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1. BEVEZETŐ 
 

 

Az intézmény hivatalos neve: 

 

BUDAPEST X. KERÜLETI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

Címe: 1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 9-11. 

 

OM azonosítója: 038415 

 

Az intézmény fenntartója: 

 

KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

Az intézmény típusa: 

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI NEVELÉSI-OKTATÁSI 

INTÉZMÉNY 

 

 

 

Az iskola beiskolázási körzete: 

 

FŐVÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 

 

 

Az iskola igazgatója, a program benyújtója: 

 

WÉBER GYÖNGYI igazgató 

 

 

 

 

TISZTELT OLVASÓ! 

 

 

 

Pedagógiai programunkban iskolánk küldetését, pedagógiai arculatát szeretnénk 

bemutatni. Céljainkban, tevékenységeinkben tükröződik nevelésfilozófiánk: 

gyermekközpontú, a személyiség sokoldalú fejlesztését szem előtt tartó oktató-nevelő 

munka megvalósítása. Igyekszünk megfelelni a társadalmi elvárásoknak, a kor 

kihívásainak. Munkánkat a szakma iránti elkötelezettségünk, a gyerekekbe vetett 

hitünk jellemzi. Közösségünk felelőssége, hogy az általunk ellátott sajátos nevelési 

igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket és 

tanulókat, akik kiemelt figyelmet, ezen belül különleges bánásmódot igényelnek, 

miként tudjuk sikeresen nevelni, oktatni. A program megvalósításáért igyekszünk 

mindent elkövetni, ezzel biztosítva a fenntartó, a szülők és a külső szervek 

megelégedését. 

 

 

 

                                                                  Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelt minket!  
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A pedagógiai program felülvizsgálatát, átdolgozását illetve módosítását a törvényi változások, 

az alapító okirat módosítása és egyéb korszerűsítő, innovatív folyamatok tehetik szükségessé. 

 

 

 

 

 

A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott jogszabályok: 

 Az intézmény szakmai alapdokumentuma 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet és 

módosítása /21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 
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MOTTÓNK  

 

 

 
„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. 

Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a 

világban! „ 

 

 
 

(Dorothy Law Holte) 
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2. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA 
 

 

2.1. Küldetésnyilatkozat: 

 
Olyan iskolát szeretnénk: 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a 

tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez 

 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör 

veszi körül őket 

 ahol az életkori sajátosságaiknak, sajátos nevelési igényeiknek megfelelő 

módszerekkel tanulhatnak a diákok 

 ahol a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs 

alapja a sikerélmény 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat 

 

Hisszük: 

 hogy a felelősséggel átgondolt, gyermekszereteten alapuló, az egyéni 

szükségleteket szem előtt és a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, 

gyermekközpontú alapelvekre épülő pedagógiai munkánk lehetőséget biztosít 

tanulóink számára az önmegvalósításhoz, képességeik, készségeik 

fejlődéséhez, a szociális hátrányok leküzdéséhez, egy boldog életút 

bejárásához, elősegítve ezzel a minél eredményesebb társadalmi 

integrációjukat. 

  

2.2. Iskolánk rövid története:  

 
- Névadónk, Éltes Mátyás a magyar gyógypedagógia történetének kiemelkedő személyisége, 

az első magyar „kisegítő iskola” igazgatója volt (1902-1936). Akkor kapcsolódott a 

gyógypedagógiai munkába, mikor a hazai kisegítő iskolákban megkezdődött a 

differenciálódási folyamat. A századfordulóra már rendelkezett mindazzal a tudással, amit az 

értelmi fogyatékosokról és nevelésükről akkor tudni lehetett. Tapasztalatokkal a háta mögött 

új eljárásokkal, elvekkel, modern pszichológiai és pedagógiai irányzatokkal ismerkedett meg. 

Szemléletmódja megváltozott, vizsgálati eredményeinek tükrében reformjavaslatokat tett. 

Munkájának legfontosabb színhelye Budapesten, a később fogalommá vált Mosonyi utcai 

Kisegítő Iskola volt, mely 1907-ben kezdte meg működését. Közel 90 évig zajlott ebben az 

épületben az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése. 1997-ben a korszerűtlenné vált 

épület helyett Budapest Főváros Oktatási Bizottságának kezdeményezésére a Közgyűlés egy 

másik épületet adományozott az iskolának a X. kerületben.  

