelvi szabályokat induktív úton közelítjük 

meg, apró lépésekben sokoldalú gyakorlatokkal segítjük a bevésést. 

 

Az órák vezetése német nyelvű, mert a gyerekek értését és beszédkészségét így 

fejleszthetjük, kivéve a nyelvtani fogalmak tanítását. 

 

A kommunikáció fejlesztése kiemelt szerepet kap, melyet hatékonyabbá tehetünk 

különböző munkaformák alkalmazásával. (páros munka, csoport munka) 

 

A tanítandó szókincs életközeli legyen és kapcsolódjon a gyerekek érdeklődéséhez. 

 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók aktív szókincsét folyamatosan gyarapítsuk, passzív 

szókincsüket aktivizáljuk. 

2.2.5 Mérések a nemzetiségi tagozaton 

A tanulók tudásszintjét rendszeresen mérjük, melyek formáját, témáját és típusát a 

munkatervben határozzuk meg. A 7. évfolyam végén szóbeli számonkérést is tartunk. Ez előre 

meghatározott nyolc témakör részletes kifejtését, kötetlen beszélgetést, valamint képleírást 

tartalmaz.  

2.2.6 Kapcsolataink 

Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzattal. 

Kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. 

A Deutschklubbal együttműködési szerződést kötöttünk, közös projekteket valósítunk meg. 
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Szoros kapcsolatban vagyunk a Pannon Egyetemmel, hallgatókat mentorálunk. 

A Veszprém-Passau Baráti Körrel kapcsolatot tartunk, látogatjuk egymás rendezvényeit. 

Évente találkozunk a veszprémi Hriszto Botev és a Gyulaffy László Általános Iskola német 

nemzetiségi tagozatos tanulóival és a kollégákkal. Célunk, hogy a gyerekek a közös feladatok 

és a közös nyelv révén megismerkedjenek egymással, a kollégák szakmai kapcsolata tovább 

mélyüljön. 

2.2.7 Versenyek 

A legfontosabb versenyek, vetélkedők: 

- megyei német nemzetiségi kulturális fesztivál Városlődön 

- nyelvi verseny az 5. 6. 7. osztályosok számára Ajkarendeken 

- országos német nemzetiségi nyelvi verseny 

- német drámafesztivál Ugodon 
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2.3 Fontosabb sajátos pedagógiai folyamataink jellemzői 
 

„Homo semper educandus et educabilis” – az ember mindig nevelendő és nevelhető. 

Iskolánk nagy sportos múltja miatt a testnevelés megkülönböztetett népszerűségnek örvend. 

Az intézmény első négy évfolyamában (maholnap) a helyi tantervben heti 5 testnevelési 

foglalkozást kell tervezni. Ebből délelőtti időszakra 3 óra, délután tanórán kívülire 2 

foglalkozást kell megtartani. A többlet órákat nem testnevelő tanár végzettséggel rendelkező 

tanár is tarthatja./ A német nemzetiségi osztályokba járó tanulók minden évfolyamán a 

délelőtt megtartott testnevelés óra kiegészül a német nemzetiségi tánc oktatásával. 

A mindennapos testedzés keretében a könnyített testnevelést a kötelező tanórai foglalkozások 

keretében tartjuk. Iskolánkban jelenleg gyógytestnevelési szolgálat is működik. 

A mindennapos testedzésbe az iskola az itt működő diáksport egyesületet is bevonja. 

(Dózsavárosi Diáksport Egyesület: DDSE) E foglalkozásokat testnevelő vagy 

szakvégzettséggel rendelkező kolléga vezeti. 

 

2.3.1 Az értelem kiművelése 

 

Tanulási motívumok fejlesztése: 

o Az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

o Megismerési vágy fejlesztése 

o Felfedezési vágy fejlesztése 

o Játékszeretet és alkotásvágy fejlesztése 

o Tanulási módszertár kiépítése 

o Tanulási „technológiák” megismertetése / szaktárgyi 

o Tanulási teljesítményvágy fokozása 

o A továbbtanulási okos döntés előkészítése / osztályfőnöki 

o Tanulási életprogram fejlődésének segítése 

 

Kognitív képességek fejlesztése /megismerés, gondolkodás, tanulás képességének 

fejlesztésével: 

o Az ismeretanyag megértetése, megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés 

igényének kialakítása, a tudásbázis megteremtése / szaktárgyi 

o Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, a munkamemória 

o kapacitásának növelése, az ismeretek előhívásának gyorsítása 

o Gyakorlati alkalmazás/szaktárgyi, általános 

o A gondolkodás fejlesztése / általános 

2.2.2 Az emberi kapcsolatrendszer fejlesztése 

 

Szociális kompetencia fejlesztése /megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, készségek 

és ismeretek elsajátítása, pl. szabálytudat, felelősség, döntési szabadság, normatisztelet stb.// 

Egyéni szociális értékrend fejlesztése /segítő attitűd, együttműködési képesség, érvényesülési, 

versengési vágy stb./ 

Magatartás és viselkedéskultúra személyiség jegyeinek gazdagításához: 

Kiemelt feladat a alsó tagozatban: 

- szociális hajlamok kialakítása (kötődés, érzület, barátság, csoportképzés, birtoklás) 

- segítés, együttműködés 

Kiemelt feladatok a felső tagozatban: 
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- meggyőződés, előítéletek legyőzése 

- empátia, tolerancia kialakítása 

- konfliktuskezelés, vitakészség formálása 

- jellemformálás: férfias és nőies karakter formálása, erények alakítása 

- subsidiaritas, filantropia, proexistentia 

2.3.3 Egészséges és kulturált életmód alakítása 

 

A személyes kompetencia fejlesztését jelenti. A személyes önkiszolgálási képességek, /mint 

testi higiéne, önellátás, önkifejezés/, valamint az önvédelmi, önismereti, társas és szociális 

képességek /énvédő technikák, önértékelési, önnevelő és társas segítő képesség/ kialakítására, 

folyamatos fejlesztésére kell törekedni. 

A subsidaritas, proexixtentia, empatia, solidaritas, az altruista érzület és magatartás/ 

cselekvőkészség formálása az egyéni és a közösségi kapcsolatokban egyaránt létfontosságú. 

2.2.4 A speciális pedagógiai célokkal összefüggő feladataink 

(Képességfejlesztő programok, egyéni terápiák készítése, megvalósítása) 

Elsősorban az osztályfőnöki és a fejlesztő pedagógiai munka szerves részei a 

o kapcsolatfejlesztő terápiák 

o indulási hátrányok leküzdése 

o másodlagos /magatartási/ zavarok megjelenésének leküzdése, megakadályozása 

o részképességek fejlesztése 

o rehabilitációs lehetőségek, eszközök alkalmazásának tanítása 

o tanulási képességek kialakítása 

o kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása 

o felkészítés az integrált tanulásra, továbbtanulásra 

o hagyományápolás, értékközvetítés, részvétel az iskolai élet minden mozzanatában 

 

 

2.2.5 Érzelmi és akaratjegyek gazdagítása 

 

Kiemelt feladat az alsó tagozatban: 

o A motiváltság fejlesztése: kíváncsiság, érdeklődés, felfedezési vágy, alkotóvágy 

o A képesség fejlesztése: írás, értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség 

és tapasztalás, kiemelés, összevonás, összehasonlítás 

 

Kiemelt feladat a felső tagozatban: 

o Motiváltság fejlesztése: a tudásvágy, önművelési igény fokozása, tanulási 

kötelesség tudat, továbbtanulási szándék erősítése  

o Képesség fejlesztése: gondolkodás, problémamegoldás, analizálás, absztrahálás, 

asszociálás, általánosítás, érvelés, bizonyítási képesség terén 

2.3.6 Személyiségfejlesztés főbb színterei 

 

o Szaktárgyi és osztályfőnöki órák 

o Napközis és iskolaotthonos csoportok 

o Művészeti csoportok 

o Népi játékok, bábozás, játszótéri és sportjátékok (megkülönböztetett a fontosságuk 

a személyiségfejlesztésben) 

o Szakkörök 
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o Ünnepségek, megemlékezések 

o Diákönkormányzati rendezvények 

o Erdei iskolák és táborok, nyelvi táborok 

o Nevelési beszélgetések (ad hoc) 

o Nevelési beszélgetések a hétfői iskolarádió adása után, az adott hét jelmondata 

alapján 

 

 

Az érzelmi nevelés: 

Általában a hazai, de a XXI. sz. eleji pedagógia mostohagyereke az érzelmi nevelés. Ezért két 

szinten kell a kárpótlást lefolytatni: szakmai vagy nevelői, és tanulói szinten.  

 

 

Teendők a szakmai/ nevelői szinten az érzelmi nevelésért: 

o értekezletek, továbbképzések, tematikus óralátogatások, hospitálások számának és 

intenzitásának emelése 

o meghívott előadók meghallgatása, szaklélektani jártasság alakítása 

o beszélgetések, konzultációk, referálók tartása 

o szülők bevonása ebbe a munkába 

o katarzis tapasztalatok, - átélések megosztása 

o a művészet/ film, zene bevonása a cél érdekében 

o szakmai vezetői, vezetőségi, progresszív, kollegiális segítő kontroll 

 

Tanulói szinten: 

o - súlypontozás az ún. készségtantárgyak terén, az érzelmi érzékenység javítására 

o - empátia, szimpátia formálása 

o - irodalmi, lírai stb. élmények elmélyítése 

o - katarzisélmények felkínálása/ versbusz, Erkel- busz, filmek, hangversenyek,    

színház, kiállítások stb. 

o - egy ún. diákszínjátszó kör működtetése 

o - a meglévő tánc és kulturális képződmények koordinálása és szélesítése 

o - a számítástechnika segítségével is keresni kell a katartikus művészeti 

találkozásokat… 

o - a kóruséneklés mielőbbi feltámasztása (adaptálálható műfajok) 

o - gyermekszervezeti kapcsolatot alakítani… 

o - tanulói szubszidiaritás elmélyítése 

o - szociális fogékonyságra nevelés 

o - sok érzelemre pozitívan ható rendezvény, alkalom teremtése, az új közösségi 

helyiségekben 

o - ifjúsági értékelvű kezdeményezések térnyerése 

 

 

 

2.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos lehetőségek és feladatok 
 

 

 

Az iskola feladata, hogy kisebb és nagyobb értékközpontú közösségek kialakulásához 

teremtsen megfelelő feltételeket. A feltételek között kiemelkedően fontos szerepe van a 

pedagógiai- segítő tevékenységnek, a közösségépítő munkának. 
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A közösségfejlesztés az a folyamat, amely a személy-személy és a személy- társadalom 

közötti kapcsolatot alakítja, formálja, gazdagítja. 

A közösség kevésbé teljesítményorientált, mint egy osztály, magasabb lehet az együttes 

élmény hőfoka, ereje. Az életét szabályozó tényezők részben a közös szokások alapján 

alakulnak ki. A közösség a társas viselkedés tanulásának színtere. /Formái: család, iskola, 

egyház, baráti kör, sportkör, alkotókör, művészeti csoportok stb/. 

A család a társadalom, a nép, az ország az állam, a haza, a nemzet és az emberiség 

alapja. 

Az iskolai közösségek alakításában jelentős szerepe van a szabadidő-szervező 

tanárnak, a diákönkormányzat vezetőjének (és minden pedagógusnak). Nem szabad 

elhanyagolnunk a szülői ház szerepét, így amikor csak alkalmas, be kell vonni a 

közösségformálásba a családot, és a család ideájának újra-felemeléséhez pedig a 

közösségeket. 

 

Tanórai közösségépítő tevékenységeink: 

Közös, társas, humanisztikus-kooperatív tanulási technikák gyakorlása 

Tanulói kezdeményezések erősítése, szituációs, szerep- és egyéb játékok 

Önállóság, öntevékenység segítése 

Összehangolt pedagógiai-nevelői cselekmények, a különböző tantárgyak és tantárgyi modulok 

lehetőségeinek optimális hasznosítása érdekében 

 

Tanórán kívüli közösségfejlesztő tevékenységek: 

Életkorhoz, fejlettséghez  igazított  játéktevékenység  támogatása 

Szabálytudatot erősítő tevékenységek 

Változatos foglalkozások, szakkörök, dráma és színjátszás térnyerése, diákszínház 

Közös élményszerző túrák, kirándulások, táborok, versenyek, rendezvények, szerződések 

kooperációk 

Testvériskolai kapcsolatok: Tarnow, Passau, Obervellach (alakulóban:Révkomárom). 

 

A diákönkormányzat szerepe: 

Közös értékeken alapuló közös célok megfogalmazása,  

Közös rendezvények érdekében végzett közös munka, hagyományápolás 

Új hagyományok teremtése- amennyiben megalapozott az igénye, perspektivikusan 

Közösség érdekében, felelősséggel végzett munka 

Pozitív érzelmek a közösséggel kapcsolatban, élményszerű közösséghez tartozás   

Jubileumi rendezvények, gyűjtések, karitatív cselekmények szervezése, lebonyolítása 

 

A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: 

Jó kapcsolat kialakítása a gyermekek szüleivel, hozzátartozóival 

Népünk, hazánk, nemzetünk kultúráját befogadó és annak érdekében tevékenykedő közösségi 

magatartás kialakítása, a nemzeti kultúra iránti fogékonyság fejlesztése. 

A német nemzetiségi hagyományok ápolása, meglevő értékek gyűjtése, mentése, ld. álladó 

kiállításunk az alsós épületben. 

Az önismeret elmélyítése, önfegyelem fejlesztése, együttműködés megalapozása 

Erős érzelmi töltéssel áthatott témák segítségével a másokra figyelés, az elfogadás, az 

empátia, a türelem, a részvét gyakoroltatása 

A gyermekek igényeinek és érdeklődésének pozitív érzelmeik kialakítása működtetése, 

gyarapítása. 
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2.4 Hagyományaink, jelképeink, ünnepeink 
 

Az iskola hagyományai, ünnepei, rendezvényei is a közösségfejlesztést, a Nemzeti 

Alaptantervben megfogalmazott közös követelmények megvalósítását, az iskolához, a 

városrészhez, városhoz, a Hazához, a nemzethez és Európához tartozás-, az identitás 

megerősödését szolgálják. 

 

A névadó, Dózsa György emléke 
Iskolánk az 1958. május 17-én tartott ünnepélyes névadón vette fel Dózsa György nevét. 

Az utóbbi években sokat formálódott Dózsa emlékének ápolása. 

Az adott évfolyam tanulói emlékeznek minden tanévben a névadóra. Ők szerkesztik és adják 

a műsort a koszorúzáson, megemlékeznek még az irodalmi faliújság szerkesztői is. 

Természetesen a névadó és emléke jelen van a tanulók mindennapjaiban.  

 

A Dózsa György Általános Iskola sajátos, meghatározó arculatát, az iskolához való kötődés 

érzését erősítendő, vetődött fel ennek, külső formában történő megjelenítése is. Az iskolai 

jelvény (logó) immár több éve jelenik meg kiadványainkon, levelezésünkben és az iskola 

homlokzatán, bejáratainál. 

Az iskolai jelvény megtervezése és megvalósítása mellett párhuzamosan vetődött fel a 

gondolat, hogy egy iskolai, helyi elismerés valamilyen formájában is tegyük sajátossá a 

Dózsához való kötődést. Ennek érdekében a 60. évfordulótól évente Dózsa-díjat 

adományozunk gyermekeknek, pedagógusoknak és segítő dolgozóknak, akik a végzett 

munkájuk, tevékenységük, eredményeik, sikereik alapján a közösség véleményének 

egyetértésével kaphatják meg ezen elismerést. 

A díj egy plakett és az adományozást dokumentáló oklevél formájában valósul meg. 

/szabályzat alapján. 

Elismerésként született a már több éves Dózsa iskola Jó tanuló- jó sportolója díj, melyet 

sportsikerei és kiemelkedő tanulmányi munkájáért 2-3 fő kaphat meg évente. 
 

Ünnepeink 
- iskolai keretek között, személyes, ünnepélyes megjelenéssel /nagy nemzeti ünnepek: / 

Március 15., Október 23./ 

- iskolarádión keresztül / Október 6., január 8 : Brusznyai Árpád dr.56-os mártírtanár 

emlékére/ 

- képviseletek jelenlétében /Dózsa ünnepély, február/ 

- 8. osztályban, osztály-évfolyamkeretben, illetve iskolarádión, / holocaust, kommunizmus 

áldozatai, trianoni diktátum emléknap/ 

- évfordulós (kerek) ünnepek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Rendezvényeink, egyéb hagyományok 
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Rendezvények, programok 

 

Gyerekeink részvételével és segítségével nagyon sokféle programot szervezünk és 

bonyolítunk le, a mindenkori tanévi programok. 

 

Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély 

Iskolai Mikulás-ünnep tanulók, és dolgozók gyermekei részére 

Iskolai Advent a gyermek és felnőtt közösségek részére 

Anyák napja 

Játszóházak 

Föld napja 

Márton nap („Sváb bál” szülők, diákok, tanárok közös rendezvénye) 

Halloween 

Madarak és fák napja 

Magyar kultúra napja 

Költészet napja 

 

Hagyományosan látogatjuk a dózsavárosi Idősek Otthonát és a nyugdíjas klubokat, 

ahol gyakran, különböző műsorokkal kedveskedünk a klubtagoknak. 

 

Rendszeresen részt vesznek tanulóink a városi, illetve dózsavárosi Advent műsorában, 

kivesszük részünket a szervezési és előkészítési feladatokban. 

 

Az év során különböző tantárgyi versenyek és más játékos vetélkedők 

megszervezésével, lebonyolításával adunk alkalmat arra, hogy az iskola legjobb, 

legtehetségesebb diákjai mérjék össze tudásukat, képességeiket, egymást serkentve a még 

jobb teljesítményre, a továbbjutásra. 

Az iskolák legtehetségesebb tanulói illetve különböző művészeti csoportjai az iskola 

által megrendezett "Ki mit tud"-on mutatkozhatnak be. A legjobbak a városi rendezvényeken 

képviselik iskolánkat évről-évre szép számban. 

Hagyománynak számít a minden évben megrendezésre kerülő közlekedési- és 

egészségügyi vetélkedő is. Céljuk a biztonságos közlekedésre nevelés, hisz városrészünk elég 

forgalmas illetve a környezetvédelemre nevelés fontos feladat. 

Diákönkormányzatunk a társadalmi munkából is kiveszi részét, az iskola környezet rendezése, 

hulladékgyűjtés sok gyermeket késztet aktivitásra (60-120q papír évente). 

Intézményünkben évente diákönkormányzati napokat tartunk, amikor a gyermekeknek 

érdekes programokat szervezünk. E napon ismerkednek többek között Veszprém 

nevezetességeivel, természeti környezetével is. 

Az iskola tanulói számára a lehetőségekhez és az igényekhez igazodva különböző 

nyári táborokat szervez az iskola tantestülete. 

Az utóbbi években kezd hagyománnyá válni az iskola falain belüli táborozás. Nyár a suliban 

címmel a felsős diákönkormányzat szervez 4-8. osztályt végzett tanulóinknak kellemes és 

hasznos időtöltést. 

A táborozók a férfi kollégáink vezetésével íjászkodnak, métáznak, gokartoznak, quadoznak, 

pinpongoznak, fociznak, és kirándulnak a Balatonra, illetve a kislődi kalandparkba. 

    A kisebbeket az Apróságok tábora várja kézműveskedéssel, kirándulással és éjszakai 

kempingezéssel a tornateremben. A népi mesterségek (nemezelés, papírmerítés, gyöngyfűzés, 

stb.) megismertetése mellett modern technikákkal (selyemfestés, dekupázs, porcelánfestés, 

stb.) is megismerkedhetnek. Több alkalommal vettek részt a kicsik kézműves táborban az 
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Őrségben, Szőcén. Kedvelt az alsósok Napocska tábora, mely elsősorban az egészséges 

életmódra, helyes közlekedésre nevel, sok játékkal, élménnyel. 

Iskolai táborainkat elsősorban azért hoztuk létre, hogy minél több diákunk hasznosan 

tölthesse a szünidő egy részét. 

Hosszú évek óta a különböző területeken kiemelkedő munkát végző tanulók 

legjobbjait jutalomkirándulásra visszük.  

Nyelvi tábornak a német nemzetiségi tagozat tanulóinak több éve működik Ausztriában.  

A táboroztatás régi hagyomány, több évtizeden át megszakítás nélküli, dózsás pedagógiai 

jelenség. E folyamatban soha, semmilyen törés nem következett be, s ezt határozott célunk 

megőrizni, biztosítani a jövőben is. 

 

 

 

 

2.6 Együttműködés, az intézmény kapcsolatai 
 

Pedagógiai és képzési együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel 

 

 - Együttműködünk a város más oktatási intézményeivel (óvodák, általános iskolák, 

középfokú intézmények), a pedagógiai munkát, szociális szolgáltatásainkat segítő 

intézményekkel. / Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szakszolgálat/ 

- Együttműködési megállapodás szerint végezzük oktató-nevelő munkánkat a 

körzetben lévő Vadvirág Óvodával. Már hagyománynak számít az évről évre megrendezett 

OVIS KUPA sportnapunk, amikor a város összes óvodáit egy egész délelőttös programra 

invitáljuk. A megállapodás kiterjed az intézmények kölcsönös látogatására, a továbbtanuló 

óvodások figyelemmel kísérésére, a beiskolázásra. 

- Intézményünk önálló diáksport egyesülete a Dózsavárosi Diáksport Egyesület. Az 

egyesületben más iskolákból is érkező tanulókkal, valamin felnőtt sportolókkal 

vívószakosztály működik. A többi szakosztály - kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika - 

tagjai iskolánk tanulóiból kerülnek ki. Az egyesület az iskola szabadtéri és fedett 

sportlétesítményeit használhatja tanórán és a tömegsporton kívüli időszakokban. 

- Az tehetséggondozás érdekében az MKB KC, a VEDAC és a Balaton Úszóklub 

sportegyesületekkel együttműködési megállapodásunk van.  

- A közvetlen az iskola szomszédságában működő városi Klubkönyvtárral - 

ugyancsak közös megállapodás alapján - működtetünk szakköröket, jutunk hozzá játszóházi 

foglalkozásokhoz, könyvtári órákhoz és egyéb szabadidős foglalkozásokhoz, részt veszünk 

egymás rendezvényein. 

- Mint a városrész egyetlen általános iskolája közeli munkakapcsolatban vagyunk a 

nyugdíjas klubokkal, a Dózsavárosi Baráti Körrel és a Polgárőrséggel. A kapcsolatok 

elsősorban közös rendezvények szervezésében jelenik meg (Karácsonyfa állítása, Mikulási-, 

sportnap szervezése). 

- A Veszprémi Egyetem gyakorlati-képző helyeként fogadunk hallgatókat tanítási 

gyakorlatokra, 

 - Az Érseki Teológiával is jó kapcsolatot ápolunk, hallgatói hospitálnak nálunk. 

- Pályázati kooperációink vannak a:Kabóca Bábszínházzal, Városi Művelődési 

Központtal, Vetési Albert Gimnáziummal, kistérségi társulással, rendőrséggel . 