 

Intézményünk a Mosonyi utcai iskolának a jogutódja. Jelenlegi helyünk nagyobb alapterületű, 

a tartalmi munkára, egyéb feladatok megvalósítására alkalmasabb, kerttel is rendelkező - de 

nem újonnan épített – épület. 

 

- Múlt és jelen: Igyekszünk megőrizni azokat a több évtizedes hagyományokat, oktatási-

nevelési értékeket, melyekkel elődünk bevonult a gyógypedagógia történetébe, ugyanakkor 

nyitottak vagyunk a kor új szemléleteire, a megújulásra is. Büszkeséggel tölt el minket, hogy 

ilyen neves intézményben dolgozhatunk. 
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2.3.  Helyzetkép: 

 
Intézményünk a TKVSZRB által sajátos nevelési igényűvé nyilvánított tanulók oktatását-

nevelését, gondozását látja el, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatóak 

együtt 

 

Szervezeti egységek: 

 

Általános iskola:  

 Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, kiemelt figyelmet ezen belül különleges 

bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon, speciális igényeik 

kielégítése iskolai foglalkoztatás keretében, a továbbiakban pszichés zavarokkal küzdő 

tanulók 

 Pedagógiai szakszolgálati feladatok:  

Egyéni fejlesztés, logopédiai, gyógytestnevelési, pszichológiai feladatok ellátása  

 

Kollégium:  

 Az engedélyezett férőhely függvényében biztosítunk elhelyezést saját tanulóink 

számára. Segítjük beilleszkedésüket a kollégiumi közösségbe, ahol a nevelőtanárok és 

a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók irányításával gyakorolják az együttélés 

szabályait. 

 

Személyi feltételek: 

 

Az intézmény felelős vezetője az igazgató, a vezetőség tagjai az intézmény szakmai vezetői, 

mint igazgatóhelyettes, a munkaközösségek vezetői, a kibővített vezetőség tagja még a 

Közalkalmazotti Tanács elnöke, a DÖK összekötő pedagógusa, valamint a Szülői 

Munkaközösség elnöke. A vezetőség munkájának közvetlen támogatója az intézmény 

szakmai közössége, valamint a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezetének 

alkalmazásában álló technikai dolgozók. 

 

Tantestület: 

 

Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól képzett, munkájuk iránt elhivatott pedagógusok. 

Tanítók, szakos pedagógusok, gyógypedagógusok látják el a feladatokat, többen rendelkeznek 

másoddiplomával. Törekvésünk, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő közösség 

legyünk. Szakmai kihívás számunkra a pszichés zavarokkal küzdő gyermekek oktatása-

nevelése. Ép intellektusuk ellenére nélkülözhetetlen a speciális, gyógypedagógiai módszerek 

alkalmazása a tanórákon és a személyiségfejlesztés folyamatában. Tanulóink sajátossága 

folyamatos szakmai megújulást, nagy teherbírást, kreativitást és állandó készenlétet igényel 

pedagógiai munkánk során. A szakmai hatékonyság és eredményesség érdekében minden 

osztályban megvalósul az oktató-nevelői hármas egység. A délelőtti és a délutáni tanórákat 

ellátó, általában gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.  

A kollégiumi nevelők nappalos és éjszakás gyermekfelügyelőkkel együttműködve irányítják, 

szervezik a kollégiumi életet. Az oktatásban részt vevő szakemberekkel szerves egységet 

képezve biztosítják a könnyed átmenetet az iskolai és a kollégiumi élet között.  

Gondoskodnak a meghitt, családias légkör megteremtéséről, a gyermekek szabadidő 

szervezéséről, megfelelő mentális és pszichés állapotáról. Kialakítják a gyermekekben azokat 

a szokásokat, melyek szükségesek önmaguk és környezetük rendben tartásához.  

A gyermekek egyéni fejlesztését, pszichés megsegítését, logopédiai ellátását megfelelő 

létszámú szakemberek alkalmazásával tudjuk biztosítani.  

 



 9 

 

A pedagógiai munkát segítők: 

- Gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztensek: a pedagógusok munkáját közvetlenül segítik 

tanórán és tanórán kívül, feladatot vállalnak a tanulók szabad idejének hasznos eltöltésében. 

- Gyermek és ifjúsági felügyelők: a kollégiumi nevelőkkel együttműködve szervezik a 

diákotthoni élet mindennapjait 

- Gyermekvédelmi felelős: ellátja a tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi tennivalókat 

- Rendszergazda  

- Iskolatitkár 

 

Egészségügyi szolgálat: 

A tanulók egészségügyi ellátásának módja egyrészt a helyben biztosított ápolónői szolgálat, 

másrészt külső szolgáltatóval kötött megállapodás illetve együttműködés alapján iskolaorvosi 

és védőnői szolgálat, iskola fogászati ellátás. 

 

Az intézmény működtetési feladatai:  

Az intézmény ügyviteli, gazdálkodási és technikai dolgozóinak foglalkoztatása a GYIGSZ 

keretében történik. 

  

Tárgyi feltételek: 

  

Intézményünk épülete kétszintes, melyhez nagyméretű kert és füvesített udvar tartozik. Az 

épület funkcionálisan két részre osztható. A földszinten található az iskolai rész: tantermek, 

fejlesztő szobák, tornaszoba öltözővel, szertár, informatika terem, valamint az orvosi rendelő, 

a vendégfogadó és a technikai dolgozók eszköztároló helyiségei. A tanári folyosóról nyílnak a 

vezetői és gazdasági irodák, titkárság, a tanári szobák, az ebédlő és a konyha. Az alagsorban 

mosoda és a karbantartók műhelye van. 

Az emeleten kapott helyet a kollégium, és néhány tanterem, melyek az elmúlt években lettek 

kialakítva. 

Külön helyiségben biztosítjuk az iskolai könyvtár működését. 

Az épület állaga az elmúlt esztendőkben jelentős átalakuláson esett át. Esztétikailag és 

lakhatóság szempontjából nagy előre lépéseket tettünk. Megújultunk, megszépültünk. Nagy 

vonalakban, a teljesség igénye nélkül az alábbiakban olvashatóak a jelentősebb változások. 

Történtek ablak és ajtócserék, csempézés. Laminált padlóburkolat került minden tanterembe, 

diákotthoni valamint egyéb helyiségekbe. Régi, kopott bútoraink kicserélődtek, a veszélyt 

jelentő bútorok az előírások szerint rögzítve lettek. Sor került a csapadékvíz elvezető hálózat 

javítására. 

A játszótér munkálatai befejeződtek, 2012 őszén pedig egy új sportpálya került átadásra. 

Tantermeink felszereltsége megfelelő, több osztályban biztosított a digitális technika 

használata. Amennyiben az erőforrások engedik, további fejlesztések várhatóak, szükséges a 

folyamatos megújulás. 

 

2.4. Hagyományaink: 
 

 tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeket tartunk, végzős diákjainkat elballagtatjuk 

 műsoros iskolai ünnepséggel emlékezünk nemzeti ünnepeinkre 

 rendszeresen gondozzuk névadónk, Éltes Mátyás sírját 

 a tantervi munka teljesülése és a nevelőmunka elősegítése érdekében közös iskolai, 

tanulmányi kirándulást szervezünk évente legalább egy alkalommal, melynek célja 

hazánk nemzeti, természeti értékeinek megismertetése 

 osztálykirándulásokat szervezünk 

 pályázat útján táborozási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára az Erzsébet-program 

keretében 
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 tevékenyen részt veszünk kerületi, fővárosi, országos pályázatokon 

 felkészítjük diákjainkat iskolán kívüli tanulmányi-, sport-, és egyéb versenyekre, 

biztosítjuk számukra az egyéni és csoportos megmérettetés lehetőségét 

 házi szavaló-, rajz-, sport-, tanulmányi- és egyéb versenyt rendezünk 

 rendszeresen látogatunk kulturális rendezvényeket, kiállításokat 

 tanulóink edzettsége érdekében sportdélutánokat szervezünk 

 a környezetvédelmi nevelés keretében tavasszal nagytakarítást végzünk iskolánk 

udvarán, ápoljuk, szépítjük környezetünket, bekapcsolódunk a kerület hasonló célú 

megmozdulásaiba 

 ősszel egészségvédelmi, tavasszal környezetvédelmi projektnapot tartunk 

 kézműves foglalkozásokat szervezünk advent és húsvét időszakában 

 Mikulás-járást, karácsonyi ünnepséget szervezünk 

 gyermeknapi és farsangi vigadalmat tartunk 

 a gyermekek munkáit, elismerésük dokumentumait, érmeit kiállítjuk 

 

 

 

 

3. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

„Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, akik 

megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel 

a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára.” 