 - Nemzetközi, nyelvi kapcsolatok: Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal, az 

ausztriai Obervellach általános iskolájával, a lengyelországi Tarnów művészeti és 

sportiskolájával. Együttműködési megállapodást kötöttünk a veszprémi Deutschklubbal 
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értékmentés, közös projektek megvalósítása céljából. Kölcsönösen részt veszünk egymás 

rendezvényein. Kapcsolatot tartunk a Veszprém-Passau Baráti Körrel. 

 - Támogatóink közé tartozik több dózsavárosi cég is. Amit ezúton is köszönünk. 

 

 

 

 

2.4 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 

pedagógiai tevékenység 
 

 

Általános elvek: 
 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a Nevelési tanácsadó, és a Szakértői Bizottság dönt. 

A sajátos nevelési igényű tanulót a Szakértői B. véleménye és a BTMN tanulót a Nevelési 

Tanácsadó véleménye alapján az igazgató mentesíti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 

az értékelés és a minősítés alól. 

Amennyiben a fentiek szerint az igazgató felmenti a sajátos nevelési igényű tanulót, akkor 

számára a meghatározott tanórai foglalkozáson túl, kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. Ennek heti időkerete az 

adott évfolyamon meghatározott heti tanítási óra 40%-a lesz a beszédfogyatékos tanulók 

esetén. 

A heti időkeretet, ha a tanulót külön osztályban tanítják, osztályonként kell megállapítani. 

Ha a tanulót a többi, nem sajátos nevelési igényű tanulóval közösen – egy osztályban oktatják 

– a heti órakeretet nyolcfős csoportokra kell meghatározni, oly módon, hogy az azonos 

ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. 

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel 

küzdő tanuló szakértői vélemény alapján (iskolai motiválásra, szülői kérésre) tanulmányait 

magántanulóként is folytathatja. Ezt a közösség védelme is indíthatja. 

Akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozáson való részvétel alól (magántanuló), az 

igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot 

tudásáról (lehet havi beszámoló vagy félévi, illetve év végi osztályozó vizsga). 

A gyermekek számára nyilvánvalóvá kell tenni, hogy bizalommal fogadjuk, elfogadó 

légkörben tanulhat. Számukra még több élményszerű tanulási lehetőséget kell biztosítani. 

Nemcsak a gyermeket kell a tananyaghoz igazítani, hanem a tananyagot is lehet a 

gyermekhez. 

Fokozatosan kell elfogadtatni, és be kell tartani egyre több ésszerű korlátot, szabályt, 

amely növeli a biztonságérzetet. 

A szülői ház, a család lehetőség szerinti bevonása az eredményesség érdekében, a   

konfliktuskezelési technikák tanulása, gyakorlása fontos. 

A problémamegoldás optimális lehetőségeinek tréningje pedagógusok, tanulók körében a 

pedagógiai stratégia része. 

Személyiségfejlesztő drámafoglalkozások, családterápiák, pszichoterápiák, stb. támogatás 

biztosítása. – a szakmai kompetenciák felelőssége. 

Hatékony együttműködés a segítő szolgálatokkal, a pszichológiai szolgálat, a Pszichiátriai 

Gondozó, illetve a Nevelési Tanácsadó, valamint a VMEPSZ  TKVSZ és RB munkatársaival 

szintén elvárás  a szülőtől, gondviselőtől. 
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A hátrányok csökkentését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

o Nívócsoportos kiscsoportos, specifikus összetételű csoportos oktatás 

o 1-2. évfolyamon 2 óra felzárkóztató oktatás 

o 3-4. évfolyamon 1 óra felzárkóztató oktatás 

o Logopédiai, terápiás fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások 

o Napközi, iskolaotthonos foglalkozás, tanulószoba 

o Egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozás, differenciálás 

o Integráció lehetőségének biztosítása 

o Iskolapszichológusi szolgálat 

o Perszonálpedagógia, kiscsoportos, segítőpáros foglalkoztatás 

o 3-4. évfolyamon felzárkóztató foglalkozás  

o IKT eszközök bevonása a meglévő- és a pályázati lehetőségek felhasználásával, 

tanulópár, testvérosztály 

 

 

 

2.5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 

 

A nem kötelező tanórai foglalkozás keretében, ami a kötelező tanórai foglalkozások 12%-a az 

intézmény általában az alábbi területeken és formákban csoportos és egyéni foglalkozásokat 

szervez: 

 

Területei: 

o idegen nyelv 

o matematika 

o magyar nyelv és irodalom 

o informatika 

o sport 

o kultúra, énekkar, kiskórus 

o művelődés, színjátszás 

o művészet 

o természettudományos tárgyak 

o tánc: magyar néptánc,német nemzetiségi tánc, klasszikus, modern tánc 

 

Formái: 

 

Tanórai munka: hatékony, minőségi oktatás 

o Csoportbontás /nívócsoportok az egyéni képesség, tehetség alapján/ a differencia 

figyelembe vételével 

o Differenciálás, ad hoc is 

o Humanisztikus kooperatív technikák 

o Nem kötelező, választható tantárgyak tanulása 

o Emelt óraszám a nem kötelezően választható órák terhére 

 

 

Tanórán kívüli tevékenység színterei 

o 8. évfolyamon középiskolai előkészítő szervezése szeptembertől februárig 

o Szakkörök 
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o Versenyek 

o Egyéni foglalkoztatás, felkészítés 

o Iskolai könyvtár 

o Iskolai sportegyesület 

o Német nemzetiségi tagozat rendezvényei, munkatervben meghatározott programjai 

 

 

Iskolán kívüli lehetőségek illetve kooperáció 

o Sportegyesületek, cserkész szervezetek 

o Közművelődési intézmények, egyházak 

o Zeneiskola, művészeti iskola 

 

A fentieket részint együttműködési megállapodások szabályozzák. 

 

 

Nívócsoportos oktatás alapelvei:  

A tanulók képesség szerinti csoportba sorolása kiváló lehetőséget biztosít a lassabban haladók 

és a tehetséges tanulók számára egyaránt, hogy a számukra ideális tempóban és mélységben 

sajátítsák el a tananyagot. 

A csoportképzésre az osztályokban, vagy évfolyamokon a tanuló egyéni képességei és 

teljesítménye alapján kerül sor. A tudásban bekövetkező diverzitásokat nem szabad figyelmen 

kívül hagyni! 

Amennyiben egy bontási rend több tantárgyat is érint, minden műveltségterületet figyelembe 

kell venni a tanulók csoportba sorolásánál. 

A csoportok szervezése egy tanévre szól! Év végén az érintett szaktanárok áttekintik a 

csoportok teljesítményét és összetételét. Pedagógiai, szakmai szempontok szerint döntenek a 

csoportok további alakulásáról. Tanév közben a csoportváltás csak különösen indokolt 

esetben lehetséges és engedélyezhető. 

 

 

 

2.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

 

A gyermek – és ifjúságvédelmi tevékenység valamennyi osztályfőnök, tanító és szaktanár 

feladata. A munka hatékony koordinátora az iskola ifjúságvédelmi felelőse. 

A tevékenység célja:  

o Megismerni a gyermekek életkörülményeit, családi nevelési környezetét, hogy 

feltárhassuk a veszélyeztető tényezőket. 

o Megelőzés pedagógiai és nem pedagógiai eszközök igénybevételével 

o Hatékony gyermekvédelmi intézkedések a rászorultak érdekében 

o Team munka a különböző szolgálatokkal, intézményekkel 

o Esetmegbeszélés és eljárás kezdeményezése- jogszabályiság szerint 

 

Rászorultnak tekintjük: 

o A társadalmi létminimum alatt élő családok gyermekeit 

o A nagycsaládokban, nehézségek között nevelődőket 

o A megoldatlan lakáshelyzetűeket 

o A deviáns családban élőket 

o Az egészségügyileg veszélyeztetett családban élőket 
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o A rendkívül alacsony iskolázottságú szülők gyermekeit 

o Azokat, akiket nem a szüleik nevelnek 

o A hospitalizációs tüneteket mutató és elhanyagolt gyermekeket 

o Az agresszív szülők gyermekeit 

o A félelmet keltő szülők gyermekeit 

o Betegségben, részképesség hiányában szenvedőket  

 

Tanév elején és a tanév folyamán megvalósítandó tevékenységek 

o Az osztályfőnökök bevonásával feltáró munka 

o Intézkedési terv készítése, kapcsolattartás 

o Folyamatos délutáni tevékenységek tervezése, szervezése /szabadidős programok, 

szakkörök/ 

o Felkészítő tréningek szervezése pedagógusok számára 

A gyermek és ifjúságvédő felelősségteljes feladata a közösség egészére is vonatkozik. 

 

 

 

2.7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

program 
 

 

A tanulás személyes feltételeinek megteremtése érdekében a tanulási motiváció folyamatos 

erősítésére törekszünk. A tanulókban meglévő értékek felismerésével, felismertetésével 

pozitív tanulási szokásokat alakítunk ki. Kiemelt feladatnak tekintjük a már meglévő 

ismerethez kapcsolt, tapasztalati úton való tanulási technikák alkalmazását a tanórákon. 

Fokozatosan növeljük terhelhetőségüket, kommunikációs készségüket. Minden nehézség 

ellenére folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a szülői ház segítő támogatásának elérése 

érdekében. 

 

A felzárkóztatás területei és formái: 

- nívócsoportos oktatás 

- egyéni foglalkozások szervezése 

- egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozás szervezése 

- iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás szervezése 

- az un.logopédiai osztályokkal végzett munka további szakmai megbecsülése 

 

 

Egyéb lehetőségek: 

- Minden évfolyamon engedélyezzük az évfolyam ismétlését szülői kérésre akkor, 

ha a tanuló felsőbb évfolyamba léphetne. 

 

Az intézmény rendelkezésére álló kötelező tanórai időkeret tizenkettő százalékában a 

hátrányos helyzetű tanulók, felzárkóztatására biztosít egyéni foglalkozásokat. (2-3 rászorult 

tanuló részvételével hetente két alkalommal.) 

E tanulóknak külön ajánlja az iskola a napközis foglalkozásokat és a tanulószobát a felső 

tagozaton. 

A szülő kérésére – szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetében is – az iskola biztosítja a 

tanuló integrált oktatásának, és a még működő un. logopédiai kis létszámú osztály fejlesztő  

lehetőségét, illetve az integrációs felkészítését, a törvényben biztosított lehetőség keretében. 

A létszám és a hatékonyság közötti korrelációra nagyon kell figyelnünk. 
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2.8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

Az iskola által megfogalmazott célok (az indulási hátrányok csökkentése és az 

esélyegyenlőség biztosítása) a szociális ellátások szolgáltatások rendjének kialakítását 

kívánják meg. Alapvető feladatunk a szülők igényeinek, a gyermekek szükségleteinek 

megfelelően, az iskola - társadalmi környezetéhez alkalmazkodva - az egész napos ellátások 

(ügyelet, napközi, tanulószoba) és a diákétkeztetés biztosítása. Minden segítő szolgálattal 

együttműködve biztosítjuk, hogy gyermekeink a legfontosabb szükségletek birtokában 

vehessenek részt a tanítás-tanulás folyamatában. 

Az iskola Pedagógiai Programjában 2-4. évfolyamon ajánlja a három év alatt egyszer a 3 

napos erdei iskolai programot. Keresi az ezzel kapcsolatos költségek csökkentéséhez a 

pályázati forrásokat. A tanulók részvételéhez kéri a szülő/szülők írásbeli beleegyező és 

hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

 

Egyéb területei: 

- Integrációs nevelés és oktatás lehetőségének biztosítása 

- Felzárkóztató órák 

- Nívócsoportos oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás 

- Iskolaotthon, tanulószoba, napközi szervezése 

- Iskolai könyvtár biztosítása 

- Szakkörök szervezése 

 

A szociális hátrányok enyhítését szolgálja tankönyv  támogatási rendszerünk, alapítványaink 

működése is. 

 

 

 

2.9 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök 

és felszerelések  
 

 

A Kt. 38. § (1) előírja, hogy az intézményeknek rendelkeznie kell a feladatellátáshoz 

szükséges feltételekkel. Az intézmény a fenntartó előírásai szerint elkészítette az iskola 

eszközigényét a funkcionális taneszköz jegyzék alapján. 

Az iskola rendelkezik megfelelő számú tanteremmel, szaktanteremmel, foglalkoztató 

és kiszolgáló helyiségekkel, melyek berendezése részben elavult, cseréje indokolt lenne. 

Ugyanakkor igen fontos a kerettanterv /NAT/ megvalósítását segítő eszközbeszerzés 

folyamatos biztosítása. 

 

 

Tárgyi feltételeink: 
Tantermi és szaktantermi ellátottságunk jó. A nem tanterem típusú helységek közé soroljuk a 

két számítógéptermet, a nyelvi termet, technikatermet, vívótermet, két tornaszobát, valamint a 

két logopédiai foglalkoztatót és egy mozgásfejlesztő szobát. 

Az iskolához tartozik még szabadtéri füves pálya, futópályával, bitumenes pályák. 

A saját osztálytermek „fenntartását” nevelési szempontból tartjuk fontosnak. 
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A többi tantárgy oktatása – felső tagozaton – szaktantermekben történik. Az intézmény 

kiemelten jó feltételekkel rendelkezik a testnevelés oktatására. Nagyméretű tornaterem 

mellett, további 3 tornaszobával, füves labdarúgópályával (110x60 méter), 400 méteres  

salakos futópályával, valamint kézilabda és kosárlabda pályával rendelkezik. A pályák 

állapota rossz, felújítást követel. 

Az iskola feltételrendszere éppen még adott a mindennapos testnevelés ellátására. 

Az ún. főépület az 2010. évi felújítással XXI. sz.-i körülményeket biztosít a dózsás 

gyerekeknek. 

A Szent István és az Új épület állapota  évszázados lemaradást mutat, a Dózsa- épülethez 

viszonyítva. Omlik a vakolat az ereszalján ökölnyi darabokban, vizes a pince, szuvas, 

deformált ablakok, hatalmas hőveszteség, ütött-kopott, lepergő falfesték, düledező kőkerítés 

stb. … siralmas látvány, szánalmas állapot, égbekiáltó már-már groteszk különbség, egyetlen 

intézményen belül. Tarthatatlan. 

 

 

Nyelvi szaktanterem az idegen nyelvek tanításához: 
Az idegen nyelvek (angol-német) oktatása nagy óraszámban nyelvi szaktanteremben történik. 

Említésre méltó a szótárkészletünk és szakkönyvtárunk. A spanyol nyelvet meg kell 

könyvkészlettel is alapozni. Az eszközparkot bővíteni, modernizálni kell.  

 

Fizika-kémia:  
A fizika-kémia szaktanterem egyike a legelőször kialakított szaktantermeinknek. 72 m2 

alapterületű, 30 tanuló számára van férőhely. Ebben a tanteremben kizárólag fizika és kémia 

órákat tartunk.  

A tanári kísérletek megfelelő színvonalát az állandóan karbantartott tanári demonstrációs 

eszközök biztosítják. Elektrovaria, optikai pad, komplett mechanikai demonstrációs készlet 

stb. áll rendelkezésre. 

A korábban kitűzött cél, hogy a tanulók modern körülmények között kísérletezhessenek 

megvalósult.  

Az új kísérleti asztalok és a tanulói illetve tanári modul beépítése lehetővé tette, hogy minden 

padsorban van víz, áram. A modern vegyifülke beépítése biztonságosabbá tette a veszélyes, 

de látványos kísérletek elvégzését, tanulmányozását.  

A „Legyél te is felfedező” kémiai tanuló kísérleti eszközcsomag új dimenziókat nyit a 

tapasztalatok szerzésére a kísérletek során. 

 

Technika: 
A szaktanterem berendezése speciális a tantárgy jellegéből következően. 

Felszereltsége jó: mind a szemléltetéshez, mind a hagyományos munkavégzéshez megfelelő 

eszköztárral rendelkezünk. 

Írásvetítő, diavetítő segíti az oktatást, de sokszor használjuk a videót technika tantárgyhoz 

kapcsolható filmanyagok megtekintése céljából. 

A szerszámaink mennyisége és minősége lehetővé teszi valamennyi szokásos anyag 

alakítását. 

Jelenleg a felső tagozatos technikaórákat szolgálja a szaktanterem, de heti egy alkalommal a 

„nyitott műhelyben” akár alsó tagozatos tanulók is foglalkoztathatók itt, természetesen 

technika tanár felügyeletével. Az iskola szerszámaival saját tervezésű munkadarabokat és 

demonstrációs modelleket készíthetnek. 

Terveink: A fejlődésünkhöz szükséges eszközöket nyilván befolyásolni fogja a kerettanterv 

bevezetése. Fejleszteni elsősorban az informatikával, a fizikával, a közlekedésre neveléssel 

való koncentráció irányában szeretnénk. 
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A háztartástechnika tanítását a szaktantermi konyhasarok és eszközkészlet teszi lehetővé.  

A közlekedéskultúra oktatására a városban egyedülálló eszközpark és program áll 

rendelkezésünkre. 

Továbbra is meg kell teremteni a csoportbontás feltételeit. 

 

 

Biológia: 
A szaktanterem lehetővé teszi, hogy szemléltető eszközök mellett munkaeszközöket adjunk a 

tanulók kezébe. 

A szakkönyvek, a videofilmek és DVD-k lehetővé teszik az információ feldolgozási 

készségek kialakítását, az ismeretek sokoldalú megközelítését.. 

 

Földrajz: 
Iskolánk földrajz szaktanterme rendkívül jól felszerelt. 

A földrajz oktatását segítik a több, mint 50 falitérképek, minden évfolyamhoz központi 

transzparens- és diakészlet, a 15 db kisméretű és 7 db nagyméretű földgömb, egy projektor és 

hordozható számítógép, írásvetítő, ásvány- és kőzetgyűjtemény és a szakirodalom egész sora.  

A világháló pedig kimeríthetetlen ismeretforrás. 

 

Rajz szaktanterem:  
Szaktantermünk az 1978-ban épült iskolaszárnyban helyezkedik el, jó felszereltséggel 

rendelkezik. Oktatástechnikai eszközökkel való ellátottsága sokat fejlődött az elmúlt évek 

során. A Mozgókép-és Média tantárgy oktatása is ebben a szaktanteremben történik. Az 

elsajátítást megkönnyítő oktatástechnikai háttér, számítógépes rendszer, interaktív táblával 

való ellátás folyamatban van. 

Iskolánkban hagyományosan, hosszú évek óta, képzőművészeti szakkör is működik alsós és 

felsős tanulóink számára, hetente több alkalommal. A délutáni foglalkozásokon elsőtől 

nyolcadik osztályig vegyes életkorú csoportokban dolgoznak tanulóink, ahol az egymás 

elfogadásának, segítésének az egymástól való tanulásnak a lehetőségét is szeretnénk 

biztosítani. Rendszeresen veszünk részt önálló és közös kiállításokon, pályázatokon. 

A képzőművészeti szakkör foglalkozásain sokféle grafikai és festészeti technikával 

ismerkednek meg tanulóink, kerámia égető kemencével is rendelkezünk,így agyagplasztikák, 

szobrok készítésére is lehetőségünk van.   

 

Számítástechnika szaktanterem: 
A számítástechnika oktatása már a negyedik osztályban megkezdődik az angol-informatika 

orientációval. Jelenleg két szaktanteremben kb. 30 gyermek egyidejűleg, csoportbontásban 

tud dolgozni. Továbbra is fontos feladat, hogy az iskola a hardver és szoftverállományt 

folyamatosan korszerűsítse, bővítse. 

 

Ének szaktanterem: 
Az ének-zene tanításához szükséges AV eszközök, kottatár, zongora, valamint a mobil 

tantermi berendezések biztosítják az eredményes tanórai és szakköri munkát. Célunk ez 

énekkari kultúra feltámasztása. 

 

Magyar szaktanterem: 

A magyar szaktanterem viszonylag új fejlesztése iskolánknak. A magas óraszám miatt nem 

biztosítható, hogy az összes magyar órát a szaktanteremben tartsuk, de munkánk zömét 

szerencsére már itt végezhetjük. 
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Az új helyiség előnye a könyvszekrény, melyben szótáraink, lexikonjaink, szépirodalmi 

műveink, atlaszaink, szabályzataink és technikai eszközeink kaptak helyet. Felszereltük a 

termet írásvetítővel, videomagnóval. Térképtartó állványon helyeztük el az irodalom 

tanításához szükséges nagyméretű falitérképeinket. A jövőben tervezzük DVD lejátszó, aktív 

tábla és új fali tablók beszerzését. A számítógépes csatlakoztatás adott. 

Az esztétikusan berendezett helyiség dekorációjában, képanyagában már jelenleg is hordozza 

az anyanyelv szeretetének szellemiségét. 

Logopédia: 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási 

törvény foglalja össze. Az iskola rendelkezik a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva 

az általánosan kötelező feltételekkel, melyeket több területen módosítottunk, illetve 

kiegészítettünk olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket hozzáférhetővé kell tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, mint pl.: mozgásfejlesztő és terápiás helyiségek 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

Az önálló fejlesztő ún. japánszoba felszereltségét fokozzuk. A folyosói helyiséget át kell 

telepíteni és fel kell ott szerelni. Ez a következő épület felújítás fontos feladata lesz. 

 

A funkcionális eszközjegyzék 2. sz. mellékletben. 

 

 

 

2.10  A szülő, tanuló, iskola együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

 

Együttműködés formái folyamatosan bővülnek, a hagyományos szervezeti keretek 

/munkaközösség, szülői értekezlet, fogadóóra, diákgyűlés / mellett megjelennek az újabbak is 

/nevelői, szülői tréningek, szülők iskolája, tanulói beszélgető körök, kiscsoportos 

foglalkozások stb./. 

 

2.10.1 Munkaközösségek 

 

Működésük célja, hogy pedagógusaink tevékenyen részt vegyenek a nevelő-oktató munka 

fejlesztésében, az iskola szervezetfejlesztésben, a minőségfejlesztésben. 

Szerkezetük, felosztásuk nem merev. Vezetőiket az igazgató bízza meg, annak munkáltató 

jogkörébe tartozók. 

Feladataik szakterületek szerint: 

o továbbképzés, önképzés segítése 

o tájékozódás az időszerű feladatokról, a szakterület összefogása, koordinálása 

o információáramlás biztosítása, közvetítése 

o az egységes követelményrendszer kialakítása, esetleges mérések 

o az iskolavezetőség segítése a szakmai munkában 

 

Tevékenységeik: 

o korszerű pedagógiai eljárások, didaktikai módszerek bevezetése, 

o kezdő pedagógusok segítése, kölcsönös óralátogatások szervezése, 

o nevelési szempontból fokozott törődést igénylő tanulók segítése, 

o tehetséggondozást szolgáló lehetőségek kidolgozása, 



 37 

o az önkormányzat programjának teljesítése, 

o vetélkedők, szemlék, pályázatok szervezése, 

o pályázati közreműködés, 

o továbbképzési közreműködés: házi és külső 

 

2.10.2 Tanulói közösségek 

 

A tanulók életkorától, életkörülményeitől függően a család után, sajnos olykor helyett, az 

iskola lehet az a közösség, amelyben a gyermekek alakíthatják, gyakorolhatják a szociális 

szokásokat. 

Feltételei:  

o olyan iskolai életrend, amely követel és megbecsül 

o tanulható és gyakorolható magatartási szabályok, melyeket számon kérnek 

o megfelelő körülmények a tisztességes tanuláshoz és viselkedéshez 

Formái: 

o Osztályközösségek, esetleg évfolyamközösségek 

o Napközis csoportok/ iskolaotthon, tanulószoba 

o Diákönkormányzat 

o Sportkörök 

o Kulturális csoportok 

o Ifjúsági illetve gyermekszervezeti kapcsolatok, kooperációk 

 

2.10.3 Szülői közösségek 

 

A szülői érdekképviseletek részletes szabályzattal rendelkeznek saját munkájukat illetően. 

Önálló döntési, véleményezési javaslattételi jogaikat az iskolai fórumokon is gyakorolják. 

/szülői értekezletek, iskolaszék gyűlései, SZM vezetőségi és plenáris gyűlések, ad hoc 

összejövetelek stb./ Saját SZMSZ-szel rendelkeznek. 

 

Iskolaszék /jelenleg nem releváns/ 

Az intézményünk véleményező, javaslattevő, pedagógus, szülő és diákképviselőket 

összefogó intézményt segítő szervezete, ami iskolánkban jelenleg nem működik. 

 

Szülői munkaközösség 

Az osztályokban tanuló gyermekek szüleinek választott képviselőtestülete. (A 

subsidaritas elve szerint, jelenleg kitűnően működő közösség, a dózsás létrendet 

szolgálja, kooperatív segítőtársa az intézménynek.) Elnöke és tagjai jórészt egykori 

dózsás tanulók, többszörös kötődéssel. 

 

 

2.10.4 Tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségekről 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

elsősorban az iskola igazgatója, valamint a helyettese illetve a tagozatvezetők a 

diákönkormányzat felelős vezetői és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
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o Az iskola igazgatója legalább évente (1-2-szer) a diákközgyűlésen, illetve 

iskolagyűlésen (legalább kétszer), valamint a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

o A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, illetve a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

o Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanuló szüleit és a tanulót a fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

(szóban, illetve tájékoztató füzeten, ellenőrző könyvön keresztül írásban) tájékoztatják. 

Negyedéves értékelést is készítenek az osztályfőnökök a nem megfelelően teljesítő gyerekek 

szülei számára. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. A tanuló elsőszámú intézményes felelős 

képviselője az osztályfőnöke.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják az alábbiak szerint: 

o Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer, a szülői munkaközösség választmányi 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. 

o Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 

Az szülők közösségének szervezetei, illetve szerveződései: 
o Az osztályok szülői közösségei. 

o Az iskolai szülői munkaközösség. (Mindkét szervezet a törvényben meghatározott 

módon képviseli és érvényesíti a szülők kötelezettségeit, felelősségi köreit, érdekeit és 

jogait.) Lehetséges évfolyam és tagozat szinten is szervezett, vagy aktuális szülői 

közösség. 

A szülők tájékoztatásának iskolai formái: 

Szóbeli 

- iskolai és osztály szülői értekezletek, iskolai és osztály szülői információk 

- tájékoztatás a gyermek egyéni teljesítményéről, fogadóórák 

- Nyitott Kapuk Napja rendezvény 

- Az elsősök beiskolázását segítő programok 

- Családlátogatás, aktuális illetve „ad hoc” tájékoztatás, vagy bekéretés. 

Írásbeli 

- üzenő-tájékoztató füzet, ellenőrző könyv, tájékoztató a gyermek egyéni 

teljesítményéről, magaviseletéről 

- iskolai hirdetőtablók, tájékoztató szórólapok, iskolai kiadvány, média, internet: 

iskolai szintű információk 

- kapcsolattartás a szülőkkel a törvényeknek megfelelően történik 

- más rendkívüli pl.: postán vagy kézbesített hivatalos tájékoztatás 

 

 

Szülői részvétel az iskola munkájában, az iskolai közéletben 
A gyermeknevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében. 

Alapvető értéknek és kölcsönös kötelességnek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, 

őszinteségen, megbecsülésen, megértésen, az azonos, de legalább nagyrészt analóg illetve 

közelítő értékrenden kell alapulnia. 
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Pedagógiai programunkat a szülőkkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

A rendszeres, őszinte, tartós és gyümölcsöző kooperáció alkotmányos és törvényi 

megalapozottságú. Jogos elvárása, kötelezettsége az intézménynek és szülőnek, 

gondviselőnek. A tankötelezettség teljesítésének módja az iskolába járás mellett az 

együttműködés az intézménnyel, az ott szolgáló szakemberekkel. 

 

 

 

Ennek érdekében: 

- Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott 

módszerekről. 

- Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. 

- Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek. 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak 

intézményünk életéről, működéséről. Ezt segíti honlapunk,  rendszeres és aktuális tájékoztató 

kiadványunk, amelyből megismerhetik az iskola történetét, nevelési és oktatási formáit, az 

idegen nyelvtanulás lehetőségeit, valamint a kulturális és sporttevékenység, s a mindennapok  

eseményeit, sikereit. 

 

Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban és programválasztásban? 
o A városban működő óvodákba eljuttatjuk szórólapunkat, iskolánkat bemutató 

kiadványunkat. 

o Nyílt napra, Ovi-sulira, játszóházi és kulturális programokra, évszakokhoz kötődő 

rendezvényekre invitáljuk az érdeklődő szülőket és a leendő elsős gyerekeket. (Őszi 

játszóház, stb.) 

o A nyílt napon a szülők személyesen megismerhetik azt a pedagógust, akikre gyermeküket 

bíznák. 

Választhatnak a tanulók, szülők, hogy a nemzetiségi tagozaton, vagy az orientációs általános 

tantervű programban vesznek részt 8 évig. 

Ennek eldöntését segíti: 

- a szülői értekezlet 

- a nyílt nap, szivacskézilabda-kupa, ovis versenyek, bekukkantó, ovi-suli, ovis-

torna 

- személyes konzultáció, szülő és pedagógus között. 

Választás elé állítja a szülőket a szabadon választható órák felvállalása, melyre a szülő 

írásbeli engedélyével járhat a tanuló. Így lehet kötelező érvényű, egész tanévben. Pl.: német 

tagozatos tánc= a tagozat kötelező többlete. 

A továbbtanulási szülői értekezleten segítséget és tájékoztatást nyújtanak a városi és 

városkörnyéki középfokú iskolák meghívott képviselői, a decemberi középiskolai 

hagyományos dózsás-helyszínű találkozók. 

 

 

Szülői képviseleti fórumok iskolánkban: 
A közoktatási törvény 59.-61. §-a rendelkezik a szülők közösségéről. Iskolánkban a szülők 

érdekeinek képviseletét a szülői munkaközösségek látják el. 

A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje a tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét- annak nem szakmai aspektusában. 

A Szülői Közösség törvényi felhatalmazást kapott arra, hogy tájékozódjon, tájékoztatást 

kérjen, véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen. Ennek rendjét az érintettek közösen 



 40 

alakították ki és szabályozták az intézmény illetve a Szülői Közösség (SzK,SzM) SZMSZ-

ében. 

 

Szülői értekezletek: 

Célja: 
o A szülők és pedagógusok közötti folyamatos, termékeny együttműködés kialakítása. 

o A szülők tájékoztatása: 

- Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- A jogszabályiságról, 

- A tanterv követelményeiről, 

- Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- A gyermek tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- A gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- Iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- Szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése, továbbítása a 

szakmai érintettjének, tantestületének illetve az iskola igazgatójának. 

Ideje: 
A tanévenként min. 3 alkalommal (szeptember, február, május vagy június) – szükség esetén 

többször is -, tárgyhó első hétfőjén, a szülő munkaidejéhez alkalmazkodóan, az esti órákban. 

 

Fogadóórák: 

Célja: 
A szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi munkájáról, 

iskolai viselkedéséről. A szakmai és kölcsönös segítség reális elvárás és kétoldalú, jogos 

igény. 

Egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, napirend, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, tanulástechnika, 

továbbtanulás stb.),lehet sikeres. 

Ideje: 
A szülői értekezletek közötti hónapokban a mindenkori éves munkatervben szabályozott. 

Annak időtartama a praktikusság elve szerint is szabályozható. 

 

 

Délelőtti fogadóóra (egyeztetés alapján): 
Azok vehetik igénybe, akik különböző okok miatt nem tudnak részt venni az esti fogadóórán 

vagy szülői értekezleten, illetve akinek sürgős problémát kell megbeszélni a szaktanárral, 

osztályfőnökkel, vagy a szülővel, tehát a tanár is hívhatja a szülőt. Időpontja a tanítási nap, 

illetve az adott szaktanár egyéni órarendjétől függően, egyeztetendő. 

 

Családlátogatás: 
A kapcsolattartás eme formáját elsősorban az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős 

választhatja. 

Célja: a környezet tanulmányozása, közvetlenebb kapcsolat kialakítása, a tanulóval 

kapcsolatban felmerülő problémák megoldása.  

 

Nyitott Kapuk Napja: 
Az iskolai munkatervben meghatározott napon minden érdeklődő szülő részt vehet a 

gyermekei tanítási óráin, foglalkozásain. 

Célja: 
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Betekintés az iskola belső világába. A Szülő megfigyelheti gyermeke iskolai tevékenységét 

órán és órán kívül. Tájékozódhat az alkalmazott módszerekről, segítséget kaphat a 

gyermekkel történő egyéni foglalkozáshoz, személyesen megismerheti a tanítási órák 

lefolyását, gyermeke és az osztályközösség iskolai életét. 

Írásbeli tájékoztató: 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanuló tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve különböző iskolai vagy osztályszintű programokról. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, vezetőségével, 

nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösséggel. 

Speciális és rendszeres formája az ún. negyedéves tájékoztató, az arra rászolgált tanulók 

esetében. 

Titoktartási kötelezettség: 
A tanuló személyisége, emberi méltósága, benső és lelkiismereti, vallási, meggyőződésbeli 

titkai nem firtathatók. Esetleges általa megosztott un. titkait bizalmasan kell kezelni, a 

jogszabályiság, az emberség, a szülők iránti felelősség, és a pedagógusi lelkiismeret együttes 

figyelembevételével. 

 

Büntetőjogi védelem: 
Intézményünkben, az ide vonatkozó érvényes jogszabály alapján közfeladatot ellátó 

személyek: 

o Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, 

o Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők, 

Közfeladatot ellátókat fokozott büntetőjogi védelem illeti meg. A védelem kiterjed minden 

tanulóval összefüggő tevékenységre. 

A büntetőjogi védelem védettséget biztosít a foglalkozások, szünetek, intézményen kívüli 

kötelező és nem kötelező foglalkozás, valamint a családokkal történő kapcsolattartás idejére. 

Az intézmény kapuzárás alatt magánterületként számon tartott. 

Adatkezelés, adatvédelem, adattovábbítás: 
Intézményünkben közalkalmazott törvény, valamint közoktatási törvény által előírt kötelező 

adatok kerülnek nyilvántartásba (közoktatási törvény 2.sz. melléklet). 

Az intézmény rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, mely a Pedagógiai Program mellékletét 

képezheti. 

 

 

A tanulói részvétel az iskolai szervezetben: 

A Kt. 12. §. tételesen felsorolja a tanuló kötelességeit, azokat a szabályokat, amelyeket 

meg kell tartania, illetve, amelyek megszegése esetén fegyelmi eljárás indulhat. Erre épülve 

az SZMSZ és a Házirend állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek 

gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendet minden elsős szülő kézhez kapja, a felsőbb osztályos tanulók pedig a 

tanév első napján, osztályfőnöki órán ismerkedhetnek meg vele./ Az előbbi gyakorlatát 

szorgalmazni kell, aláírással meg kell erősíteni annak tudomásul vételét és elfogadását. 

A tanulók tájékoztatásának további formái: osztályfőnöki óra, iskolagyűlés, iskolarádió, 

faliújság, iskolaújság, internet és telefon is lehetséges különleges esetben. A személyes 

kapcsolatot tartjuk a legfontosabbnak. A tanulók iskolai mobiltelefon használatát 

beszabályoztuk. 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére 

diákönkormányzatot hoznak létre. Az osztályközösségek a tanév első napján választják meg 
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az osztályképviselőt, akit delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. Pedagógiai 

szempontok érvényesítendők. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő két 

tanár (alsós és felsős) képviseli a diákok érdekeit. 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente 

legalább egy-két alkalommal hívnak össze. A diákközgyűlésre a tanulók diákképviselőt 

választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

Résztvevői: 

- a küldött tanulók, 

- az iskola igazgatója, 

- a diákok felnőtt segítői. 

A diákok az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat 

tehetnek. Ezekkel kapcsolatos döntés az igazgató felelőssége és joga. 

A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola 

hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése (alapos indoklással).  

Célszerű, ha előrejelzése után az iskola bármely pedagógusa részt vehet a DÖK gyűlésén. 

 

 

A tanuló és a pedagógus kapcsolata: 
A Kt. 4. §. (7) megfogalmazza a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A tanuló 

hátrányos megkülönböztetésének minősül minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás 

vagy kezdeményezés, melynek célja vagy következménye az egyenlő bánásmód 

megszüntetése, továbbá a tanuló zaklatása. 

Minden pedagógusnak kötelessége, hogy tanítványaival adottságainak figyelembe 

vételével foglalkozzon. Ennek értelmében nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a 

különbségtétel akkor, ha az a nevelő-oktató munka jellegéből egyértelműen következik és a 

megengedett, illetve szükséges módszerek, eszközök alkalmazásával történik. 

 A hátrányos megkülönböztetés tilalmát a közösség javára ugyanúgy lehet és kell 

alkalmazni, amint a személyiség javára.  

Ebben sem lehet hátrányos megkülönböztetés! 

 

 

 

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja 
 

 

2.11.1 Testi, lelki, értelmi, érzelmi egészség 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki, értelmi, 

érzelmi és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével is az iskola segítse azoknak a 

pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, viselkedéseknek, cselekvéseknek, érzéseknek és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát megőrzik, 

javítják. 

A pedagógusok felkészítik a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt 

életükben legyenek képesek életükre vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, konfliktusokat elkerülni illetve megoldani. Formálják tanítványaik 

jellemét, fejlesztik lelkiismereti készségüket. Gazdagítják őket természetes és természetfeletti 

erényeikben. Formálják értékrendjüket. Jobbítják a beteg, sérült és fogyatékos embertársak 
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iránti elfogadó és segítőkész magatartásukat. Ismertetik a környezet – elsősorban a háztartás, 

az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 

ezek elkerülésének módjait. Támogatják a gyerekeket – különösen a serdülőknek – a káros 

függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás, 

komputermánia) kialakulásának megelőzésében. Segítik a krízishelyzetbe jutottakat. Az 

iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szép és tiszta szerelem kultúrájának és 

viselkedési normáinak kérdéseivel, és figyelmet fordítson a boldog, teljes családi életre, a 

felelős, örömteli és kiteljesedő, harmonikus  házastársi kapcsolatra felkészítésre. 

Az egészséges, kiegyensúlyozott életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az 

egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést. Ezért is elengedhetetlenül fontos  a 

Szt. István és az Új-épület mielőbbi felújítása. 

 

 

2.11.2 Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók felelős magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, biztosítsa az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható morális fejlődését. 

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók morális és 

természettudományos gondolkodásmódjának együttes fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé 

válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi 

változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember 

alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. Avagy az adekvát lelkiismereti meggyőződés 

szerint, a teremtett világ, embertárs, önmaguk és a Teremtő előtti felelősség megélésére. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Fejlődjék ki bennük az empátia, a szimpátia, a szociális cselekvő együttérzés, valamint a 

preventív viselkedés és cselekvés készsége. 

 

 

2.11.3 Énkép, önismeret 

 

A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, hogy önmaguk megismerésére is 

motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük 

gazdagodásához ezért olyan tanulási enteriőrt célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket 

körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, felelősséget, illetve 

kialakítja bennük az alapvető etikai normák iránti fogékonyságot. Fundamentális szerepet tölt 

be e téren az etika mint 7. évfolyamos modultantárgy, amelyet célszerű a 8. évfolyamra is 

kiterjeszteni. 

 

 

2.11.4 Mentálhigiénés feladatok 

 

A tanulók lelki nevelése mindennél előbbre való! Ezért elengedhetetlen: 

- Megfelelő iskolai légkör és enteriőr kialakítása. 
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- A nevelés a gyermeki személyiség egészére irányuljon, figyelembe véve az egyéni 

képességek és a közösség együttesét. 

- Igény szerint: kamasz-klub,, önismereti tréningek gyerekeknek, pedagógusoknak, 

külső szakember, pszichológus bevonásával, lehetőség függvényében,  

szervezhető. 

- A lelkiismeret érzületének és fogékonyságának fejlesztése nemzeti felelősség is. 

 

Egészségre káros szokások megelőzésére (együttműködve az egészségügyi hálózat 

szakembereivel, pl. iskolaorvos, védőnő, pszichológus, pszichiáter, ÁNTSZ, Vöröskereszt, 

rendőrség stb.): 

- Biztosítjuk a prevenciós programok működését. Ezek lehetnek: előadások, 

országos egészségnevelési program adaptálása,  

- Működtetjük saját prevenciós programjainkat. Nem kooperálunk olyan 

ajánlkozókkal, akiknek szakmaisága a legcsekélyebb mértékben is kétséges. 

 

A lélek szakemberei /teológusok: pap, lelkész, rabbi, és pszichológus, pszichiáter, orvos, 

gyermekorvos/ segítő kollégaként is szívesen látottak iskolánkban. 

 

 

2.11.5 A testi fejlődéssel kapcsolatos egészség-nevelési programok 

 

Mozgásos tevékenységek: 

- biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét tömegsport órák számának 

növelésével, háziversenyek bővítésével, 

- játékos és egészségfejlesztő testmozgás, 

- úszás lehetőségnek biztosítása a városi úszásoktatás programja szerinti 

évfolyamokon, rendszeresen 

- sportrendezvények, sportnapok, 

- néptánc, tánc, 

- vándortábori és sítábori lehetőségek, 

- erdei iskola, 

- természetjárás, 

- kerékpártúra, 

- családi nap a szülők bevonásával, 

- osztálykirándulások. 

Az iskolában működő diáksport-egyesület tagja lehet az iskola minden tanulója. Elősegítjük, 

hogy az iskolán kívüli sportkörök tagjai is lehessenek (pl. atlétika, tenisz, úszás, kosárlabda, 

vívás, stb.) tanítványaink. 

 

A prevenciós programok megvalósítását biztosítjuk: 

- rendszeres fogászati szűrés, 

- általános fizikai állapotfelmérés iskolaorvos illetve testnevelő tanárok által, 

- gyógytestnevelésre utalt gyermekek szakszerű ellátása iskolánkban megoldott 

(gyógytestnevelés, gyógyúszás keretében). Ezt érdemes folyamatosan 

adminisztrálni, figyelemmel kísérni a szakembernek, mert a kamasz hajlamos a 

kibújásra. 
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A mentálhigiénés felelősség, viselkedés és magatartásnevelés az érzelmi töltetű tárgyak: ének, 

rajz, a morális tartalmú: magyar, etika (tanrenden kívüli: hittan) osztályfőnöki és a 

testnevelési órákon folyamatos. 

 

Az egészséges táplálkozásra nevelés: 

Az iskolai menza az egyik színtere a helyes táplálkozásnak. Igyekszünk, hogy a menzai 

(szociális) büfénk is ennek jegyében működjön. 

 

 

Biztonság megőrzésére: 

- közlekedésbiztonsági ismeretek, 

- iskolai KRESZ-oktatás, vetélkedők, 

- kerékpáros ügyességi és közlekedési verseny szervezése 

- kooperáció a polgárőrséggel 

Környezeti nevelés területén: 

A szaktantárgyakon és osztályfőnöki órákon belüli lehetőségek maximális kihasználása: 

- környezeti adatok gyűjtése, 

- önálló kutatás, 

- vélemények, információk gyűjtése, 

- rajzok, plakátok, faliújságok készítése. 

Környezeti akciók tervezése az iskola tanulóinak teljes létszámú bevonásával: 

- őszi, tavaszi takarítási akció, az iskola területén, 

- gyűjtési akciók: szárazelem, papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés. 

Kiemelten emlékezünk: 

- Föld Napja, 

- Víz Világnapja, 

- Madarak, fák napja, 

Állatkerti sétát tartunk. 

Évente városi környezetismereti illetve ökológiai jellegű versenyen is részt veszünk.  

Működtetjük takarékossági programunkat. 

 

Az empátia, szimpátia, filantrópia iránti fogékonyság alakítását szolgálják iskolánkban is, a 

végre legitim emléknapok : emlékezés Trianon borzalmas diktátumára (június 4), valamint a 

kommunizmus (február 25.) és a holokauszt áldozatainak tragédiájára (január 26.).  

Városunk mártírtanáráról a békeszerető, Dr. Brusznyai Árpádról, 1956. veszprémi hőséről a 

helyi jogszabály szerint emlékezünk meg (január 8.). 

 

A pedagógus önképzés lehetőségei iskolán belül: 
- szakkönyvek 

- kézikönyvek 

- ad hoc szerveződések / pl.: csillagászati megfigyelés 

 

Fontosnak tartjuk a pedagógusok egészsége szempontjából az ilyen irányú továbbképzéseket, 

valamint a testi egészség megőrzése érdekében a sportolás lehetőségeinek biztosítását iskolai 

és külső színtereken is (pl. tornaterem biztosítás, uszoda bérlet, kerékpáros közlekedés, 

tanárfoci). A jogszabályok szerinti, és az önkéntes vizsgálatokon is részt veszünk. 
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2.12  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, 

értékelési, minőségbiztosítási rendszere 

2.12.1 Általános elvek a vezetői ellenőrzésben, értékelésben 

 

Csak azt ellenőrizzük, ami jogosult, kötelező és elrendelt. 

 

Alapelvünk, hogy az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, munkaközösség vezetői 

megfelelő éves terv alapján, munkamegosztás alkalmazásával ellenőrzik a nevelő-tanító 

munkát. 

Az ellenőrzés kiterjed az iskola valamennyi pedagógiai folyamatára, tanórai, tanórán 

kívüli tevékenységre, illetve a tanulói cselekvésre, teljesítményre, viselkedésre. 

A tanév elején elsősorban az új nevelők segítő látogatása a feladat, később, a tanév során 

minden nevelő egy vagy több tevékenységét értékeli az iskolavezetőség. 

 

Fajtái: közvetlen, közvetett, részleges, teljes, stratégiai, operatív, diagnosztikus, formatív, 

visszatérő, felügyeleti, feltáró, célzó, bűntető, törvényességi, szakmai, belső, külső, 

szummatív, egyszeri, audit. 