(Carl Gustav Jung) 

 

 

3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai: 

 
Pedagógiai alapelveink: 

 

A sajátos nevelési igényű tanulónak a sérülés, rendellenesség, illetve zavar fajtájától és 

súlyosságától függően különleges gondozási igényei vannak. Ez a különleges gondozási igény 

biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, 

oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. 

Megfigyelhető az életkori sajátosságoknak a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulása, valamint az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes 

kiesése, fejletlensége, zavara, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetősége. 

Éppen ezért a pedagógustól a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése a szokásos 

tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális 

eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő, fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs 

célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

Az intézményünkben tanuló diákok sajátos nevelési igényéből és sok esetben 

szociálisan hátrányos helyzetéből adódóan átlag feletti módon igénylik a folytonos 

visszacsatolást-támogatást. Túlzott mértékű szeretetigényük egészséges kielégülése 

motivációs bázis; a személyekhez való kötődésük, a külső kontroll megléte biztonságpillér 

számukra. A mi kezünkben az ő sajátosságaik segítő tényezők, melyek meghatározzák a 

nevelő-oktató munkánk arculatát. Munkánkban a tudás átadása mellett jelentős szerep jut a 

személyes odafigyelésnek, érzelmi nevelésnek. 
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Alapelveinket a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az inklúzió szellemisége és 

gyermekeink sajátos gondozási igénye hatja át. A táblázatban nem fontossági sorrend szerinti 

felsorolás olvasható. 

 

Alapelveink: 

1. bizalom elve Bizalom, megértés, elfogadás, tisztelet a tanuló személyisége iránt. 

Törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. 

2. együttműködés 

elve 

Összefogás pedagógus/szakember- szülő-gyerek szinten.  

A hármas egység megvalósulása elengedhetetlen a sikeresség 

érdekében. 

3. komplexitás elve A biológiai, fiziológiai, pszichológiai és a társadalmi 

törvényszerűségek folyamatos figyelembevétele és összehangolása. 

4. kislépések elve A személyiség és képességfejlesztés kis lépésekre bontva zajlik, 

ezzel növelve az egyéni sikereket és az oktató-nevelő munka 

hatékonyságát. 

5. kölcsönhatás elve A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék 

egyaránt partneri félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív 

kölcsönhatás van. 

6. a 

pedagógusvezető 

szerepe 

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a 

pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében. 

7. differenciálás 

elve 

A tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. 

Biztosítja az egyéni tanulási tempót az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével. 

8. támogatás-

megsegítés elve 

Biztosítja tanulóinknak a szakembereink részéről a folyamatos 

visszacsatolást-visszaigazolást. Célja, hogy a folyamat végére a külső 

kontroll lényeges elemei beépüljenek a belső kontroll folyamatába.  

9. tapasztalatszerzés 

elve 

Lehetőséget teremt a tanulók számára a saját tapasztalatok 

megszerzésére, megértésére. 

10. nyitottság 

 elve 

Pedagógusaink, szakembereink nyitottak és befogadóak új 

módszerek iránt, melyek a gyermekeink sajátos szükségleteiből 

fakadó problémák, akadályok legyőzésére irányulnak. 

11. szemléletesség 

elve 

Előtérbe helyezi az elsajátítást segítő tanulásszervezési és 

módszertani eljárások alkalmazását. 

12.  motiváció elve A tanulók érdeklődésének felkeltésére irányuló módszertani 

eljárások. 

13. következetesség 

elve 

Határozott követelmények felállítása a tanulókkal szemben. 

Biztosítja az egyéni képességekhez mért követelményeket és az 

iskola összes diákjára vonatkozó közösségi szabályokat. Az utóbbiak 

megszegésénél a következmények megbeszélését, betartását. 