Kiemelten ellenőrizzük a tanulói tevékenységeket, produktumokat, az ezzel kapcsolatos 

nevelői-oktatói feladatok elvégzését. 

Értékeljük továbbá a nevelők felkészültségét, felkészülését, tanítási kultúráját, 

eredményességét, az emberi kapcsolattartásukat. 

 

Az ellenőrzés értékelés célja, hogy ösztönözze a pedagógusokat a kitűzött feladatok 

elvégzésére, a problémák, eredmények feltárására, a továbbfejlesztés lehetőségeinek 

felismerésére, a szakmai munka hatékonyságának növelésére, az adminisztráció 

pontosságának növelésére, a határidők betartására, a megfelelő pedagógus-diák , pedagógus–

szülő, valamint a pedagógus-pedagógus viszony alakítására.  

Cél továbbá: meggyőződni, hogyan viszonyul az elvégzett munka a tervhez. 

Az értékelés fő szempontja a teljesítés szintje az elvárásokhoz képest, az alábbi területeken: 

o Nevelő-oktató munka eredményessége. 

o A munkához való viszonyulás 

o A tanulókkal való bánásmód 

o A munkatársi kapcsolatok 

o Az új módszerek, innováció iránti fogékonyság 

o Az önképzés igénye, igényessége 

o Kezdeményezőkészség, aktivitás 

o Konfliktuskezelési, megoldási készség, képesség 

o Tolerancia, önállóság, nyitottság, empátia 

o Szervezőképesség, szervezőkészség 

Az értékelés formái: 

o Külső értékelés 

o Belső értékelés 

Az értékelés történhet: 

o Értekezleteken 

o Megbeszélés, beszélgetés során 

o Beszámolók alapján 

o Minősítés során 

o Kérdőíves módszerrel 

o Elégedettségi vizsgálat alapján 
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o Mennyiségi értékelés alapján 

  

A pedagógus nevelő- oktató munkája folyamatos ellenőrzést követel, de változatos módon. 

Domináns e téren az óralátogatás, beszámoltatás, megfigyelés, dokumentáció, adminisztráció. 

Optimális, ha kétévente min. 2X az igazgató mindenkit meglátogat. 

Az igazgató stratégia- menedzsment ellenőrzést is folytat. Elsősorban a pedagógiai program 

és az éves munkaterv szerint, illetve óralátogatásokkal.  
 

2.12.2 Általános alapelvek a tanulók mérésében értékelésében 

 

Alapelvünk, hogy minden gyermek optimális személyiségfejlődését szolgálja az iskola 

tevékenységrendszere. Ezen belül fontosnak érezzük a folyamatos ellenőrzést, mérést. A 

szinte egyedülállóan következetes, évtizedek óta dokumentált teljesítménymérési rendszer 

mellett újabb eszközöket is kidolgozunk. A mérés túlzásait kerülendő alapelvünk, kissé 

plasztikus példával illusztrálva, hogy a „zöldséget sem húzogatjuk ki a földből, hogy 

nézegessük, mennyit nőtt.” 

Az első évfolyamra belépő gyermekek képességstruktúrájának mérése fontos eszköz a 

minőségbiztosításban. Az un. „bemeneti, kimeneti szintek” ismeretében tudjuk vizsgálni az 

ún. pedagógiai hozzáadott értéket is, illetve a minőségi munkát. 

 

Továbbra is mérjük: 

- a gyermekek személyiségének fejlettségét/ inizan, differenciált, diagnosztikus szakmai 

mérések, 

- a tanulócsoportok szociometriai viszonyait// osztályfőnöki feladat, 

- a tudásszintet/ országos mérések. 

 

Új elemként kiterjeszthetjük a mérést: az elégedettség vizsgálatra is. Ennek keretében 

elsősorban tantárgyi attitűdvizsgálatokat végzünk, illetőleg a tanuláshoz való viszonyokat, az 

iskoláról alkotott véleményeket ismerjük meg. A különböző vizsgálatok módszerei: interjú, 

kérdőív, swot. stb. 

 

Az ellenőrzés, értékelés a nevelési-oktatási folyamatnak szerves része. 

Az alapelveink szerint a pedagógusoknak folyamatosan, rendszeresen össze kell vetniük a 

tanulók fejlődéséről nyert adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel. Az 

értékelés ilyen értelemben nem más, mint az elvárt, az elgondolt összehasonlítása a 

valósággal, a tényekkel. 

Minden pedagógus mindig arra törekedjék, hogy minél több releváns adattal rendelkezzék a 

tanulókról, fejlődésükről, problémáikról! Ebből következzék az ellenőrzés, értékelés 

módszereinek sokfélesége is! 

Figyeljünk arra, hogy ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és 

előrehaladást, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és 

egész fejlődését értékeljük, osztályozzuk! 

A fejlődés jellemző vonásait, képességeit, képességhiányait, élettani sajátosságaikat is vegyük 

figyelembe! Fontos, hogy az értékelés is legyen rendszeres, sokoldalú, reális, világos. 

Keveset ér az az ellenőrzés, amelyből a tanulóknak csak egy-egy általános megjegyzés vagy 

érdemjegy jut. Elvárt, hogy a szülő tájékozódjék az ellenőrzést, értékelést illetően (publicitás 

a jogszabályok szerint). 

Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. 
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Az osztályzás nem mellőzhető motivációja - bár kétségkívül külső motivációja - a tanulásnak, 

a teljesítmények fokozásának, a fejlődésnek. Nem szűnt meg az osztályzás, nevelési 

hatékonyságát növelni kell, hiszen a szocializáció egyik nagyon fontos eszköze. 

Az új, belépő tantárgyakban az elején főként szavakkal értékeljünk, és minél konkrétabban 

mutassunk rá az elért eredmények vagy kudarcok okaira. Ebben az időszakban ismertessük 

meg a tanulókkal az új tantárgyak sajátos tanulási módszereit, világosítsuk meg, hogy milyen 

típusú munkát és teljesítményt várunk tőlük az adott tantárgyban. 

Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is felfoghatjuk: esetenként a tanulók 

egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal. A 

tanulók bevonása az értékelésbe egyrészt a demokratizmus megnyilvánulása, hiszen ez a  

jelenség igazán rájuk is tartozik, hiszen róluk van szó. Másrészt az értékelés elsajátítása, 

megtanulása az egyik legnehezebb szakfeladat, kötelezettség és jogosultság is, személyes 

felelősségünk. 

Az egyes tantárgyak, valamint a magatartás és a szorgalom osztályzatok szétválasztása a 

harmonikusan fejlett személyiség formálását segítheti elő. 

 

 

2.12.3 Követelményszintek, osztályzatok 

 

A követelmények azt a teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely anyagrész - vagy 

egy-egy tantárgy - tanulása után várunk el a tanulóktól. A követelmények jelentik a tanulás 

értékelésében a viszonyítási alapot. 

Ebből a gondolatmenetből következik, hogy osztályzatot adni csak azoknak a 

tananyagelemeknek a tudására lehet, amelyekre a követelmények vonatkoznak. Az 

osztályzatok differenciálására ad lehetőséget a feladatok nehézsége, összetettsége, illetőleg a 

gyermek számára biztosított pedagógiai segítségadás mértéke. 

A modultárgyak osztályozhatók iskolánkban. 

 

 

2.12.4 A tanulói teljesítmények mérése, értékelése 

 

Bár nem vagyunk a gyakori mérések hívei, a mérést fontosnak tartjuk. 

 

A teljesítménymérés rendszere: 

A teljesítmények mérésekor a bemenet és kimenet-szabályozás elvét érvényesítjük. 

A teljesítménymérés módszereinél a diagnosztikus vizsga tartalmi és fogalmi felépítéséhez 

igazodva belső és külső méréseknél előtérbe kerülnek a 4., 6., 8. évfolyamokon a tanév eleji 

év közbeni és tanév végi tantárgyi mérések, munkaközösségi jogkörben is. 

A tanulói teljesítménymérés másik fontos területét a tantárgyi, és az átfogó képességmérések 

alkotják, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskola személyiségfejlesztő pedagógiai 

alapelvével, intézmény vezetőségi jogkörben is. 

A tanulói teljesítménymérések követelményeit és módszereit a helyi tanterv, az egyes 

tantárgyakhoz kapcsolva tartalmazza. 

A tantárgyi makro- és mikro szinten egyaránt szorgalmazzuk az írásbeli és szóbeli 

számonkérés és a méréseken alapuló, valamint a tanulói-tanári beszélgetésekre épülő 

(humanisztikus) értékelések egyensúlyát. 

Az éves, periodikus országos mérést a 4. 6. 8. évfolyam számára, fontosnak is tartjuk, 

nemcsak kötelezőnek. 
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A tanulói teljesítmények értékelése: 

 

Célja: diagnosztikus visszajelzés biztosítása a tanár és a tanuló számára. 

 

Feladata: 

- a tanulócsoport eredményének viszonyítása az országos, standardizált értékekhez 

- következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 

- a követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás 

témáinak kijelölése 

- a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz 

- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

Módjai: 

Szóbeli felelet: az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. Az ún. kiselőadás favorizált (7-8. 

évfolyam). 

Szóbeli vizsga: hetedik év végén német nemzetiségi nyelvből és angol nyelvből, 

nyolcadik év végén történelemből. 

Írásbeli felelet: pl. a számítási feladatok megoldásában, ábrázolásában elért 

gyakorlottság ellenőrzése. 

Gyakorlati számonkérés: pl. a kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság 

mérése azokban a témakörökben, amelyekben a tanulóknak megfelelő lehetősége volt a 

gyakorlása. 

 

Kiemelt területek: 

 

 a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 

törvények ismerete, értelmezése 

 az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése 

 az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése 

 a továbbhaladás feltétele a NAT és kerettanterv minimum követelményeinek 

teljesítése. 

 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 
 

Az írásbeli számonkérések formái: / minden adekvát tantárgyra vonatkozóan / 

- témazáró dolgozat / Az adott téma összefoglalása után / 

- teszt 

-rövid, egy konkrét ismeretanyagra fókuszáló írásbeli felelet (röpdolgozat) 

 

 

 

Korlátozások: 

 

- A tanuló egy tanítási napon belül 2 témazáró dolgozat megírásán kívül többre nem 

kötelezhető. 
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A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle tevékenységben és a méréseken 

elért eredmény. Az írásbeli számonkérés mellet, kiemelt szerepe van a tanulói szóbeli 

feleleteknek is .A szabatos és szép magyar beszédre így is nevelünk. 

A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató- nevelő  munkájába 

folyamatosan beépül, az osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól 

függően változhat: 

 

 

 

Az osztályozás rendje: 

 

2010. LXXI. törvény alapján az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon 

félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, értékelni a tanuló munkáját. Ez alapján el lehet 

dönteni, hogy a tanuló az alábbi minősítések közül melyiket kapja: 

- kiválóan 

- jól 

- megfelelő 

- felzárkóztatásra szorul. 

Ha az utóbbi minősítést kapja a tanuló, ez azt is jelenti, hogy évfolyamismétlésre történő 

utasítás a szülő kezdeményezésére történhet. 

Az 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévkor a szöveges értékeléshez a 3. számú mellékletben 

szerepelnek azok a kulcskompetenciák, amelynek fejlesztése az alsó tagozat bevezető 

szakaszának feladata. 

2. tanév végétől tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói teljesítmények 

értékelése. Az iskola évközben az érdemjegyeknél az 1-5 számskálával kifejthető minősítést 

alkalmazza. 

 

Osztályzatok félévkor és tanév végén 

- Kitűnő (5d): ha jeles és szaktárgyi tudása, szorgalma társai közül kiemelkedővé teszi. 

Tantárgyi versenyeken és szakkörökön szívesen vesz részt. 

- Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a  

tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan 

definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. 

Bátran mer visszakérdezni. Tudása, annak alkalmazása készségszintű. 

- Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói 

bemagoltak. A kérdésfelvetés nem jellemzi. Tudása, annak alkalmazása megalapozott. 

- Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Teljesítménye hullámzó. 

Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani 

szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

- Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. (Akar, de 

nem megy). Ismeretei még akarattal párosulnak. 

- Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. 

A minimumot sem tudja. Akarattal sem párosul a jelenléte. Ezt az osztályzatot a tanév során a 

2. évfolyam évvégétől az értesítőkben és a bizonyítványban a 2-8. osztály viszonylatában 

alkalmazzuk. Ezen 7 évfolyamban szöveges értékelés nincsen. A törvényi egyértelmű 
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megfelelés végett a 2. évfolyam félévében még van. Tehát második évfolyam végétől a 

szaktanár döntése alapján a tanuló osztályismétlésre kötelezhető. 

 

Az osztályzatok osztálykönyvi bejegyzésének módját az iskola szokásrendszere határozza 

meg.  

 

Alsó tagozat: 

- Felmérő, témazáró dolgozat: piros tintával, 

- tanterv által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka, 

szóbeli feleletek stb.: kék tintával, 

- különféle gyűjteményekre, osztályzattal honorálható munkára, házi 

fogalmazásokra, házi füzetek rendje zöld tintával írjuk be a jegyet. 

 

Felső tagozat: 

- Felmérő, témazáró dolgozat: piros tintával, 

- tanterv által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka 

stb:kék tintával, 

- szóbeli feleletek: kék tintával, 

- különféle gyűjteményekre, osztályzattal honorálható munkára, házi 

fogalmazásokra zöld tintával, 

- házi füzetek rendje: a féléves füzetértékelésnél zöld tintával írjuk be a jegyet. 

 

 

Csupán a helytelen viselkedése, kötelességteljesítésének elmulasztása miatt szaktárgyi 

elégtelen osztályzat nem adható. (Nem tanulmányi jellegű, pl. felszerelés hiánya) 

Amennyiben ez a tapasztalat tendenciózus, úgy a tantárgyi affinitás a tudásban jelentkezik, 

amely számonkérés tárgyát képezheti. 

 

Feladatlap, ellenőrző témazáró csak abban az esetben osztályozható és vehető figyelembe, 

amennyiben az a tanított törzsanyagra épül, illetve azt értékelve a gyermekek visszakapják, 

javítják, elvégezve a megfelelő korrekciókat. 

 

A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás tárgyát képezték, egy évig 

meg kell őrizni. 

A füzetrend a tantárgyi értékelésnél félévenként vehető figyelembe. 
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Szempontok az I. és II. évfolyam idején alkalmazott szöveges értékeléshez: 
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Az otthoni (napközis, tanulószobás, iskolaotthonos) felkészüléshez előírt házi feladatok 

meghatározása: 
 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek megszilárdítása, a bevésés elmélyítése, és előhívhatósága, tudásalkalmazás. 

A házi feladatokat iránymutatóan minden esetben javítani kell. 

A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, ezért nem osztályozható. 

 A tanulók a hétvégére és a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a 

másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

 Az ún. szorgalmi házi feladat a felzárkóztatást illetve tehetséggondozást is 

szolgálhatja. 

 

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése: 
 

A szorgalom értékelése: 

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

viszonyát, munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli. 

A magatartás és szorgalom követelményeinek helyi szintjét a nevelőtestület állapította meg, 

figyelembe véve a diákönkormányzat javaslatait. 
 

                        Példás(5) Jó(4) Változó(3) Hanyag(2) 

Tanulmányi 

munkája: 

céltudatos, törekvő, 

eredményes  

törekvő ingadozó Lassító, silány 

Munkavégzése 

 

igényes, pontos rendszeres gondatlan rendszertelen 

Kötelességtudata 

 

megbízható, pontos, 

kiemelkedő 

megfelelő hullámzó nincs 

Nem kötelező 

feladatok  végzése 

rendszeres előfordul ritkán  nincs 

 

A magatartás értékelése: 

A "magatartás" kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára is utal (tartás), és nem viselkedés 

csupán. Itt az alakuló jellem fontos szempont. 

A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli 

fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett 

felelősségérzetét értékeli. 

A házirendben írtak betartását nyomatékosan értékeljük. 
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Hangsúlyozni kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a 

viszonyítási alapot. 
 

                        Példás(5) Jó(4)  Változó(3) Rossz(2) 

Önfegyelem nagyfokú,  megfelelő másokat zavaró gyenge    

Viselkedéskultúra kifogástalan megfelelő kifogásolható zavaró 

Közösségi magat. aktív, segítő jóindulatú közömbös durva, romboló 

Szabálytudat belső vezérlésű elfogadó külső vezérlésű nincs 

Felelősségérzet nagyfokú megfelelő megbízhatatlan nincs 

A magatartás és szorgalom osztályzatokkal is kifejezhető az értékeléskor, illetve az 

értesítőkben, amennyiben azt a Tantestület jónak látja, elfogadja illetve alkalmazni 

szándékozik. 

Ennek konkrét esete az ún. havi értékelés, a naplóban, ellenőrzőben/ üzenőben regisztráltan. 

 

Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések: 
Jutalmazások: 

1.) Osztályfőnöki szóbeli dicséret 

2.) Osztályfőnöki írásbeli dicséret 

3.) Szaktanári dicséret 

4.) Igazgatói elismerés (az osztály előtt ismertetni kell) 

5.) Igazgatói dicséret :szóban ( regisztrálható), írásban 

6.) Nevelőtestületi dicséret (a 4-6. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetni kell) 

 

Büntetések: 

1.) Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

2.) Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

3.) Osztályfőnöki intés 

4.) Osztályfőnöki megrovás (előzőleg elvállalt feladat utólagos nem teljesítése) 

5.) Igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés/ a szóbeli regisztrálható 

6.) Igazgatói intés 

7.) Igazgatói megrovás 

8.) Nevelőtestületi megrovás 

9.) Fegyelmi eljárás (az 5-9. fokozatot a tanulókkal ismertetni kell) 

 

A jutalmazásoknál figyelembe kell venni a szaktanári magatartási dicséreteket, illetve 

büntetéseket is. 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál - indokolt esetben - nem kell a fokozatok 

betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható. A 

fokozatok átlépésére a morálisan példás, illetve elítélendő cselekmény adhat okot.  A 

jutalmazásokat, illetve büntetéseket a magatartási és szorgalom osztályzatok megállapításánál 

figyelembe kell venni, és attól csak a nevelőtestület határozata alapján lehet eltérni. A 

jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynaplóba is kerüljenek 

be, a "megjegyzési" részbe, (akitől, és amikor a gyermek azt kapta. A kellő mennyiségű jegy 

meglétére különösen kell ügyelni az értékelés-jutalmazás-büntetés okán is.) 

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és 

büntetési fokozatokat a tanév elején, ha szükséges, a tanév során is ismertetni kell a 

gyermekkel és szülőkkel. 
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Az értékelés, osztályozás, jutalmazás, büntetés nem lehet ellentétes az Oktatási törvényben 

leírtakkal. 

 

Elismerések: 

 

- Háziversenyek (tanulmányi, művészeti, sport) I-III. helyezett: szaktanári, illetve 

osztályfőnöki dicséret. 

- Megyei, területi, regionális versenyek (tanulmányi, művészeti, sport) I.- VI. 

helyezett: igazgatói dicséret, VII. - XII. helyezett szaktanári illetve osztályfőnöki 

dicséret. 

- Országos versenyek résztvevői: igazgatói dicséret. 

 

Egyéb általános feladatok: 
 

A tanuló teljesítményét - érdemjegyes osztályzása esetén – félévente legalább három jeggyel, 

időarányos elosztásban kell értékelni. A szülőt tájékoztatni kell az érdemjegyről. (Tájékoztató 

füzet, ellenőrző könyv.) 

 

 

Általános feltételek osztályozás esetében (a nevelői szabadság érvényesülése mellett): 

Az egyenlő elbírálás mellett figyelembe kell venni az Oktatási törvényben és a 

Gyógypedagógiai irányelvekben megfogalmazottakat, a méltányos követelményhez és 

elbíráláshoz való jog érvényesítése érdekében. 
 

 

2.12.5 Minőségbiztosítás elvei 

 

Az iskola minőségi munkája a külső és belső közreműködők sikeres, együttes 

tevékenységének eredménye lehet. A minőségbiztosítás fontos része az önértékelés, célja a 

kitűzött és a tényleges tevékenység közelítése. A minőség leegyszerűsítve a célnak való 

megfelelés, illetve a minőség a minőség. 

A minőséggarancia formái: a minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségbiztosítás. 

A stratégiai terv az iskolai minőségbiztosítás második feltétele. Tartalmazza az 

irányított önértékelést, a közvetlen és közvetett partnerek számbavételét, elvárásaik 

megismerését, az igények elemzését, a fontossági sorrendet és az intézkedési tervet. 

A minőségbiztosítás legfontosabb tényezője az objektivitás illetve külső/belső kontroll. 

 

A minőségbiztosítás intézményi területei: 

 

Intézményvezető 

A minőségbiztosításért az intézményvezető felel, aki kötelezett és jogosult személy is egyben. 

(A kollektív felelősség, kötelezettség és jogosultság ugyanis nem kodifikált az oktatás 

jogterületén sem.) 

A vezetőség szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében: 

- Az intézmény stratégiájának meghatározása és a megvalósítás feltételrendszerének 

tervezése, biztosítása 

-   A folyamatok szabályozottsága 

 

Nevelés-oktatás 
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A folyamatok szabályozása,  

A partnerek elégedettsége 

A kitűzött célok megvalósítása 

 

Tanítás-tanulás 

A folyamatok szabályozottsága 

A kitűzött célok elérése, megvalósítása 

A partnerek elégedettsége 

 

Gazdálkodás 

Az erőforrások figyelembevételének módja 

A partneri igények figyelembevételének módja 

A munkatársak bevonásának mértéke 

A folyamatos fejlesztés eredményei 

Az erőforrások felhasználásának hatékonysága 

 

 

Az iskola sikerességének kritériumai: 

Minden gyermek személyiségfejlesztése az elvárható eredményességgel valósuljon meg! 

Az iskolából kikerülő gyermekek személyisége harmonikusan fejlődjön, biztosítsuk a 

képességeik alapján megszerezhető legtöbb tudást, legyenek tisztában alapvető normákkal, 

morális elvárásokkal, tiszteljék és önmagukban is szeressék az értékeket, legyenek motiváltak 

a tanulásra, a munkára, tapasztalják meg a tanulás örömét, fogadják el a tanulás 

szükségességét! 

Jogos szakmai elvárás, hogy az iskolába járó gyermekek fejlesztése érdekében alkalmazott 

módszerek, eljárások feleljenek meg a fejlődés-lélektani, pszichológiai kritériumoknak. 

A kapcsolatkeresés és tartás más hasonló profilú intézményekkel, a nemzetközi kapcsolatok 

ápolása a fentiek alapján is elengedhetetlen. 
 

 Tanulók körében a sikeresség fontosabb kritériumai: 

o Beiskolázási stratégia és taktika 

o Tanulási kompetencia kiépítése 

o Egyéni személyiségfejlesztés 

o Közösségteremtés 

o Identitástudat /Dózsás lét/ 

 Pedagógusok esetében, a sikeresség háttere: 

o Kiválasztás – biztos szaktudás, morális többletek 

o Sokirányú felkészültség és humán többletek 

o Team munkára való képesség és szándék 

o Pályakezdő nevelők segítése 

o Kötődés az iskolához 

 Szülők körében a sikeresség hátországa: 

o Kapcsolatépítés, kapcsolattartás, felelősségtudat 

o Egyéni tanácsadás, őszinteség, bizalom  

o Következetes számonkérés 

o Kooperáció az iskolával 

 

 

 

A mérés, értékelés, minőségbiztosítás eszközei: 
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A tantárgyi mérések:  

Belső, vezetői mérések rendszere 

Belső tanítói, tanári mérések 

Külső mérések /központi, önkormányzati, OKÉV stb./ 

 Neveltséggel kapcsolatos mérések: 

Belső vezetői vizsgálatok 

Belső munkaközösségi vizsgálatok 

Külső segítők /egyetemisták, szociális munkás hallgatók/ vizsgálatai felkérés 

alapján 

Egyéb külső vizsgálatok 

 

 Elégedettségi vizsgálatok 

Tanulói kérdőívek 

Szervezetfejlesztést szolgáló kérdőívek 

Szülői kérdőívek 

Attitűdvizsgálatok 

Gazdálkodással kapcsolatos mérések 

Kérdőíves vizsgálat 

Elégedettségi vizsgálat 

Külső vizsgálatok 

Belső ellenőrzés 

Iskolavezetéssel kapcsolatos mérések 

Elégedettségi vizsgálat 

Tanári kérdőívek 

Légkörvizsgálatok, 

Külső ellenőrzés, vizsgálat 

 

 

 

Az IMIP az iskolában: 

 Ezt a szegmenst saját, önálló normarendszer szerint működtetjük, koordináljuk, 

szabályozzuk, az érvényes jogszabály szerint. 

Az intézményben minőségbiztosok segítik a rendszer működését. Őket az igazgató jelöli ki, 

bízza meg.  

A minőségbiztosítás a külső szakmai kontroll visszaállításában teljesedhet ki. 
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3 AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 

 

 

3.1 Képzési szakaszok 
Az iskola tantestülete jól képzett, kitartó, lelkiismeretes munkát végez. 

3.1.1 Általános iskolai 1-2évfolyam kezdő szakasz, 3-4 évfolyam bevezető szakasz: alsó 

tagozat 

A különböző osztályokban egységes, és kellően megalapozott alapkészségek 

elsajátítása történik. A tehetséggondozást, valamint a hátrányok leküzdését a differenciáló 

pedagógia eszközeivel, illetve a speciális foglalkozásokon, fejlesztőpedagógusok bevonásával 

biztosítjuk. 

 

3.1.2 Általános iskolai 5-6. évfolyam alapozó szakasz, 7-8. évfolyam fejlesztő szakasz: 

felső tagozat 

Az iskola személyi és tárgyi feltételeinek birtokában a középiskolára való eredményes 

felkészítésre törekszünk, lehetővé tesszük, hogy minden gyermek képességei szerint, a 

legjobb színvonalon teljesítse a tantárgyi követelményeket. 

Más megfogalmazásban még: 1. évfolyam bemeneti 8. évfolyam kimeneti időszak. 

 

 

3.1.3 Az ún.logopédiai tagozat: 4-8. évfolyam, kimenő rendszer 

 

A terápiás szakasz a negyedik évfolyam végéig tarthat.5-8. évfolyamon folytatódik a 

terápiás-fejlesztő munka az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Kedvező esetben a teljes 

integráció bármely évfolyamról megkísérelhető. Sikeres példák vannak.  

 

3.1.4 Nemzetiségi tagozat: 1-8. évfolyam 

 

Az intenzív nyelvtanulás mellett a magyar és a nemzetiségi hagyományok 

megismerése, őrzése, a német nemzetiségi kultúra értékeinek tanulása jelenti az alapképzés 

mellett a gyermekek tevékenységi lehetőségeit. A városrész lakosságának nagy része német 

nemzetiségi gyökerű, az inkulturáció és tradíció-ápolás kötelesség. Visszatérő bajor 

lektortanárnő segíti munkánkat, igen magas színvonalon. 
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3.1.5 Emelt óraszámban oktatott informatika  

 

Az emelt óraszámban, a szabadon választható órák keretében kerettantervhez képest 

korábbi évfolyamokon ismerkedhetnek meg a gyermekek a kor nagy találmányának számos 

lehetőségével. Fontos nevelési szempont: szétválasztani az eszköz adta szükséges, hasznos 

felhasználását a destruktívan kellemes lehetőségeitől. Az informatika is eszköz, és nem cél a 

személyiségfejlesztésben. 

 

3.1.6 Mindennapos testnevelés  

 

Az iskola, a tanulói terhelés optimalizálása és az egészséges életmódra való tevékeny 

felkészítés érdekében, biztosítja valamennyi gyermek számára a mindennapos testnevelést. 

Formái: - testnevelés órák, 

- testnevelés foglalkozások, 

- tömegsport foglalkozások, 

- tehetséggondozó sportkörök, 

- edzések. 

A mindennapos testnevelés keretében kell elvégezni a tanulók fizikai állapotának mérését, 

évente. 

 

 

3.2 Az osztályba és csoportba sorolás elvei és gyakorlata 
 

3.2.1 Általános alapelvek 

Az osztályba sorolás elsődleges kritériuma az alkotmányosság, törvényesség és az 

önkormányzati rendelkezés, a beiratkozás során megnyilvánuló szülői igény. A speciális, 

logopédiai tagozaton a felvétel előfeltétele a törvényi előírásoknak megfelelő szakvélemény. 

Szempont továbbá a sorrendiség, valamint a pedagógiai súlypontozás, az összetétel. 

 

 

3.2.2 A csoportbontás elvei 

A csoportbontás pedagógiai lehetőség. 

A jelenlegi gyakorlatot elsősorban a képesség szerinti bontás, a nívócsoportok kialakítása 

jellemzi az anyanyelv, matematika, informatika tantárgyak tanításában.  

A differenciáló pedagógia mellett törekedni kell arra, hogy a gyermekek személyiségét 

esetleg kedvezőbben alakító humanisztikus-kooperatív technikák alkalmazásának biztosítsunk 

lehetőséget a csoportbontás segítségével. Favorizált a segítőpáros, kiscsoportos munka is. Az 

ún. vegyes csoportoknál fontos szempont a fejlődés diverzitása. A csoportbontás 

működésének folyamatos kontrollja szakmai, munkaközösségi, munkaközösség vezetői és 

igazgatóhelyettesi feladat. Csoportváltás lehetővé tétele elsősorban az ő véleményüktől 

függhet. A csoportváltás tanévközben egyáltalán nem, egyébként pedig általában nem 

favorizált, rendkívüli esetben szakmailag indokolt lehet. 

 

3.2.3 A nem kötelező, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások  

 



 60 

E tevékenységi formák kiválasztásában a diákönkormányzat, valamint a szülői közösség 

véleménye figyelembe vételével dönt a nevelőtestület. Formái: napközi, tanulószoba, a 

tehetséggondozó, felzárkóztató programok, tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások, 

erdei iskola. 

 

 

3.3 A tanulói jogviszony, átjárhatóság 
 

A tankötelezettség kezdetét, létrejöttét és tartalmát az érvényes jogszabály illetve oktatási 

törvény határozza meg. 

A tankötelezettség abban a naptári évben kezdődhet, amelyben a hatodik életével május 31. 

napjáig betölti. 

A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévére, aki augusztus 31. 

utáni időpontban született. 

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 18. életévét betölti. 

 

3.3.1 Tanulói jogviszony keletkezésének feltételei iskolánkban: 

 

Nemzetiségi és általános tantervű osztályokba 

o Tankötelezettséget elérő életkor 

o Óvodai + NT illetve más szakvélemény 

o A pedagógiai program, az iskola rendjének elfogadása iskolaotthonos tanítási rend, 

nemzetiségi tánc, fellépések, versenyek stb. /az elfogadást írásban dokumentáljuk/ 

o Szülői jelentkezés a nemzetiségi osztályba 

 

Angol-számítástechnikai, és nyelvi- számítástechnikai orientációjú normál tantervű 

osztályok 

o Tankötelezettséget elérő életkor 

o Óvodai + NT szakvélemény 

o A pedagógiai program, az iskola rendjének elfogadása /iskolaotthonos tanítási rend 

stb./ 

o Szülői igény jelzése beiratkozáskor 

 

 

Az ún.logopédiai osztályokban 
 

o A Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság vagy a Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján kiadott 

szakvélemény és javaslat 

o A pedagógiai program, az iskola rendjének elfogadása /iskolaotthonos tanítási rend, 

fejlesztő; terápiás órák, kondícionálás, részképességek stimulálása stb/ 

 

3.3.2 Az integráció feltételei 

 

o a gyermek szakvéleményben is leírt képesség-összetevői  

o megfelelő, támogató szülői háttér 

o segítő pedagógiai környezet, további terápia, ha szükséges 

o befogadó és kooperációs affinitás fejlesztése, két- három- négyoldalú folyamatban. 
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3.3.3 Egyéb szabályok  

 

A Nemzeti Alaptanterv 4., 6., 8. évfolyam végére meghatározza a minimum követelményeket, 

amelyek teljesítése a  magasabb évfolyamba lépés feltétele. 

Iskolánk nevelőtestülete a NAT és a Kerettanterv alapján, azok szellemének megfelelően a 

többi évfolyamon is meghatároz követelményeket. Általában ezek teljesítésére egy tanév áll 

rendelkezésre, de nem zárja el a tanulót annak lehetőségétől, hogy a következő évben pótolja 

az elmaradt hiányosságait. A logopédiai tagozaton ez nem igényel egyéni –külön eljárást.  

3.1.1 Az iskolában megvalósuló szociális- integrált és integrált nevelés, oktatás  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált - oktatásuk. Az 

együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének sikeres 

felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására úgyszintén. Az együttnevelés 

megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken érvényesül a 

-  habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- A tevékenység olyan nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, amely lehetővé 

teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként 

egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális 

eszközök alkalmazását.  

- A kulcsfontosságú személy a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, 

oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai 

képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket megválasztja; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező – 

gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 
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kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a 

tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgálat, az utazó 

gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét vehetik igénybe a 

megyei közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

Fontos, hogy az integráció szemlélete soha ne szűküljön le az egyoldalúságra, a 

kizárólagosságra, az abszolutizálásra. Ez a veszély azonban nem fenyegeti szakmailag jól 

megalapozott tagozatunkat. 

 

Átjárhatóság az iskolán belül: 

Az egységes alapképzés következtében - rendkívüli esetekben - van lehetőség az 

egyik osztályból a másikba való átjelentkezésre is. A rendkívüliséget az eltérő profilok, 

nyelvtanulási szintek és szakmai vélemények indokolják. 

 A kiemelkedő képességű, még un. logopédiai osztályba járó gyermekek esetében az 

integrációra van lehetőség 4-8. évfolyamon. /a feltételek biztosítása mellett/ Erre számos 

példánk van. 

A szülők hosszabb külföldi tartózkodása esetén vagy a tanuló rendkívüli körülményeire 

vonatkozóan a szülő kérheti gyermeke rendszeres iskolába járás alól való felmentését, illetve 

tanulói jogviszonya szüneteltetését (eu-s tagállami tartózkodás jogszabályai!) 

Ebben az esetben is osztályozó vizsgára kell utalni a tanulót félévkor és tanév végén. 

A szülő többévnyi távolmaradása esetén évfolyamonkénti osztályvizsgát tömbösítve is le 

lehet tenni, külön-külön évfolyamonként. 

A gyermek tanulói jogviszony rendes és rendkívüli körülmények alapján szűnhet meg. 

 Nem igényel külön eljárást a költözés, a másik iskolába való távozás, a nyolcadik 

osztály befejezése. 

 Rendkívüli esetekben, pl. több évvel való túlkorosság, tankötelezettség végét jelentő 

életkor betöltése esetén, az alacsonyabb évfolyamokon is megszűnhet a tanulói jogviszony. A 

tankötelezettség 18. életévig tart. 

 Az Oktatási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy (meghatározott feltételek, okok 

mellett) a gyermek magántanulóként végezze a tanulmányait. 

Ennek kritériuma az adott eset relációjában, alapos mérlegelést követel, az érvényes 

jogszabály tükrében. 
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4 A NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS TERÜLETEI 

 

 

4.1 Az ún.logopédiai osztály /kimenő rendszerű 4-8 évfolyamig/ 

 

4.1.1 Képzési szakaszok 

4. évfolyam: reedukációs, intenzív terápiás szakasz (logopédus) 

A terápiás szakasz a negyedik évfolyam végéig tarthat. Kedvező esetben a teljes 

integráció bármely évfolyamról megkísérelhető. A gyermekeknek a terápiás időszakot 

követően jelentős javulást kell mutatniuk az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás, a 

mozgás, a finom motorika, a beszédészlelés terén, valamint az alapkészségek 

elsajátításában. 

5-6. évfolyam : korrekciós, tantárgyi felzárkóztató szakasz  

A gyermekek fejlesztésében nagyobb hangsúlyt kap a tanuláshoz szükséges motiváció 

megőrzése, az egyes tantárgyakban való elakadás, megelőzése, korrekciója, az egyéni 

képességek közül a legjobban működők felismerése, a kedvelt tevékenységformák 

megtalálása. 

7-8. évfolyam : integrációt előkészítő, integrációs szakasz  

A képzési szakasz végére a tanulóknak alkalmassá kell válni  a képességekhez igazított 

továbbtanulásra, a nagyobb létszámú osztályokban való haladásra. 

 

4.1.2 Integrált nevelés, oktatás  

Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata az egymás iránti empátia, tolerancia 

fejlesztése. Fontos a kapcsolattartás a szülők közösségével azért is, hogy fogadják el az 

integrálandó gyerekeket. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-s 

tanulásra jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szakemberekkel, 

javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

A szakértői bizottság véleménye alapján a gyermek kerülhet: 

Többségi általános iskolába, és a sajátos nevelési igényre vonatkozó törvény (1993-ban 

kiadott többször módosított LXXIX. Törvény 121§ (29) bekezdése) a) pontjának megfelelő 

integrált nevelésben részesül, létszámban két tanulónak számítva, emelt normatívával 
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121.§ (1) 29. bekezdése alapján: „Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd.” 

 

 

4.1.3 A, beilleszkedési tanulási-, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek 

 

Ezen  nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek fejlesztése egyénre szabottan történik a 

Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltaknak megfelelően, melyhez egyéni fejlesztési 

tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő szakemberek - fejlesztő gyógypedagógus - 

gyermekenként, tanulónként. A fejlesztést a KT. 52§ (6) bekezdésben meghatározott 

időkeretben végzi.  

Az BTMN gyermekek ellátása: 

 

o integrált oktatás, nevelés  

o fejlesztő foglalkoztatásra jogosult a Kt. 30. § (7) bekezdése alapján 

o a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért az 

intézmény vezetője a felelős  

o ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi  

o tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól 

o nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat  

 

4.1.4 SNI-s, BTMN-es tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő 

foglalkozása 

 

- Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek, és iskolánkban ezt meg is kell 

kapniuk. Az iskola óratervében meg kell jeleníteni a pedagógiai és egészségügyi célú 

rehabilitációs órakeretet, amely a különböző sajátos nevelési igény esetén eltérő 

mértékű. Az évfolyamra meghatározott heti tanórák számának 15-50%-a lehet, 

amelyet a Kt. 52.§ (6) bekezdése ír elő. 

- Az SNI-s tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

ellátásban kell hogy részesüljenek a Kt. 30 § (3) bekezdése alapján. 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek közösségi életbe 

való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkozásra jogosult a Kt. 30 § (7) 

bekezdése alapján. 

- A szakvélemények adatvédelmét a Kt. 2. számú melléklete szabályozza. 

- Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési, magatartási vagy tanulási 

nehézséggel küzd vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó megkeresésére a 

tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság dönt, tehát azokat a 
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gyerekeket, akik nem rendelkeznek vizsgálati anyaggal, először a nevelési 

tanácsadóhoz kell vizsgálatra küldeni. 

- Olyan tanítási-tanulási folyamatot kell számukra biztosítani, amivel problémájuk 

megoldásában nyújt segítséget, /pl.: eszközök, időkeret stb./ úgy, hogy a tanuló egyéni 

sikereket érjen el. 

- A sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni, egyéni fejlesztési tervet kell 

készíteni. A törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik 

ezekkel a gyerekekkel iskolánkban. 

- A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézség a szokásos 

tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, 

speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé. 

- A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a 

közoktatási törvény foglalja össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű 

tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, 

illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és 

hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

o ( speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek) 

 

- A Ktv. Integrációt támogató rendelkezései: 

o Megemelt normatív támogatás 

- Sérülés specifikus végzettségű gyógypedagógus 

- Habilitációs (rehabilitációs foglalkozások biztosítása a törvényi szabályozásnak 

megfelelően (gyógypedagógus végzi) 

- Felmentések, kedvezmények érvényesítése a gyermek szükségleteinek megfelelően 

- Számonkérés, vizsgáztatás módosítása a gyermek igényeinek figyelembe vételével 

- Egyéni továbbhaladás 

- Az integrációban résztvevő intézmények 

- Alapító okirat 

- Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésére-oktatására 

- Helyi tanterv 

- Módosítás: sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve 

alapján 

- Az intézménynek rendelkeznie kell a SNI tanulók egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükséges feltételekkel (speciális eszközök, 

akadálymentesítés, speciális végzettségű gyógypedagógus). 

- Magyarországon az 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény tartalmazza az integrációs 

törekvésre, megvalósulási módokra vonatkozó szabályokat. 

Törvényi háttér: 

1993. évi Kt tv. 

2003. évi módosítása 

1998. évi Esélyegyenlőségi tv. 

29/2002. OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához 

szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről. 

2/2005.(III.1.) OM rendelet a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (a 

továbbiakban: Irányelvek) 
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Fontosabb diagnosztikai eljárások. 

 Sindelar-eljárás 

 Frostig-teszt (vizuális észlelés vizsgálatára) 

 GMP (auditív észlelés vizsgálatára) 

 Inizán 

 Bender-A, -B 

 DIFFER-teszt 

 

 

  

4.1.5 Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

 

Az egészségügyi rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 

kivizsgálását és a diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, 

kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja 

magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti 

vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

A pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, 

a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.  

 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

feladatok megvalósítása, a kerettantervben meghatározott követelmények csak a beszéd- és 

nyelvi zavarok kompenzálása és megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, 

rehabilitációs és sérülésspecifikus egyéni fejlesztő programok segítségével teljesíthetők. 

A műveltségi területek közül az Magyar nyelv és irodalom, a Művészetek, a Testnevelés és 

sport, valamint az Élő idegen nyelv tanítása kíván nagyobb figyelmet. A követelmények 

azonban itt sem módosulnak, csupán – a beszédfogyatékosságtól függően – 

hangsúlyeltolódások mutatkozhatnak az egyes témakörök között. Ezek meghatározása a helyi 

tantervben történik. 

Magyar nyelv és irodalom 

Az anyanyelvi fejlesztés tartalmát, a fejlesztésre fordított időt a sérülés jellege, mélysége, 

prognózisa, az egyéni speciális szükséglet befolyásolja. Az anyanyelv műveltségi részterület 

egyes összetevői ennek megfelelően más-más hangsúlyt kapnak a fejlesztésben, néhány 

szempont azonban általánosítható: 

- az írás, olvasás előkészítésének átlagos időtartama lényegesen megnövekszik, ezért is – 

különösen a kezdő osztályfokon – érdemes élni a tanulmányi idő növelésének 

lehetőségével; 

- olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, 

illetve a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott; 

- a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési 

szakaszok tervezendők; 

- az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás 

teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

Művészetek. Testnevelés és sport 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri orientáció, 

mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. 
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Élő idegen nyelv 

Az idegen nyelv tanítása felelősségteljes döntést igényel. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy 

a beszédfogyatékosok e műveltségi területtől való megfosztása a gyermeket gyakorlatilag 

kizárhatja a későbbi felsőoktatásból, beszűkítve ezzel életterét. A követelmények teljesítése 

alóli mentesítés helyett a módszerek változtatását (pl. dadogók esetében az írásbeliség, 

diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek elsőbbségét) szükséges biztosítani. 

 

 

Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 

A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 

- Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 

- Kommunikációs tréningek. 

- Bábterápia. 

- Drámaterápiás foglalkozások. 

Az egészségügyi rehabilitáció formái 

- Foniátriai vizsgálat és ellátás. 

- Gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás. 

- Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia. 

- Szenzoros integrációs tréningek és terápiák. 

- Gyógyúszás. 

- Gyógytorna. 

- Relaxációs tréningek. 

 

 

A NAT alkalmazása az integráltan nevelt nagyothalló gyermekek nevelése-oktatásában 
 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret 

A hallássérült tanulókat segíteni kell abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt 

élve a munka világának aktív részesévé váljanak életútjuk során. 

Információs és kommunikációs kultúra 

Az ismeretszerzésben fontos szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, hogy 

ezen az úton szerzett ismereteknek valósághű tartalma legyen, az ismeretanyag a fogalmi 

általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze. 

Hon- és népismeret 

A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, 

tartalmakban eltérő összefüggések felismerését. 

Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kommunikációjukban akadályozott hallássérülteknek. A 

szókincs, fogalmak bővítése, nonverbális úton szerzett ismeretek fontos részét képezik a 

széleskörűen tájékozott egyén formálásának. 

Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolattartás formáinak elsajátítása, gyakorlása. 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Közvetlen élmény nyújtásával kell/lehet hatékonyan ismereteket adni a hazánkon kívüli 

kultúrkincsek megismeréséhez. Szemléletük, nyitottságuk formálásában nagy jelentőséggel 

bír, ha kommunikációs lehetőségeikkel kapcsolatot tudnak teremteni szélesebb 

környezetükben élő (sors)társaikkal. 

Környezeti nevelés 

A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet hatékonyan eljuttatni 

a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos pedagógiai 

segítséggel, sok vizuálisan érzékelhető ismeret gyűjtését kell lehetővé tenni. 
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Tanulás 

A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű 

kommunikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik 

(emlékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek stb.) feltárására építve kell az egyéni 

fejlesztéseket megvalósítani.  

Az információs kommunikációs technológiák megismertetése kiemelt pedagógiai feladat, mert 

ezáltal gazdagodnak az információszerzés lehetőségei. 

Testi és lelki egészség 

A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló 

fogyatékosságuknak megfelelő szinten – azokkal az okokkal, melyek, melyek hallássérülésüket, 

illetve annak következményeit okozták. El kell sajátíttatni a hallásjavító eszközök használatát, 

és azokat az egészségügyi ismereteket, melyekkel megőrizhető, illetve aktivizálható 

hallásmaradványuk. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos szerepe van komplex 

kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihasználása, szájról olvasás). 

Szükséges, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros szokásokat az ártalmas, utánzó 

magatartási formákat kerüljék (dohányzás stb.) 