14.  megelőzés elve Napjainkban egyre elterjedtebb a fiatalok körében a drog, az alkohol 

és a szexualitás felelőtlen használata. E területen az önértékelési 

zavarral küzdő, erősen befolyásolható tanulóink veszélyeztetettek. A 

megelőzésre odafigyelünk, hangsúlyt fektetünk. 

15. fokozatosság 

    elve 

Biztosítja a tananyag egymásra épülését, folyamatos bővítését. 

 

16.  az emberi 

méltóság elve 

Iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben 

tartja egymást. 

17. esélyegyenlőség 

elve 

Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a 

szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. Az egyéni szükségletek 

szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez. 
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18.  életút elve Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés 

és egészséges életmód készségét. 

19. közösségekhez 

tartozás elve 

A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének 

kibontakoztatásához. 

20. önmegvalósítás 

elve 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és 

tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét. 

21. egyensúlyteremt

és elve 

Az egyensúly megteremtése érvényes a fent leírt területek 

mindegyikére. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ez nem 

azt jelenti, hogy mindenből ugyanannyit szükséges megismertetni, 

átadni. Az ő esetükben a helyes egyensúly akkor alakul ki, ha sajátos 

nevelési igényeik kielégítésével zajlik a tanulási folyamat. 

 

 

Nevelő-oktató munkánk pedagógiai értékrendszere:: 

 

„Az iskola az a kitüntetett hely, mely sokféle módon, részben célzottan, részben akaratlanul, 

mélyen bevési a felnövekvő személyiségbe egy bizonyos értékvilág alapjait.” 

              (Zrinszky László) 

 

Az érték a személyiség legmélyebben beágyazott, eligazodást segítő támpontja, mely 

szilárdságot, biztonságot, következetességet képes nyújtani az embernek a társadalomban 

zajló élethez. Választáson alapul, amely során tudatosan előnyben részesítünk valamit egy 

másik dologgal szemben. A választás már az egyén értékelő rendszerének működésére utal. 

 

Célunk: Művelt, szuverén, öntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követő, szociális 

személyiség kiművelése. 

 

Feladatunk: A tanulók által követhető, emberi értékekkel telített jövőkép megfogalmazása 

 

Az értékek alakulását nem lehet direkt módon befolyásolni. Az erőltetés, sürgetés 

képmutatáshoz vezethet, a belsővé válás nem megy végbe, érvényesülésük, megvalósulásuk 

csak illúzió marad. Intézményünkre különösen jellemző, hogy a hozzánk érkező pszichés 

fejlődési zavarral érkező tanulók személyiségfejlesztése során a normák érvényesítése hosszú, 

alkalmanként nehéz folyamat. Sajátságos pedagógiai módszerekkel, érzékenységgel, 

attitűdökkel felvértezve látjuk el feladatainkat. 

 

Értékrendszerünk kialakításában figyelembe vesszük mind a társadalmi, mind a pszichikus 

tényezőket. Az értékek megválasztása alapozza meg  differenciált követelményrendszerünket. 

Közvetítésük korcsoportonként különböző formákban valósul meg, és alkalmazkodik az 

egyéni fejlődési ütemhez. 

 

Alapértékek: 

 Egyén, személyiség, nevelés, nevelhetőség, fejlődés, fejlesztés, önfejlődés, 

önfejlesztés, önnevelés, embernevelés 

 Szabadság, autonómia, demokratizmus, humánum, boldogság, a jövő vállalása, 

magyarságtudat, népszeretet 

 Értékátadás, értékteremtés 

 Cél, feladat, pedagógiai folyamat egységessége 

 Neveltség, műveltség, képzettség 

 Közösség, együttműködés, tolerancia 

 Iskola, család, kortárscsoportok, motiváló környezet 

 Tömegkommunikáció – tudatos felhasználó 
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Differenciált értékvariánsok: 

 Kötelesség, felelősség, szorgalom, szerénység, tisztelet, önzetlenség, bátorság, érzelmi 

gazdagság 

 Élmény, ízlés, mindennapi kulturáltság, a természeti szabadidős kultúra, 

környezetalakítás 

 A testkultúra ápolása, sport, mindennapos testnevelés, higiéniai feladatok megoldása 

 Felkészülés a jövőre, pályaorientáció és döntés 

Alkalmazott értékelemek: 