Felkészülés a felnőtt élet szerepeire 

Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltárása, melyek a tanulók további 

sorsának döntő befolyásoló tényezői lehetnek (kézügyesség, megfigyelés stb.). Ezek fejlesztése 

jó esélyt adhat arra, hogy pályaválasztásuk sikeres legyen. Reálisan kell felmérniük, 

feldolgozniuk a hallássérülésükből következő akadályozó tényezőket. 

 

 

A Nat és a kerettantervek alkalmazása a helyi tantervben 

Magyar nyelv és irodalom 

– A műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak oktatása folyamán komplex nyelvi fejlesztés 

történik, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű 

elsajátításáért.  

Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a 

nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a 

beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítése a 

halló gyermekek kommunikációjához. 

Az integrációs gyakorlat célja (a szegregált oktatás első két évfolyamán javasolt az óratervbe 

történő beépítése) a halló gyermekekkel való érintkezés, kapcsolattartás, integrációt 

előkészítő – szocializációs, kommunikációs tartalmú – formáinak gyakorlása. 

Élő idegen nyelv 

A nagyothalló gyermek nyelvi fejlettségi szintje alapján általában képes egy élő idegen nyelv 

megtanulására. A hallásállapot, a nyelvhasználat nehezítettsége miatt azonban esetenként 

szükséges a követelmények módosítása. 

Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének tartalmaznia kell az Élő idegen 

nyelv iskolai oktatásának módját. 

Művészetek 

A műveltségi terület tantárgyain belül az ének-zene fejlesztési feladatait speciális módon kell 

kialakítani, melynek célja a hallóképesség fejlesztése, a természeti-társadalmi környezet hang-

jainak megismertetése, az emberi beszéd akusztikus felfogásának a segítése. Esetleg „Hallás 

és zenei nevelés” tantárgy beépítése javasolt a helyi tantervbe.  

 

 

A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja 

A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozásokat a gyermek állapotához 
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igazodóan egyéni vagy kiscsoportos formában kell megszervezni. 

- Nagyothalló tanulók esetében az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a folyamatos 

otológiai és audiológiai ellátásra irányul, melyet számukra iskolai keretekben szükséges 

biztosítani. A nagyothalló tanuló fokozottabban támaszkodik a látására, ezért annak 

védelme a fülészeti ellátással azonos fontosságú. 

- Nagyothalló tanulóknál is – különösen a hangos beszéd kialakulása után bekövetkezett 

halláscsökkenés esetén – kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai 

ellátás. 

- A nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nemcsak a fogalmi gondolkodás fejlődésére, 

hanem a lelki élet egészére is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési cél a lehetőség szerinti 

legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdologopédiai ellátás. 

- Speciális intézményi oktatás esetén az integrált iskolai és iskolán kívüli életre történő 

felkészítés biztosítása is feladat. 

- A beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar tüneteit mutató tanulók 

korrekciója az iskoláztatás végéig szükséges. A számukra alkalmazott követelmények 

egyéni képességeik függvényében módosulnak. 

A fenti szakmai háttér is igazolhatja a kis létszámú fejlesztő osztály sikerességét. 
 

 

4.2 Az egész napos vagy iskolaotthonos osztályok 
 

 

Az 1-4. évfolyamokon iskolaotthonos formában folyik az oktató-nevelő munka. Az 

iskolaotthonos osztályok munkarendje a több éves gyakorlat során alakult ki. A tantárgyak 

tanítását és a szabadidős tevékenységeket a két pedagógus megosztva végzi. így a tanórán és 

tanórán kívüli tevékenység közben is együtt lehet a gyermekekkel. Ez a munkaszervezés 

lehetővé teszi a törvényben előírt mindennapos testnevelés hatékony megvalósítását. Házi 

feladatot, gyakorló feladatokat - szülői kérésre vagy indokolt esetben adunk, hétvégeken. 

 

 

4.2.1 Napközi/ Iskolaotthon 

Az iskolaotthonos szolgálat a teljes alsó tagozatra kiterjed. 

5-6. osztályban a gyermekek és a szülők igényeinek figyelembevételével napközit 

szervezünk. 

Két fontos feladatunk itt az étkeztetésen túl a nyugodt légkör és a szakszerű segítségnyújtás 

biztosítása a tanórákon, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Naponta egy-

másfél óra áll a tanulók rendelkezésére a másnapi felkészülésre és az egyéni felzárkóztatásra. 

A gyerekek érdeklődésének megfelelően kb. 30 perces kulturális vagy kézműves és sportjáték 

foglalkozásokat tartunk. 

 

 

4.3 Tanulószoba 

 

A 7-8 évfolyam részére kínálkozó lehetőség, osztályfőnöki, szaktanári javaslatra, szülői 

kérésre. Jelentkezni az osztályfőnöknél lehet. A beiratkozástól quasi- kötelező, a 

tankötelezettség teljesítésének tekintjük, a kiiratkozást nem favorizáljuk. Azt csak rendkívül 

indokolt esetben, írásos kérelem esetén engedélyezi az igazgató.  
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4.4 Erdei iskola 

 

Célunk, hogy lelkileg, testileg egészséges, önmaguk és környezetük számára hasznos, értékes 

embereket neveljünk. A szülői - tanulói - nevelői döntés alapján szervezhető ez a speciális 

tanulási forma. Cél, hogy minden alsó tagozatos gyermek vegyen részt erdei iskolai 

programban. 
 

 

4.5 Úszás 

 

A 2. és 3. évfolyamokon a mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk az úszásoktatást a 

tanmedencében, illetve az uszodában, a városi szervezésbe integráltan. 

5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI 

 

 

5.1 Személyi feltételek 

    

Munkakörök 

 

Jelenlegi létszám Szükséges létszám 

Tanító 29  

Napközis nevelő 2  

Tanár 22  

Igazgató 1  

Igazgató helyettes 2  

Könyvtáros  1  

Logopédus 1  

Szabadidő szervező 1 Csak feladatkörben 

Gyógypedagógus 3  

Pedagógiai asszisztens 1 Csak feladatkörben 

Összesen 63 67 

 

 

Nevelő-oktató munkát végző főállásúak száma: 62 

Nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma: 3 

Nevelő-oktató munkát segítő nem főállásúak száma: 5 

Üres pedagógus álláshelyek száma: 1 

Gyesen: - 

Gyeden: 1 

Pályakezdő: - 

A szakos ellátottság 100%-os. 

 

 

5.2 Munkakörök, feladatkörök 
 

 

Pedagógiai munkát végzők köre 

Pedagógiai munkát segítők köre 

A pedagógiai munka feltételeit biztosító adminisztratív és technikai munkát végzők 

köre (18 fő) 
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Végzettségek:    Többdiplomás:13  Szakvizsgázott: 11 

 

Egyetem: 7    Főiskola: 56  Ebből 2:11 

               3:1 

               4:1 

 

Ez a jelenlegi állapotot tükrözi. 

 

 

 

 

5.3 Szakmai feltételek 
 

A pedagógusok rendelkeznek a számukra előírt képesítési feltételekkel. Ennek 

birtokában végzik tervező, szervező, adaptáló tevékenységüket, igazítják a tanítás-tanulás 

folyamatának tartalmát, eszközeit a gondjaikra bízott gyermekekhez. 

Ennek érdekében folyamatosan tanulmányozniuk kell a legújabb pedagógiai-pszichológiai, 

illetve a szakterületéhez tartozó tudományos szakirodalmat. 

A nevelési program megvalósításában a pedagógiai végzettséget igazoló diploma 

mellett szükségesnek látszik a korszerű, új, de értékőrző típusú pedagógiai, módszertani 

kultúra elsajátítása, illetve a frissítés. 

Az egyéni továbbképzési és életpályamodell- jogszabályi elvárásokat folyamatosan akceptálni 

kell. 

 

Ennek birtokában lesznek képesek pedagógusaink a tehetséggondozás, hátránykompenzálás 

megvalósítására, a minőségi és ezáltal hatékony, differenciáló pedagógia tevékenységre. 

Az önfejlesztés lehetséges módjai a külső szervezett továbbképzés, valamint a megfelelő 

szakirodalmak tanulmányozása, az intézményen belül szervezett önképzés, tréning.  

(A program megvalósításához szükségesnek látszik további 1-1 pszichológus, 

gyógypedagógus és pedagógusasszisztens álláshely perspektívába helyezése. Távolabbi cél 

lehet legalább egy szociális munkás alkalmazása is). 

Az asszisztensi és szociális munkára elsősorban azért van szükség, mert iskolánkban az 

integráció megvalósításával ez indokolt. Gyermekeink egy része kedvezőtlen anyagi, szociális 

és családi háttérrel rendelkezik, felzárkóztatásuk, gondozásuk ezt a feladatot szükségessé 

teszi. 

 

 

5.4 Pénzügyi feltételek 

 

Az iskola a tervezés során figyelembe vette az önkormányzati kötelező finanszírozás 

lehetőségeit, ennek megfelelően tervezte meg az ellátandó órák rendszerét. 

Ugyancsak figyelembe vette a személyi feltételek biztosítására vonatkozó elvárásokat, 

lehetőségeket.  

A tanulócsoportok létszámhatárainak tervezése-létrehozása mindig a törvényi 

szabályok és lehetőségek alapján történik, fenntartói konzultáció és jóváhagyás után. 

A tárgyi feltételek leírásában a funkcionális taneszköz jegyzék előírásai szerint 

terveztünk, figyelembe véve a folyamatosság elvét, az önkormányzati-pénzügyi feltételek 

lehetőségeit. Korszerűsítés: lsd. fentebb. 
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6 A HELYI TANTERV 

 

 

6.1 A tantervkészítés szempontjai 
 

 

Az iskola a szerkezetének, feladatainak megfelelően elkészítette a helyi tantervet. A helyi 

tanterv alapja a Nemzeti alaptanterv, valamint a Kerettanterv, de figyelembe vette a /un. 

logopédiai osztályok / gyógypedagógiai irányelvekben megfogalmazottakat is. 

A helyi tanterv tananyagrendszerének kiegészítésekor figyelembe vettük tanítványaink 

szocio-kulturális környezetét, körülményeit, valamint belső iskolai és személyes 

adottságaikat, lehetőségeiket. 

 

Tekintettel az ún. logopédiai tagozatra: 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében 

elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak – a 

különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez 

biztosíthatja a tanulók számára a felfelé tartó tendenciát. 

Nagyon súlyos esetekben – főként az intenzív rehabilitáció érdekében – szükség lehet a 

beszédfogyatékos tanuló elkülönített – e célra létesített gyógypedagógiai intézményben, 

osztályban történő – iskolai nevelésére, oktatására. Ennek időtartama azonban ésszerű 

időhatárok között átmeneti, a terápia eredményességétől függő, a család helyzetétől, terápiás 

együttműködésétől befolyásolt gyakorlat. A külön iskolákban törekedni kell arra, hogy a 

tanuló minél előbb visszakerüljön a többségi oktatásba, és különleges gondozása az intenzív 

rehabilitáció után, a logopédiai szakszolgálat keretében folyamatosan biztosítva legyen. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai 

tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű. Ez azt jelenti, hogy a beszéd állapotának 

felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a 

komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A beszédfogyatékos tanuló oktatásában – logopédiai ellátásában – a módszerek célszerű 

alkalmazásának elve megköveteli az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 

értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a korrekció adott szakaszának 

figyelembevételét. 

d) A beszédfogyatékos tanuló fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. 

Ennek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást 

erősítve fejlődnek. 

e) A fejlesztés fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző 

beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a 

különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. 
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f) A beszédfogyatékos tanulók oktatása, különleges gondozása megköveteli az egyéni és 

csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. A csoportra irányuló munka során 

meg kell találni az egyénre szabott rehabilitációs programok végrehajtásának módját is. 

g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése legyen intenzív és folyamatos. 

h) A fejlesztés nem nélkülözheti a szülők támogató együttműködését. 

A terápia segítse elő a NAT fejlesztési feladatainak teljesítését minden műveltségi területen. A 

terápiában a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében minden – a 

tanulóval kommunikáló – felnőtt legyen partner. 
 

Kiemelt fejlesztési feladatok  

A beszédfogyatékos tanulók oktatásában állapotukhoz igazodóan kell alkalmazni a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési feladatokat, a kerettantervek közös követelményeit. Ehhez a 

következő szempontokat és módosításokat kell figyelembe venni. 

Énkép, önismeret 

A személyiség fejlesztésében hangsúlyozottan kapjon szerepet a szociális kapcsolatrendszer 

kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. 

Információs és kommunikációs kultúra 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 

eszközök segítő szerepe kiemelkedő. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók ne csak 

az Informatika műveltségi területen belül használják a számítógépet, hanem – ha szükséges – 

a tanítási órákon is. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a 

beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.  

Tanulás 

Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazása különösen 

az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében kiemelt feladat. 

Testi és lelki egészség 

A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon 

beszédfogyatékosságához. Motiválni kell beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor fel kell 

készíteni az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a maradandó 

tünetekkel később is együtt tudjon élni. 

 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

- Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének legyen része az a tananyag 

és követelmény, értékelési mód, melyet a hallássérült gyermek speciális fejlesztése 

igényel, 

-  Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon 

hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi 

gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő tanulási nehézségének 

leküzdéséhez. 

-  Célszerű a hosszabb szöveges feladatok („kötelező” olvasmányok) tartalmának 
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vizuális megerősítése (video, diasorozat stb.), az arra történő felkészítés (szókincs, 

kifejezések), esetenként csak szemelvények, részletek feldolgozása.  

-  Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően 

nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú „memoriter”, 

hangsúlyos, ritmusos versmondás, tollbamondás utáni esetleges hibák stb.). 

Értékelésüknél figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési terv követelményeit. 

-  A hallássérült tanuló fejlesztési stratégiájának kialakításakor igénybe kell venni a 

szakirányú végzettségű, integrált oktatásban tapasztalatokkal rendelkező 

gyógypedagógus közreműködését. A közreműködés terjedjen ki a hallássérült gyermeket 

oktató pedagógusok felkészítésére, a fogadó iskola sajátos teendői ellátásának 

tervezésére, folyamatos tanácsadásra. Feltétlenül szükséges a szülők és az iskola ilyen 

vonatkozású együttműködése. 

-  Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítani kell mindazokat a 

speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, 

foglalkozásokat, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a 

hallássérülés tényéből következik (pl.: audiológiai gondozás). Ennek megszervezéséhez a 

szakértői javaslat, a hallássérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények részéről történő folyamatos tanácsadás, – mint pedagógiai 

szakszolgálat, és szervezett továbbképzés, egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatás – 

nyújthat segítséget. 

 

További szempontok a döntés során: 

 Szülői igények 

 Az iskola személyi és tárgyi feltételrendszere 

A tantervek a központi, kerettantervek, amelyekben a módosítást az egyes osztályok 

sajátosságai szerint az óraszámokban jelenítjük meg. Az óraszám változás részben új 

tartalmakat jelez, részben a gyakorlásra-készségfejlesztésre fordított idő mennyiségét 

emeltük. 

 

Az alsó tagozaton alkalmazott helyi 

tantervek 
 
Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály 

Matematika 1-4. osztály 

Környezetismeret 1-4. osztály 

Ének-zene 1-4. osztály 

Rajz 1-4. osztály 

Technika-életvitel 1-4. osztály 

Testnevelés-sport 1-4. osztály 

Angol korai kezdő 3.osztály 

Német nemzetiségi nyelv 1-4. osztály 

Informatika orientációs 4. osztály 

Német nyelv 4. osztály 

 

A felső tagozaton alkalmazott helyi 

tantervek 
 
Magyar nyelv és irodalom (könyvtárhasználat, 

dráma) 5-8. osztály 

Matematika 5-8. osztály 

Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. osztály 

Hon és népismeret  ö.m. 6. osztály 

Német nemzetiségi nyelv 5-8. osztály 

Német nyelv 5-8. osztály 

Angol nyelv 5-8. osztály 

Természetismeret 5-6. osztály 

Fizika 7-8. osztály 

Kémia 7-8. osztály 

Biológia 7-8. osztály 

Földrajz 7-8. osztály 

Informatika 5-8. osztály 

Technika-életvitel 5-8. osztály 
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Osztályfőnöki 5-8. osztály 

Testnevelés-sport 5-8. osztály 

Rajz- és vizuális kultúra 5-8. osztály 

Mozgókép- és médiaismeret ö.m. 8. osztály 

Ének-zene 5-8. osztály 

Tánc-dráma önálló m. 5. osztály 

Ember és társadalomismeret, etika ö.m. 7. osztály 

 

 

 

 

6.2 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 

 

Óraterv 

1-4. évfolyam óraterve 
 

Tantárgy 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

heti évi heti évi heti évi heti évi 

Magyar nyelv és irodalom 8 296 8 296 7 259 7 259 

Matematika 5 185 5 185 5 185 3 111 

Informatika - - - - - - 1 37 

Idegen nyelv - - - - - - 3 111 

Környezetismeret 1 37 1 37 2 37 2 74 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1,5 55,5 

Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 3 111 3 111 

Kötelező óraszám a törvényben 20 740 20 740 20 740 22,5 832,5 

Szabadon választott: Magyar       1 ó 
         Matematika           1 ó 

         Angol      2 ó 

 

 

1-4. évfolyam: német nemzetiségi óraterve 
 

Tantárgy 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

heti évi heti évi heti évi heti évi 

Magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 6 222 6 222 

Matematika 4 148 3 111 4 148 4 148 

Informatika - - - - - - - - 

Nemzetiségi  nyelv és irodalom 5 185 5 185 5 185 5 185 

Idegen nyelv - - - - - - - - 

Környezetismeret 1 37 1 37 1 37 2 74 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1,5 55,5 
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Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 3 111 3 111 

Kötelező óraszám a törvényben 22 814 22 814 22 814 23,5 869,5 

Szabadon választott: Magyar               1 ó     1 ó       1 ó 
        Matematika                    1 ó 

       Német nemzetiségi tánc és népismeret           1 ó  
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5-8. évfolyam óraterve a normál tantervű osztályokban 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  és 

könyvtár informatika 

5 5 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Hon és népismeret   1     

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika 2 2 2 2 

Természetismeret és egészségtan 1,5 2,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan - - 1,5 2 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz -   2 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  3 3 3 3 

Ember és társadalomismeret, etika - - 1 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tánc és dráma 1       

Kötelező óraszám a törvényben 22,5 22,5 25 25 

     

összes óraszám 26 26,5 29,5 29,5 

Szabadon választható keretterhére 

felhasznált órák 

3,5 4 4,5 4,5 

rajz és vizuális kultúra 0,5     0,5 

informatika (emelt szint) 1 1 1 1 

magyar 1,5 1 1 1,5 

matematika   1 1 1 

Testnevelés és sport  0,5 0,5 0,5 0,5 

Természetismeret és egészségtan   0,5     

földrajz     1   

 

A szabadon választható keret terhére, a közoktatási törvény (1993.LXXIX 52.§ 7. bekezdése ) alapján  7. és 8. 

évfolyamon heti két órában biztosítjuk  idegen nyelv tantárgyból a tehetséggondozást . A csoport megszervezése 

a 6. évfolyamos és az addig nyújtott teljesítmény alapján történik a szaktanárok javaslatára. 
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5-8. évfolyam óraterve a német nemzetiségi osztályokban 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) és 

könyvtár informatika 

5 5 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Hon és népismeret   1     

Idegen nyelv (német nemzetiségi nyelv) 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret és egészségtan 1,5 2,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan - - 1,5 2 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz -   2 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  3 3 2,5 2,5 

német tánc 1 1 1 1 

Ember és társadalomismeret, etika - - 1 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező óraszám a törvényben 24,5 24,5 27,5 27,5 

     

összes óraszám 28 28,5 31 31 

Szabadon választható keretterhére 

felhasznált órák 

4,5 5 5,5 5,5 

rajz és vizuális kultúra 0,5     0,5 

informatika (emelt szint) 1 1 1 1 

magyar 1,5 1 1 1,5 

matematika   1 1 1 

Testnevelés és sport  0,5 0,5 0,5 0,5 

Természetismeret és egészségtan   0,5     

német tánc 1 1 1 1 

földrajz     1   

 

 
Magyarázat az óratervhez: 

 

1.) Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az óraszámok 
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a hatályos jogszabályok, a szülők beleegyezése, a fenntartó jóváhagyása, a folyamatosság 

és a tradíció alapján alakultak ki.  

2.) A szabadon választható órákban a következőket ajánljuk tanulóinknak: 

- 3. évfolyamtól angolt és németet tanulhatnak heti 2 órában. Ennek követelményeit 

a helyi tantervünk tartalmazza. 

- 5. évfolyamtól heti két órában tanulhatják az angol-informatika orientációs 

osztályban a tanulók az informatikát. 

Ennek tantervét a helyi tantervünkben kidolgoztuk. 

- A matematika tantárgy óraszámát 7-8. évfolyamon fél órával megnöveljük,          

amelyben a középfokú intézményre való felkészítést ajánlunk. 

- Ebből az órakeretből oldjuk meg az idegen nyelvi, számítástechnikai és a technika-

életvitel tantárgyak csoportbontását. 

- Szabadon választható órakeretekből kerül megoldásra a tömegsport, néptánc és a 

szakköri foglalkozások megtartásához szükséges óra is. 

 

Az intézmény számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

- 1-4. évfolyamon a három kötelező órán kívül az iskolaotthonos oktatás keretén 

belül a játékos, egészségfejlesztő testmozgás, néptánc oktatás. 

 

3.) Az egyéni foglalkozások óráiban kerül megtartásra a tanulók felzárkóztatásához szükséges 

óraterv is. 

 

 

4.) Az intézmény számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

- 1-4. évfolyamon a három kötelező órán kívül az iskolaotthonos oktatás keretén 

belül a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

- 5-8. évfolyamon heti 3 testnevelés órán kívül (az óratervben lévő 2,5 óra 

kiegészítésre kerül 3-ra) az iskolai sportegyesület, a tömegsport órák biztosítanak 

lehetőséget. 

 

5.) A német nemzetiségi óraterv 1-8. évfolyamon (heti 5 óra x 37 hét x 8 évfolyam) 

megtartandó 1480 órája 1-2. évfolyamon a testnevelés és tánc óratervében szereplő 1-1 

óra tánccal valamint a 7-8. évfolyamon szereplő 0,5-0,5 óra többlettel lesz meg a törvény 

szerint előírt óramennyiség. A kötelező és egyben engedélyezett 22-22 órát 1-2. 

évfolyamon testnevelés 1-1 órával léptük túl, ami ebből a tárgyból lehetséges. 

 
6.3 A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a 

versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a 

kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, 

amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és 

hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív 

szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az 

iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott 

rendszere. 

Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 
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A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik 

hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén 

tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában formálódik. 

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

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek 

fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan 

fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus 

gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek 

kezelése. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél 

fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók 

ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem 

irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a 

nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén 

rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és 

írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően 

alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, 

összegyűjteni és feldolgozni 

információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a 

helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd 

magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség 

tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra 

gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 

olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 

valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 

társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 
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változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek 

felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és 

lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. 

Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az 

egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására 

is. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést 

ezek alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és 

struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a 

matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre 

a matematika választ adhat. 

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a 

problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni 

tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a 

matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a 

megfelelő segédeszközöket. 

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy 

a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a 

mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának 

az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek 

szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák 

előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, 

erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatosan). 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 

természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új 
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technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények 

alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az 

áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. 

Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, 

és globális vonatkozásokban egyaránt. 

A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti 

érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja - 

különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre 

és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information 

Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következőkészségeken, tevékenységeken alapul: 

információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; 

továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos 

ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a 

főbb számítógépes alkalmazásokat -szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és azelektronikus média útján 

történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az információmegosztás, az 

együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként 

segíti az IST akreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és 

megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó 

etikai elveket. 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 

Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST 

alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

Az IST 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. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről 

és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse 

saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint 
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képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 

útmutatást/támogatást. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, 

olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, 

elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját 

tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, 

valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell 

lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére 

és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. A pozitív attitűd, tanulási iránti 

motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és 

élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az 

élet minden területén széles körben alkalmazzuk. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben 

játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében 

elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti 

egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával 

kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak 

multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás 

és az európai identitás kapcsolatának a megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy 

különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a 

különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. 

Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az 

attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. 

Idetartozik még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti 

érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek 

leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári 

jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a 

nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, 

európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális 

események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és 

tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és 

politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb 

célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális 

identitás tudatosítása is. 

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony 

együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás 

és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken - a helyi 
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szinttől a nemzeti és európai szintig - hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a 

döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi 

jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a 

vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a 

településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel 

iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a 

felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és 

tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az 

alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, 

valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét 

is jelenti. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - 

a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 

működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. 

Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 

vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és 

társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő 

motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával 

kapcsolatos célok vagy törekvések. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a 

világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző 

ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa 

(az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a 

megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepének a megértése. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása A pozitív attitűdök alapját a művészi 

kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére valóhajlandóság 

képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való 
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készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk 

önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban. 

A kiemelt fejlesztési feladatok 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. 

Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

Énkép, önismeret 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső 

diszpozíciói saját befogadó alkotó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a 

személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége 

irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, 

képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. A 

Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 

tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 

válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és 

megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a 

tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, 

készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját 

fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az egyén önmagához való viszonyának 

alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség 

önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint 

mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

Hon- és népismeret 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a 

kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok,feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a 

városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat 

elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti 

önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és 

szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, 

hagyományainak megbecsülése. A Nat a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, 

kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett 

egyéni és közösségi tevékenységre ösztönzi. 

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió 

kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 

szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt 

is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg 

tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai 

identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák 

iránt is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb 

hatású eredményeit. Váljanak 

nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. 

Szerezzenek 
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információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében 

kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, 

okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a 

tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok 

ápolásában. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, 

boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a 

civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai 

életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak 

kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia 

értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik 

alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, 

amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság 

szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre 

koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás 

teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári 

magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének 

képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a 

humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások 

(pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott 

viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- éstanulásszervezési 

eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

Gazdasági nevelés 

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

körülvevő világszámunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános 

műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan 

gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes 

piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne 

helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a 

gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd 

alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség 

iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk 

jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók 

tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot 

vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. 

Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb 

és hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló 

erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az 

egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy 

megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő 

figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, 

és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a 

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

marketinghatások és viselkedésmódok között. 

Környezettudatosságra nevelés 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 
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környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak 

a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet 

fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók 

érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet 

sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a 

környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet 

ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók 

életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és 

negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti 

erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen 

környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a 

felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 

tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

A tanulás tanítása 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja 

valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola 

alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a 

gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a 

tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. 

Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. 

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének 

és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban 

a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, 

számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott 

tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az 

emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra 

fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó 

tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos 

tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez 

sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden 

ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell 

sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott 

dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a 

könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok 

tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, 

témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. A 

tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a 

művészeti előadás színtere, de akár a „szabadtér” is. 
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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. 

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, 

stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre 

alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-

cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel 

azokat. Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy 

szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a 

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan 

tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új 

ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes 

hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk 

sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a 

kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az 

életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet 

megszervezése. 

Az iskolai tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható. A külső szakértő 

kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai program 

összhangjáért az iskola igazgatója a felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt 

pedagógus közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja 

mellett vehet részt a tanítási folyamatban. 

Testi és lelki egészség 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az 

egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az 

egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak 

ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és 

fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - 

elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi 

épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és 

közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az 

önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek 

elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények 

helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást 

a gyerekeknek - különösen a serdülőknek- a káros függőségekhez vezető szokások (pl. 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a 

szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó 

szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai 

környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok 

életvitelének is jelentős szerepe van. 
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Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 

hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, 

képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási 

ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése 

tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk 

során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. 

Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania 

a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, 

amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. 

Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének 

a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi 

beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális 

és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Olyan szociális 

motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi 

előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a 

segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok 

kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a 

gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos területek (pl.vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség). 

 

 
6.4 Tankönyvek, és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 
 

a) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

b) Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

c) Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 

szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

d) Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

e) A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

o Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

o A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 
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o A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 

 

 

6.5 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.  

 

1. Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az 

első évfolyamon folytathatja. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven 

keresztül járhat, ha tanulmányait a 7. életévében megkezdte. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők 1. évfolyamon félévkor és év végén, 

valamint a 2. évfolyamon félévkor szövegesen értékelik. 2. évfolyamon év végén, 

továbbá 3-8. évfolyamon félévkor és év végén a tanulók tanulmányi munkája és 

osztályzatai alapján érdemjeggyel értékelünk.  

3. Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához 

a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 2-8. évfolyamon, ha: 

o az iskola igazgatója felmentette a tanóra foglalkozásokon való részvétel alól, 

o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtaknál rövidebb idő alatt teljesítette, 

o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

o magántanuló volt, 

o a 3 vagy több tárgyból elégtelen osztályzatú tanuló évfolyamot ismétel. 

 

4. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó 

vizsga tantárgyai a következők: 

2-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, 

ének, testnevelés, technika 

5-6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

természetismeret, idegen nyelv, rajz, ének, testnevelés, technika, 

informatika 

7-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia, idege nyelv, földünk és környezetünk, informatika, rajz 

ének, testnevelés, technika 

 

5. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók osztályozó vizsgát 

kötelesek tenni minden tantárgyból. A nevelőtestület határozata értelmében egyes 

tantárgyakból mentesség adható.  

6. Magántanulói jogviszony gyakorlását az igazgató szabályozza. 
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7. 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell 

megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. Ha a tanuló igazolatlan óráinak 

száma meghaladja összes óraszámainak 30%-át, osztályozó vizsgát köteles tenni. 

8. A modulokat jeggyel értékeljük. Ha egy modul csak az első félévben valósul meg, 

akkor a félévi modulzáró jegy kerül be az év végi bizonyítványba. A 

továbbhaladás feltétele a követelmény teljesítése. 

 

 

6.6 A tanulók fizikai állapotának mérése 

 
Szakmailag jóváhagyott és érvényes mérési programot működtetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 Az iskola 2011……………….. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

 A pedagógiai programban található helyi tanterv 20..……………… napjától az első és az 

ötödik évfolyamon, illetve ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 
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 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre szól. 

 

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

- A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az igazgató, 

illetve a nevelőtestület folyamatosan értékeli, ellenőrzi, vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

 

 

III. A pedagógiai program módosítása. 

 

- A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója, 

- a nevelőtestület bármely tagja, 

- a nevelők szakmai munkaközösségei, 

- a Szülői Munkaközösség, 

- az iskola Fenntartója tehet javaslatot. 

 
o A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a Szülői 

Munkaközösség, illetve diák-önkormányzati képviselői útján az iskolavezetőségnek 

javasolhatják. 

o A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

o A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni.  

 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 
o Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

o A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola nevelői szobájában, 

- az iskola igazgatójánál 

- az igazgatóhelyetteseknél, 

- az iskola honlapján. 
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8 KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM  

1. A könyvtár főbb adatai: 

Az oktatási intézmény neve:  Dózsa György  Általános Iskola 

Az oktatási intézmény címe:  8200 Veszprém, Szent István u. 56. 

 

2. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok: 

Neve: Dózsa György Általános Iskola Könyvtára  

Címe, telefonszáma: ; 8200 Veszprém, Szent István u. 56. 

Tel: 88/ 426-102/39 

 E-mail: konyvtar@dozsa-vprem.sulinet.hu 

A könyvtár az iskolai könyvtárhálózat tagja, az alábbi szakmai szervezetekkel tart 

kapcsolatot:   

 Könyvtárostanárok Egyesülete 

 Eötvös Károly  Megyei Könyvtár , Veszprém 

 Dózsavárosi Klubkönyvtár, Veszprém 

 Március 15. úti Könyvtár, Veszprém 

 Cholnoky Jenő Klubkönyvtár, Veszprém 

 Iskolai könyvtárak, Veszprém 

A könyvtár jellege: általános gyűjtőkörű , korlátozottan nyilvános iskolai könyvtár 

A könyvtár elhelyezése:   az iskola István épületének földszintjén található 

A könyvtár használata: az iskola tanulóinak (8. osztály befejezéséig ) és az iskola dolgozóinak 

ingyenes 

Az iskolai  könyvtár munkájára vonatkozó  alapdokumentumok: 

 Iskolai SzMSz könyvtári melléklete 

 Gyűjtőköri Szabályzat 

 Iskolai Minőségirányítási Program 

 Könyvtárfejlesztési terv  

 A könyvtár aktuális munkaterve 
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 „Minden olvasmány egy magot hagy hátra, 

 mely kicsirázik” 

(Jules Renard) 

 

Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai 

programjában 
 

I. Helyzetelemzés 

 

   Iskolánk Veszprém Megyei Jogú Város szélén a Dózsaváros-rész központjában helyezkedik 

el. Peremterületen vagyunk, s mindez - az utóbbi évek jelentős fejlődése ellenére - látszódik 

az infrastrukturális ellátottság terén. Tanulóink egy része családi házas környezetből érkezik, 

bár az elmúlt években megnőtt a város lakótelepeiről érkező diákok száma. 

  

Az iskolai könyvtár jelenlegi helyén 2004. szeptember elsejétől működik teljesen felújított két 

tanteremnyi helységben. Az információk széles tárházát használhatják a tanulók a kölcsönző- 

illetve olvasóteremben elhelyezett modern technikai eszközökkel: tanulói számítógépek, 

multifunkcionális gép, videó, DVD- lejátszó, interaktív tábla.  

 

Intézményünkben a hagyomány tisztelete és az újítás szándéka egymást erősítve van jelen. 

Ezt bizonyítja az alagsorban hétfőtől szerdáig látogatható Iskolatörténeti Múzeumunk, illetve 

a folyamatosan korszerűsödő iskolai könyvtárunk szoros kapcsolata.  

 

Az iskola szomszédságában található a Dózsavárosi Klubkönyvtár, mely a városrész felnőtt 

lakosságának önművelési, kulturális igényei mellett a gyermekek délutáni szabadidős 

tevékenységét is színesíti. Az iskolai könyvtár alapvető célja tehát elsősorban az, hogy 

kapcsolódva a közkönyvtár feladatához, a heti nyitva tartási időben még vonzóbbá tegye a 

tanulók számára az olvasást, az információk közötti búvárkodást. 

  

 

Oktató-nevelőmunkánk során meghatározó az iskola arculatának tükröződése a könyvtári 

munkában: a 8 évfolyamos általános iskola minden évfolyamán található a német nemzetiségi 

osztály mellett angol-számítástechnika orientációjú illetve 4. évfolyamtól logopédiai jellegű. 

E palettából következik, hogy az intézményünkbe iratkozott tanulók jelentősen eltérő szociális 

környezetből érkeznek, s tapasztalataink szerint képességeiket tekintve is nagymérvű 

különbségek vannak. A köztük lévő eltérések csökkentésében jelentős szerepet kell vállalnia 

az iskolai könyvtárnak, hiszen:  

„A könyvtárra alapozott önművelés, tudásszerzés igényének felkeltésével és a tevékenységhez 

szükséges képesség együttes fejlesztésével esélyeket tud teremteni az iskola az élethosszig 

tartó tanulásra, biztosítja az egyén érvényesüléséhez, életvezetéséhez szükséges információk 

megszerzését. Ezzel elősegíti, hogy a tanulók a különböző társadalmi helyzetekbe 

beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni tudó és bennük hasznosan tevékenykedni tudó, 

felelős állampolgárokká váljanak. „ ( Útmutató a könyvtárak fejlesztéséhez) 
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II. Könyvtár-pedagógiai alapelvek 

 

 Az iskolai könyvtár alapfeladata, 

  hogy olyan tanulási környezetet biztosítson, 

 amely korszerű információhasználati,  

 könyvtárhasználati tudást, szokást generál. 

(Dán Krisztina) 

 

 

A könyvtári munka során leggyakrabban érvényesülő alapelvek:  

 

1. Személyiségfejlesztés terén: 

 

A gondolkodási képesség fejlesztése: a kritikus gondolkodás fejlesztése a könyvtári 

dokumentumok elemzése során 

A megismerési képesség fejlesztése az információszerző és feldolgozó technikák 

megismertetésével   

Érzelmi- értelmi nevelésben: 

Az ismeretszerzés iránti belső motiváció kialakítása és erősítése könyvtári eszközökkel 

Az iskolai könyvtár modern állományával egyre korszerűbb technikai eszközeivel hatékonyan 

szolgálhatja a tanulók sikeres tanulását, önművelését, a pedagógusok önfejlesztését, 

továbbképzését 

 

 

2. A közösségfejlesztés terén:  

 

A társas viselkedés helyes kultúrájának erősítése könyvtári eszközökkel, a kulturált érintkezés 

és kommunikáció gyakoroltatása könyvtári órákon 

Együttes kellemes könyvtári élmények biztosítása, hangulatos légkör teremtése a könyvtári 

foglalkozásokon, különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése a könyvtári 

rendezvényeken 

A társas együttlét könyvtári szabályainak betartására nevelés 

A könyvtárnak hangsúlyos szerepet kell vállalnia az erkölcsi nevelésben, konkrétan a 

lakóhelyi- városrészi identitástudat kialakításában, melyet a helytörténeti anyag gyűjtésével és 

feltárásával segíthetünk elő. Szoros kapcsolat az Iskolatörténeti Múzeummal illetve az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár helyismereti részlegével. 

 

 

3. Tehetség-gondozás területe 

 

Az iskolai könyvtár rendszeresen ad helyet iskolai versenyeknek, illetve szervez is 

vetélkedőket, játékos versenyeket. Egyéni pályázatokat ír ki a könyvtár aktuális témához 

kötötten. 

Az olvasást, illetve az olvasóvá nevelést a mindennapos munka mellett a tanév év elején 

hirdetett feladatokkal erősítjük. Az alsó tagozat részére pontgyűjtő akciót hirdetünk, a felső 

tagozatosok között pedig a legtöbb gyűjtőmunkát végző osztály versenyt szervezzük. Év végi 

jutalomként író- olvasó találkozón, vagy zenés délutánon vehetnek részt a tanulók. 

Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy előzetes egyeztetést követően egyéni 

gyűjtőmunkát végezzenek a diákok a tanítási órák között a könyvtárban. Erről kiselőadást  

tarthatnak. 
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Rendszeresen szervezünk továbbá felolvasó délutánokat a tanulók, szülők és a pedagógusok 

közreműködésével.  

Az iskolai versenyek előkészítéseként könyvtári órán vesznek részt a tanulók, illetve a 

vetélkedők anyagát az iskolai könyvtári állomány anyagára építve állítják össze az alsó illetve 

felső tagozatos kollégák. 

 

 

4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai elvek 

 

Tanítókkal együtt tervezett könyvtári órákkal, délutáni kötetlenebb olvasó félórákkal, 

beszélgető játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal kapcsolódik az iskolai könyvtár 

a speciális nevelési feladatokat igénylő tanulók fejlesztéséhez. Arra törekszünk, hogy minél 

több sikerélményhez juttassuk könyvtári órákon a tanulókat, továbbá felkeltsük, majd 

fenntartsuk  a tanulás iránti érdeklődésüket. 

 

 

III. A könyvtár-pedagógiai program teljesítéséhez szükséges  könyvtári szolgáltatások  

 

 Helyben használat: tanítási napokon biztosítjuk a használók (tanulók, pedagógusok, a 

nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) 

számára a könyvtárhasználat jogát heti 22 órában. A könyvtár gyűjteményének, 

tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben használata  

o a helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák 

megtartása, közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és 

megtartásában – előzetes bejelentéssel, órarendben tervezve.  

o olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat 

módjáról, a könyvtár gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, 

pedagógiai szaktájékoztatás, közhasznú, közérdekű tájékoztatás stb.) 

 Kölcsönzés:  

 Egyéb szolgáltatások  

o tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, megtartásában való részvétel 

o számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása – keresés az Interneten 

Főbb rendezvények, programok 
 

o Népmese napja – mesedélután –szeptember 30. 

o Gyermekkönyvhét az adott év legjelentősebb évfordulójához kapcsolódva 

o Gyerekkönyvnap –április 2.  

o Ünnepi könyvhét – találkozók szervezése 

 
 

 

V. A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NAT-ban 

 

A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatása során a tanulók olyan 

eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely 

ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata 

felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási 

technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. 

Ennek egyik hatékony módja a több éven keresztül tanult könyvtári informatika. 
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A könyvtár-használattan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre 

vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben a szaktárgyak alapvető 

követelményrendszerébe építve. 

Intézményünkben elsődlegesen a magyar nyelv és irodalom illetve az osztályfőnöki órák 

rendszerébe épül.  

 

Az ismeretkör két jellegzetes részből áll: 
 
 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A könyvtári ismeret az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy 

aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik ezeket a képességeket és alkalmazzák 

tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat 

is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. 

Részletes ismertetés a Könyvtárhasználati tantervben található. 

  

 

 

 

Alapozó ismeretek: 

  

 könyvtár mint információtároló és 

szolgáltató egység  

 a dokumentumok, mint források 

 az elérésüket biztosító tájékoztató 

eszközök  

Olyan tartalomtudás, amely nélkül az önálló 

ismeretszerzés nem lehet hatékony. 
  

A szellemi munka technikája: 

 

Az információ  

 megjelenési formája 

 vizsgálata,feldolgozása, 

rendszerezése 

 új közlés létrehozása 

Az információt saját tudásunkká 

transzformáljuk = a tanulás tanítása. 

  

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 

 

Közös követelmények 

 

Magyar       Osztályfőnöki     Szaktárgyak 

               (Alapozó ismeretek) 

 

Tanítási órán kívüli egyéb tevékenységek 
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9 MELLÉKLETEK 

 

 

9.1 Funkcionális eszközjegyzék alsó és felső tagozat valamint tantárgyankénti 

bontásban: 

 

 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések 

és eszközök szolgálják: írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, videolejátszó, 

kazettás magnetofon, CD lejátszó, projektor, DVD lejátszó, számítógép, interaktív tábla. 

 

 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

- Képek, betűkártyák, szótagkártyák 

- Hívóképek 

- Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

- Kis és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép) 

- Betűsín 

- Írott kis és nagy ABC 

- Bábok  

- Fali tablók: 

 Hangtani ismeretek 

 Szavak alakja, jelentése 

 A szó 

 A mondat 

- Gyermeklexikon  

- Szólások, közmondások könyve 

- Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

- Fali táblák: 

 Igék 

 Az igenév 

 A teljes hasonulás 

 Mondat 

 Az állítmány fajtái 

 A jelzők rendszere 

 Ok és célhatározó 

- Történelmi arcképsorozat 

- Helyesírási szabályzat és szótár  

 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): Űrmértékek (cl, dl, l) 

- Demonstrációs óra 

- Táblai vonalzók 

- Táblai körző 

- Számkártyák (1-1000-ig) 
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- Helyiérték-táblázat 

 

- Kéttányéros mérleg és súlysorozat 

- Hőmérő 

- Színes rudak. 

 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Az idő (oktatótábla) 

- Iskolai iránytű 

- Magyarország domborzati térképe 

- Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel 

- Szobai hőmérő 

- Borszeszégő 

- Domborított földgömb 

- Videokazetták: 

 Életközösségek I 

 Életközösségek II 

 Életközösségek III 

 Életközösségek IV 

 Vadon nőtt gyógynövényeink 

 Dunántúli középhegység 

 Dunántúli dombvidék 

 Alpokalján 

- Homokasztal 

- Tanulói kísérleti dobozok  

- Ásványok 

- Magyar nemzet jelképei (fali tabló) 

- Élő természet (dia pozitívek) 

- Testünk (videofilm) 

- Közlekedés szabályai (videofilm) 

- Nagyító 

- Szűrőpapír 

 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: Ritmus 

eszközök: triangulum, xilofon, kisdob 

- Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

 Magyar népzenei anyag 

 Gyermekdalok 

 Himnusz 

 Szózat 

 Magyar és rokon népek dalai. 

 Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyes kar 

 Iskolai ünnepek újabb dalai 

 Európai népdalok 

 Egyházi énekek 

 Jeles napok, ünnepkörök dalai 

 Kórusművek, műzenei szemelvények 
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6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: Dia pozitívek: 

 Steindl Imre: Országház 

 Kispaládi parasztház 

 Thököly vár - Késmárk 

 Medgyessy Ferenc: Anyaság 

 Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra 

 Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű 

 Szőnyi István: Este 

 Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja 

 Pabló Picasso: Maia arcképe 

 Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin 

 Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék 

 Hollókői ház 

 Füstös konyha 

 Matyó tisztaszoba 

 Mai lakóház külső és belső képe 

 Árva vára 

 Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum 

 Schaár Erzsébet: Kirakat 

 Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg 

hóráskönyvéből 

 Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló 

 Paul Cézanne: Csendélet 

 Ferenczy Károly: Festőnő 

 Fényes Adolf: Testvérek 

 Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal 

 Bálint Endre: Vándorlegény útra kél 

 Ember alakú butella 

 Kerített ház - Pityerszer 

 Botpaládi ház 

 Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter 

 Hősök tere 

 Vajdahunyad vára 

 Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház 

 Ligeti Miklós: Anonymus 

 Ferenczy Béni: Bem érem 

 Götz János: Szarvas 

 Cseh László: Táncolók 

 Michelangelo: Ádám teremtése 

 Ferenczy Károly: Október 

 Fényes Adolf: Babfejtők 

 Koszta József: Tányértörölgetők 

 Glatz Osztkár: Birkózók 

 Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb 

 aratókorsó, tálak, miskakancsó 

 Magyar koronázási jelvények 
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7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Olló, kés, vonalzó  

- Mintázó eszközök  

- Építőkocka (fa) 

- Szövőkeret  

- Csiszolópapír 

 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Síp 

- Gumilabda  

- Babzsák  

- Ugrókötél  

- Kislabda  

- Tornapad  

- Tornazsámolyok  

- Medicinlabda  

- Karika  

- Jelzőszalagok  

- Ugrószekrény  

- Dobbantó  

- Tornaszőnyeg  

- Bordásfal  

- Mászókötél  

- Mérőszalag  

 

 

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: 

- Térkép (irodalomtörténeti)  

- Írói arcképsorozat  

- Magyar értelmező szótár  

- Szinonima szótár  

- Helyesírási kézi szótár  

- Életrajzi lexikon  

- Helyesírási szabályzat és szótár  

- Hanganyag (hangkazetta, CD): 

 Népdalok, népmesék 

 János vitéz 

 Mitológiai és bibliai történetek 

 Versek (Petőfi, Arany) 

 A kis herceg 

 Görög regék és mondák 

 Rege a csodaszarvasról 

 Népballadák 

 Arany: A walesi bárdok 

 Toldi 

 Egri csillagok (részletek) 

 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei 
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 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór művei 

 Halotti beszéd és könyörgés 

 Ómagyar Mária – siralom 

 Irodalomtörténeti atlasz  

 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós 

versei 

 Megzenésített versek 

- Videofilmek: a digitalizálás folyamatban van. 