 A követelmények szinte minden tekintetben értékhordozók 

 A normák betartása, másokkal való betartatása döntő a rend, fegyelem s önként vállalt 

munka szempontjából 

Egyéni értékpreferenciák: 

 Önérték feltárása 

 Világkép, világnézet kiépítése 

 Saját értékrend és eszmények kialakítása 

 Követendő minta vállalása 

 

Pedagógiai munkánk céljai: 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja az, hogy tanulóinkban váljon meggyőződéssé a valódi 

emberi értékek választása, követése, és az azok érvényesüléséért való küzdelem, érezzék, 

hogy ezek árán válhatnak művelt, szabad, gazdag személyiséggé, alkotásra és boldogságra 

képes emberré, nemzeti kulturális értékeink átörökítőivé. Intézményünk tevékenységét az 

alábbi célok határozzák meg: 

 

 Tanulóink felkészítése arra, hogy továbbtanulásukat a többségi iskolarendszerben 

viszonylag zökkenőmentesen teljesíthessék, legyenek képesek az önálló 

ismeretszerzésre, az önművelésre.  

 Szeretetteljes iskolai légkör teremtése, melyben tanár, diák egyaránt jól érzi magát. Az 

emberi élet harmóniájának megtalálása, a boldogságélmény megélése, a konstruktív 

életvezetés az egyén hasznára és a társadalom javára.  

 Jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, 

segítőkészség. 

 A kreativitás fejlesztése és belső tanulási motiváció kialakítása, erősítése. 

 A tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása és megerősítése életkori 

szakaszonként.  

 Törekszünk arra, hogy a szociokulturális hátrányok tanulási esélyegyenlőtlenséget ne 

eredményezzenek. 

 Az egyetemes emberi kultúra értékeinek megbecsülésére, az emberi jogok és a másság 

tiszteletben tartására, az előítélet-mentességre, a konfliktusok hatékony kezelésére, 

megegyezési készségre való nevelés. 

 Szülőföldünk kultúrája, tiszteletben tartása, hagyományok ápolása. 

 A kommunikációs és viselkedéskultúra elsajátíttatásával alakítsuk ki tanítványainkban 

a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét.  

 Tudják helyesen megítélni az emberi kapcsolatok jelentőségét és minőségét. 

 A közösség életét, mindennapjait meghatározó szokások, hagyományok megőrzését, 

ápolását segítő tevékenységek erősítése. 

 A pozitív tartalmú társas kapcsolatok építése, az egyéni életvitel kultúrájának 

megalapozása, a természeti – társadalmi és emberi környezet felelős alakításában való 

aktív részvétel. 
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 Alkotó együttműködés a szülőkkel közös céljaink megvalósítása érdekében. 

 A reális énkép, önértékelés kialakítása; az egyénben rejlő lehetőségek kiaknázása oly 

módon, hogy képes legyen valós és teljesíthető célokat kitűzni önmaga elé. 

 A megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztásának megsegítése. 

 A kompetencia alapú oktatás során olyan ismeretek – készségek és attitűdök 

fejlesztése, mely a későbbiekben alkalmassá teszik a hatékony munkavégzésre 

 A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatása. 

 A tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességének kialakítása. 

 A szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentése. 

 A tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, tanulási, továbbtanulási 

esélyének növelése. 

 Az élethosszig tartó tanulás alapjainak elsajátítása, valamint a folyamatot 

megkönnyítő képességek, készségek és kulcskompetenciák fejlesztése, kiművelése. 

 
Pedagógiai munkánk feladatai: 

 

 

Általános feladataink 

 

- A nevelőtestület pedagógiai (elméleti és módszertani) kultúrájának folyamatos fejlesztése 

- Egységes, korszerű nevelési-oktatási eljárások kialakítása és alkalmazása. 