 Magyar népmesék 

 János vitéz (rajzfilm) 

 A Pál utcai fiúk (film) 

 Rab ember fiai (film) 

 Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló mondája, A szentgalleni kaland, Botond, 

Lehel kürtje, István megkoronázása 

 Arany: A walesi bárdok 

 Lúdas Matyi (rajzfilm) 

 Egri csillagok (film) 

 Mátyás könyvtára 

 A Corvinák 

 Balassi, Csokonai: A felvilágosodás 

 Mikszáth: Szent Péter esernyője (film) 

 Mikszáth prózája 

 A reformkor I-II 

 Petőfi 

 Egy magyar nábob (film) 

 Kárpáti Zoltán (film) 

 A kőszívű ember fiai (film) 

 Halotti beszéd 

 Móricz és a Légy jó mindhalálig 

 Móricz élete 

 Nyugat 

 Erőltetett menet (film) 

- Könyv: 

 Népmesegyűjtemények  

 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások  

 Gabnai Katalin: Drámajátékok  

 Kaposi László: Drámafoglalkozások  

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  

 Szigligeti Ede: Liliomfi  

 

 

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Falitérkép: 

 Az ókori Kelet 

 Az ókori Görögország 
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 A Római Birodalom 

 Bibliai országok - Pál apostol utazásai 

 Magyarország X-XI. sz. 

 A magyar népvándorlás és a honfoglalás 

 Európa Nagy Károly korában 

 Magyarország a korai feudalizmus idején 

 A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig 

 A tatárjárás Magyarországon 1241-42 

 A Föld népei a XIV-XV. században 

 Magyarország 1526-1606 

 Európa a XIV-XV. században 

 A feudális Magyarország a XV. században 

 Magyarország a XVII. században 

 Európa a XVII. század közepén 

 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század 

 Magyarország Bethlen Gábor korában (1629) 

 Magyarország népei a XVIII. század végén 

 Európa a XVIII. század végén 

 A Föld népei a XVI-XVIII. században 

 Az 1848/49-es szabadságharc 

 Európa a XIX. század második felében 

 Európa a XIX. században 

 Európa 1815-1849 

 Európa az I. világháború idején 

 A gyarmati rendszer 1830-1914 

 Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben 

 A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975) 

 Európa a II. világháború idején. 

 Hazánk felszabadulása 

- Videokazetta: 

 Az ókori Egyiptom 

 Egyiptomi hétköznapok 

 Egyiptom, a Nílus ajándéka 

 Széthi, a fáraó 

 A piramisok 

 A kínai Nagy Fal 

 Az ókori Hellász 

 Görögország 

 Az ókori Róma 

 Róma és Pompei 

 Róma építészete 

 A Colosseum, Róma 

 Álmos vezér 

 Honfoglalás, államalapítás 

 Aquincum 

 Élet a középkori Európában 

 Céh, inas - legény - mester 
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 A románkori művészet 

 A román stílus 

 Mátyás király 

 Hunyadi János 

 Mátyás országa 

 Mátyás király könyvtára 

 A lovagok, a Hunyadiak 

 Mohács 

 Magyar ereklyék 

 Nagy Szulejmán és kora 

 Rákóczi szabadságharca 

 A francia forradalom 

 Reformkor I-II. rész 

 Kossuth élete 

 A kiegyezés 

 Oroszország a cártól Sztálinig 

 Versailles 

 A II. világháború 

 1956. október 23. 

- Egyéb: 

 Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 A magyar államcímer története (falikép) 

 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép) 

 A középkori társadalom (falikép) 

 Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához 

 Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához 

 

 

11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, szemléltető képsor) 

- Project English 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, videokazetta, 

munkafüzet videokazettához) 

- New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- Videokazetták: 

 Muzzy in Godoland 

 Muzzy Comes Back 

 Window on Britain 

 Guide to Britain 

- CD-ROM: Mano angol 

 

 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

- Tematikus képek 

- Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv) 

- Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

- ABC kártya (betűkártyák) 
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- A névelő (fali tabló) 

- Gyenge ige ragozása (fali tabló) 

- Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- A névelő (fali tabló) 

- A főnév szótári alakjai (fali tabló) 

- Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

- Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- Erős ige ragozása (fali tabló) 

- Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

- A személyes névmás (fali tabló) 

- Az elöljárószó (fali tabló) 

- A melléknév ragozása (fali tabló) 

- A személyes névmás ragozása (fali tabló) 

- A főnév ragozása (fali tabló) 

- Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

- A birtokos névmás (fali tabló) 

 

- A melléknév ragozása (fali tabló) 

- Németország (falitérkép) 

 

 

13. Az orosz nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Betűkártyák 

- Szókártyák 

- Nyelvtani táblázatok 

- Tematikus képek 

- Hangkazetták 

 

 

14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Táblai körző fa  

- Táblai vonalzó 45
0
-os fából  

- Táblai vonalzó 60
0
-os fából  

- Táblai szögmérő fából  

- Méterrúd fából  

- Összerakható m
3 

 

- Alaphálók, alapábrák  

- Nagy matematikusok arcképei  

- Sík és mértani modellezőkészlet  

- Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítőfólia) 

- Oszthatósági szabályok (falikép) 

- Százalékszámítás (falikép) 

- Kétkaros mérleg és súlysorozat 

- Hatványozás azonosságai (falikép) 

- Halmazok (falikép) 

- Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítőfólia) 

- Lineáris függvény (falikép) 

- Másodfokú függvény (falikép) 

- Abszolútérték függvény (falikép) 

- Mértékegységek (falikép) 
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- Területszámítások (falikép) 

- Kocka, téglatest (testek) 

- Űrmérték sorozat. 

- Szétszedhető dm
3
 

- Tükrözés (falikép) 

- Terület és kerületszámítások (falikép) 

- Négyszögek, kerülete, területe (falikép) 

- A kör kerülete, területe (falikép) 

- Szögpárok (falikép) 

- Hasábok (falikép) 

- Eltolás (falikép) 

- Pitagorasz-tétele (falikép) 

- Az egyenes körkúp, gúla (falikép) 

- Az egyenes henger, gömb (falikép) 

- Műanyag henger 

- Műanyag kúp 

- Műanyag gúla 

- Műanyag hatszög alapú hasáb 

- Műanyag ötszög alapú hasáb 

- Testek felszíne, térfogata (falikép) 

- Algoritmus folyamatábra (falikép) 

 

 

15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- 0-5 évesnek megfelelő technikai színvonalú tanulói munkaállomás 2x16 db 

- Nyomtató  

- Lapolvasó  

- Projektor  

- Strukturált számítógépes hálózat nagy sebességű INTERNET hozzáféréssel 

- Fali tablók: 

 A számítógép belső felépítése (IBM - 02) 

 Az input-output eszközök csatlakoztatása 

 A billentyűzet 

 

- Alapvető programok: 

 Grafikus operációs rendszer (Pl: frissítési alap a Tisztaszoftver program 

keretében elérhető MS operációs rendszerhez) 

 Irodai programcsomag (szövegszerkesztő, bemutató készítő, táblázatkezelő) 

 Fejlesztői környezet (Imagine Logo, FreePascal) 

 

 

16. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Terepasztal 

- 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához 

- 5-8. osztályos írásvetítőfólia sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához 

- Kőzetgyűjtemény 

- 5-8. osztályos táblai vaktérkép sorozat 

- Hőmérő  

- Iránytű  

- Térképjelek 
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- Magyarország térképe (falitérkép) 

- A Föld éghajlata (falikép) 

- A Föld természetes növényzete (falikép) 

- A Föld domborzata (falitérkép) 

- Földgömb  

- Tellúrium 

- A Föld felszíne (dombortérkép) 

- A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép) 

- A Föld forgása és keringése (falikép) 

- Afrika domborzata és vizei (falitérkép) 

- Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép) 

- Afrika domborzata (falitérkép) 

- Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép) 

- Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép) 

- Ázsia domborzata és vizei (falitérkép) 

- Európa domborzata és vizei (falitérkép) 

- Európa országai (falitérkép) 

- Észak-Európa (falitérkép) 

- Kelet-Európa (falitérkép) 

- Ázsia domborzata (falitérkép) 

- Közép Európa (falitérkép) 

- A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép) 

 

 

17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Írásvetítőfólia sorozat (fizika 6-8. osztály) 

- Mágneses rúdpár fatokban 

- Táblai mágnes 25 mm-es 

- Fényből áram (videokazetta) 

- Részecskemodell (videokazetta) 

- Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat) 

- SI mértéktáblázat (falikép) 

- Mágneses készlet (komplett) 

- A naprendszer (tabló) 

- Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz) 

- Mikolacső  

- Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz) 

- Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet 

- Rugós erőmérő  

- Kétkarú emelő  

- Karos mérleg, súlysorozattal  

- Hőmérő 

- Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet  

- Kétütemű motorminta  

- Négyütemű motorminta  

- Áramátalakító  

- Csengőreduktor  

- Dugaszos ellenállásszekrény  

- Generátor minta  

- Elektromotor és generátor  
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- Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet)  

- Transzformátor modell  

- Mérőműszer (Voltax)  

- Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására  

- Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet  

- Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel)  

- Prizmatartó  

- Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára  

 

 

18. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kézi nagyító  

- Metszettároló 

- Mikroszkóp 

- Szilvafa virága (modell) 

- Sertés koponya 

- Juh koponya 

- Madár csontváz 

- Emlős csontváz 

- Fogtípusok 

- Lábtípusok 

- Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Szarvas v. őzagancs 

- Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

- Hal (csontváz) 

- Béka (csontváz) 

- Fürge gyík (csontváz) 

- Nemzeti parkjaink (falitérkép) 

- Fali tablók: 

 A sejtmagnélküli egysejtűek 

 Szivacsok, csalánozók 

 Gyűrűsférgek 

 Puhatestűek 

 Ízeltlábúak 

 Gerincesek 

 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

 Nyitvatermők 

 Zárvatermők 

 A lomblevél működése 

 A virág és virágzat 

 Termések, terméstípusok 

 Fásszár keresztmetszete 

 Egyszikű szár keresztmetszete 

- Az emberi bőr (bőrmetszet) 

- Emberi csontváz 

- Csövescsont 

- Koponya 

- Lapos és csöves csont metszete 
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- Emberi fogsor (modell) 

- Légzés (oktatótábla) 

- Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla) 

- Szem (modell) 

- Hallás és egyensúly szerv (modell) 

 

 

19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Videofilmek: 

 Az élelem 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az izmok és a mozgás 

 A dohányzás és az egészség 

 Vigyázz a gyógyszerekkel 

 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

 Ép testben ép lélek 

 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

 

 

20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kémcső  

- Főzőpohár  

- Óraüveg   

- Borszeszégő  

- Kémcsőfogó  

- Vasháromláb  

- Vízbontó készülék  

- Kalotta molekulamodell  

- Pálcika modell  

- Mágneses atommodell  

- Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)  

- „Legyél te is felfedező” tanulói kísérleti egységcsomag  

- Fali tablók: 

 Atomok elektronvonzó képessége 

 Fémek jellemerősségi sora 

 Periodusos rendszer 

 Elektronhéjak kiépülése 

- Oktatótáblák: 

 Fémek reakciói vízzel 

 Fémek reakciói savval 

 Sav-bázis reakció 

 Közömbösítés 

 Redukció a redukáló sorban 

 Peptidkötés 

- Videokazetták: 

 Ismeretlen ismerős a víz 

 Kincsek a homokban és a bányákban 

 A fémek általános jellemzése 

 A víz 
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 Az élet elemei 

 Levegő, tenger, kőzet 

 Atom és molekula 

 A víz egy csodálatos nyersanyag 

 A konyhasó 

 Tűzijátéktól a házépítésig 

 A magyar ezüst, az alumínium 

 Az év féme a vas 

 Lidércfény és nitrátos vizek 

 Kénsav a felhőből és a gyárból 

 Szabadon és kötve 

 Atom és molekula 

- Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához  

 

21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pianino 

- A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 

- Videofilmek: 

 Tánctípusok 

 Jeles napok népszokásai 

- Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

 

 

22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák 

- Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz 

- Táblai körző (fém hegyű) 

- 60
0
-os táblai vonalzó 

- 45
0
-os táblai vonalzó 

- 100 cm-es táblai vonalzó 

- Táblai szögmérő 

- Műanyag, átlátszó kocka, tégla 

- Demonstrációs testek (fa) 

- Dia pozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról  

 

 

23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Fareszelő lapos 25x200  

- Fareszelő gömbölyű 10x200  

- Fareszelő félgömbölyű 25x200  

- Vasreszelő lapos 25x200  

- Vasreszelő gömbölyű 10x200  

- Vasreszelő félgömbölyű 25x200  

- Laposfogó  

- Kalapács 15-20 dekás  

- Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó  

- Fafűrész (illesztő), vasfűrész  

- Lyukfűrész  

- Kézi fúró (amerikáner)  



 113 

- Lemezvágó olló  

- Faliképek a fa megmunkálásáról  

- Szerelő készlet, gépelemek tanításához  

- Elektromos szerelőkészlet I-II.  

- Asztali fúrógép (állványos)  

- Asztali körfűrész  

- A gépek (fali tabló)  

- Kerékpár  

- KRESZ - táblák (oktató táblák)  

- LEGO-DACTA építőkészlet  

 

 

24. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ugródomb  

- Magasugrómérce fém  

- Magasugróléc  

- Maroklabda  

- Súlygolyó 3 kg  

- Súlygolyó 4 kg  

- Tornaszekrény  

- Gyűrű  

- Gerenda  

- Dobbantó  

- Tornazsámoly  

- Medicinlabdák  

- Ugráló kötél  

- Kézi súlyzók  

- Mászókötél  

- Kosárlabda  

- Kézilabda  

- Focilabda  
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9.2 A szöveges értékelés  

 

A tanulók fejlődésének követelésében mindenképpen figyelemmel kell lennünk azokra a 

alapkészségekre vagy kulcskompetenciákra, amelyeknek fejlesztése az alsó tagozat első 

3 félévének, illetve 4. évének kiemelt feladata, szerepük ugyanis meghatározó mind a 

személyiség formálódása, mind az iskolai eredményesség tekintetében. A fejlődés, illetve 

a fejlettség követésének szempontja lehet ezen a területen, például: 
 

 Beszédkészség illetve kommunikáció 
- Mikét tudja követni a tanuló a beszédfolyamatokat? Megérti-e a magyarázatokat, a 

feladatok utasításait, szövegét? Értelmezni tudja-e a környezetből feléje irányuló 

jelzéseket? 

 

- Hogyan képes kifejezni saját gondolatait szóban, írásban, mozdulatokkal, egyéb 

jelekkel? Mennyire értelmes, követhető a közlés? Mekkora a szókincs? Milyen a 

kifejezés választékossága? Alkalmazkodik-e stílusa a kommunikációs helyzethez? 

 

- Miféle információs források használatában szerzett gyakorlottságot? 

 

- Az információkiemelésnek milyen a megbízhatósága? Használja-e a már megszerzett 

tudást? 

 

 A szabálykövetés 
- Megérti és alkalmazni képes-e a tanuló a szabályokat (pl. közösségi, munkavégzési, 

feladatmegoldási, védelmi)? Következetes, kialakulatlan, esetleg konformista vagy 

ellenszegülő az alkalmazásban? 

 

- Együttműködő-e az iskolai tevékenységekben? Milyen hangnemet használ a 

felnőttekkel, a kortársakkal? 

 

 A gondolkodás 
- A lényegkiemelésre önállóan, segítséggel, szempontokkal irányítva vagy egyáltalán 

nem képes a tanuló? 

 

- Milyen a gondolkodási műveletekben való gyakorlottsága? (Pl.: az 

összehasonlításban, az oksági összefüggések felismerésében, az osztályozásban, a 

rendezésben, a következtetésben, a bizonyításban.) Milyen szintre jutott az önállósága 

e műveletek alkalmazásában? 

 

- Felfedezi-e a problémákat? Alkot-e; feltesz-e kérdéseket? Hogyan oldja meg azokat 

(konkrét tárgyak, eszközök, modellek, rajz segítségével vagy az elvont gondolkodás 

szintjén)? 

 

 A tanuláshoz való viszony 
-    Van-e motiváció a tanulásra? 

- Mi motiválja a gyermeket a tanulásban? (Pl.: külső késztetés, biztatás, érdeklődés, a 

feladattal való megküzdés igénye, kíváncsiság?) 

 



 115 

 

- Mennyire tartósan, folyamatosan végzi a tanulási tevékenységet? 

 

- Mennyire jellemzi tanulását az elmélyültség? 

Kisiskoláskorban a tanulás eredményességét erősen befolyásolhatja továbbá a 

megfigyelés és az észlelés megbízhatósága, irányíthatósága az e tevékenységekben 

való gyakorlottság és önállóság, valamint az így szerzett tapasztalatok felhasználása 

feladatok megoldásához éppúgy, mint a térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás és a 

mozgás fejlettsége. 
A fejlődés követésének másik nagy területe az egyes tantárgyak tanulásában 

nyújtott teljesítmény. Ennek megítélése részint a fenti szempontokra épülő 

tapasztalatokon alapul, részint speciális tantárgyi nézőpontokat is felvetve, 

értékválasztásra késztetjük a tanítót. El kell ugyanis dönteni, hogy mit tekintjük – az 

értékelés szempontjából mérvadó – tudásnak, amikor az egyes tantárgyak oldaláról 

gondoljuk végig a tanítás-tanulás folyamatát: 

- az adott területen elsajátított ismeretek tartalmát, rendszerét, rangsorát, 

funkcióját, készségszintre emelését, mennyiségét, azok felhasználhatóságát, 

alkalmazásának szintjét, illetve optimális esetben mindezeket együttesen, 

 

- vagy a tanulás közben begyűjtött információk szűrését, csoportosítását, 

mozgósítását új problémahelyzet megoldásához, a fentiekkel együtt, 

 

- az alapkészségek, képességek funkcióját, készségszintre emelését (pl. az olvasás 

pontosságát, folyamatosságát, tempóját, a felolvasás tartalmat kifejező voltát, az 

olvasásmegértés színvonalát, a megismerési módszerek használatát, a pontos és 

gyors fejszámolást, a matematikai problémamegoldás eredetiségét), 

 

- az erőfeszítéseket, amelyeket a tanuló produkál a siker érdekében, vagy éppen a 

befektetett munkája mennyiségét, 

 

- a fejlődés mértékét?  

 

 

Helyesen; a fentiekkel szinopszisban kell helyeznünk a korszerű tudás fogalmát. 

 

Bármilyen eredmény, fejlődés, teljesítménybeli elmozdulás megítéléséhez 

nélkülözhetetlen a viszonyítási alap tisztázása. Mihez mérjük az értékelni kívánt 

területet: 

- a fejlesztési/tantervi követelményekhez (kritériumra orientált értékelés)? 

 

- a tanulócsoportban kialakult teljesítménynormákhoz? 

 

- a tanuló saját, megelőző teljesítményei képezik a viszonyítás alapját? 
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9.3 A megszűnő nem szakrendszerű oktatásról az 5-6. évfolyamon 

 

A kt. 133 § (1) bekezdése alapján az 5. évfolyamon első ízben 2008-2009. tanévben, 

majd azt követően az 5-6. évfolyamokon felmenő rendszerben kell megszervezni a 

nem szakrendszerű oktatást. 

5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás keretében a következő tantárgyakat 

az alábbi óraszámban oktatjuk: magyar 2 órában, matematika 2 órában 

A további 2 órában az alábbi tárgyak közül fogunk választani: idegen nyelv, 

nemzetiségi nyelv, ének-zene, rajz, technika és életvitel, testnevelés és sport (tánc), a 

mindenkori tanév tantárgyfelosztása keretében. 

A választott tantárgyak integrálva az adott tantárgyakba kerülnek bevezetésre! 

Oktatásukhoz külön tankönyv nem szükséges. Az értékelés, osztályozás formájában 

történik.  

Az oktatást osztályokban, tanórák keretében végezzük és minden tanulót érint! A nem 

szakrendszerű oktatás keretében a tanár a differenciálás módszerével fejleszti a 

tanulókat. 

 

Iskolánkban a nem szakrendszerű oktatást a 2010-2011-es tanévtől felmenő rendszerben 

szüntetjük meg. 
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Szándéknyilatkozat 

 

 
Alulírott szülő/ gondviselő nyilatkozom, hogy a német nemzetiségi tagozatot illetve az azzal 

járó tananyagóraszám és elfoglaltságtöbbletet vállalom. 

Ezt aláírásommal a beíratáskor megerősítem. 

 

 

 

      …………………………………………… 

          szülő/ gondviselő 

 

 

 

Veszprém, …………… 
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Ezt a Pedagógiai Programot az iskola tantestületének, szülői és tanulói közösségének 

tagjai, illetve képviselői megismerték, véleményezték és elfogadták. Ezt az alábbiakban, 

aláírásukkal is megerősítették. 

 

 

A tantestület nevében: 

 

 

………………………………    ………………………………… 

Kondorné Denk Zsuzsanna sk.       Kovácsné Mészáros Éva sk. 

 alsós munkaközösség vezető                 felsős munkaközösség vezető 

 

 

A szülői közösség nevében: 

 

 

…………………………….. 

     Dr. Herth Viktória sk. 

             SZM elnök 

 

 

A tanulói közösség nevében: 

 

 

………………………….………   ………………………………… 

Halmayné Badacsonyi Márta sk.       Soltész Ambrus Gergely sk. 

        alsós DÖK vezető              felsős DÖK vezető 

 

 

 

……………………………… 

      Tüskés Bernadett sk. 

     DÖK képviselő tanuló 

 

 

 

 

 

Veszprém, 2011. ………………….. 

 

                                             Benyújtotta: 

 

         ………………………… 

Veress József 

    igazgató 

 

 

 

 