- A nemzeti műveltségi anyag és az egyetemes kultúra ismereteinek elemi szintű 

   elsajátíttatása 

 - Valamennyi képesség és az egész személyiség harmonikus, arányos fejlesztése 

- Az önálló ismeretszerzés képességének, a tudás szükségletének, önellenőrzés, önértékelés 

   igényének kialakítása 

- Az információk közötti eligazodás, választás képességének kialakítása és fejlesztése; 

   értékrend közvetítése, ítélőképesség, problémamegoldó képesség fejlesztése 

- A demokrácia alapjainak (felelősségvállalás, döntés, stb.) megismertetése és gyakoroltatása 

- A gyermekek egyéni képességek szerinti, egyéni haladási tempóban történő fejlesztése 

  (felzárkóztatás, tehetséggondozás) a következő iskolafok optimális megválasztása érdekében 

- A kommunikáció és a viselkedési normák, szabályok elsajátíttatásával és alkalmazásával a 

   társadalomba való beilleszkedés segítése 

- A szülők, gyerekek, az iskola dolgozói közötti kapcsolat mélyítése, az iskola 

  (osztályközösségek) légkörének további javítása az iskola vonzerejének és megtartó 

   képességének érdekében 

- A tanórán kívüli szabadidős tevékenység gazdagítása a személyiség fejlesztése érdekében 

- Az esztétikus környezet alakítása és megtartása (berendezés, felszerelés óvása), az 

   egészséges életmód szükségletének kialakítása 

- Az információhordozók ismerete és célirányos alkalmazása 

- A külső partnerekkel való kapcsolat fejlesztése 

 

Feladataink az alsó évfolyamokon 

 

 

Alsó tagozat 

 (1-2. 

évfolyam) 

Fokozatosan vezetjük át a gyermeket az óvoda játékközpontú 

cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe 

A kisgyermekre jellemző kíváncsiságra és érdeklődésre építve a 

felelősségtudat és kitartás képességének fejlesztése, érzelemvilága 

gazdagításának előmozdítása 

Az ismeretszerzéshez, feladat- és problémamegoldáshoz szükséges minták 

nyújtása 

A tanulási szokások megalapozása 
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Alsó tagozat  

(3-4. 

évfolyam) 

Az egyéni képességek kibontakozásának segítése (tehetséggondozás, 

felzárkóztatás) 

A tanulás tanítása 

A szociális-kulturális környezetből, vagy az eltérő ütemű érésből fakadó 

hátrányok csökkentése 

A szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékek 

tudatosítása. 

A humánus magatartásminták, szokások megerősítése  

A gyermek jellemének formálásával személyiségének egyénre szabott 

fejlesztése 

 

Feladataink a felső évfolyamokon 

 

 

 

 

Felső tagozat 

 

 (5-6. 

évfolyam) 

 

A környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges 

képességek, készségek fejlesztése 

A tanulási tevékenység és a közösségi élet során az önismeret, 

együttműködési készség, akarat, segítőkészség, szolidaritásérzés, empátia 

fejlesztése 

A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének gyakorlati 

módon történő igazolása 

 A közösség demokratikus működése értékének tudatosítása és néhány 

általánosan jellemző szabályának megismertetése 

Az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmának, illetve azoknak 

a közösségben és az egymáshoz való viszonyban való fontosságának 

tisztázása 

 

 

Felső tagozat 

 

 (7-8. 

évfolyam) 

 

A jogok és kötelességek törvényes gyakorlásának megalapozása 

A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített 

környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra 

       A nemzeti, nemzetiségi és etnikai hagyományok tudatosítása, ápolásukra 

való nevelés 

       A nemzeti azonosságtudat fejlesztése, az egymás mellett élő különböző 

kultúrák iránti igény képviselete a nevelési-oktatási tevékenységgel 

       Az Európához való tartozás tudatának erősítése, más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése, 

megbecsülése 

      Az emberiség közös problémáinak bemutatása 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka eszköz és eljárásrendszere: 

 

A nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás, 

amely a módszer konkretizációját jelenti. Eljárás egymagában nem létezik, mindig eljárások 

rendszerében gondolkodunk. A nevelés eszközei, eljárásai és a nevelési módszer a nevelési 

folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező tényezői. 

 

A nevelési módszerek kiválasztásának szempontjai: 

 

a) igazodnak a tanulók  

 a magatartási és beilleszkedési problémáinak sajátosságaihoz 

 személyiségjegyeihez 

 képesség struktúrájához 

 életkori sajátosságaihoz 

 értelmi fejlettségéhez 
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b) igazodnak a pedagógus  

 személyiségéhez 

 pedagógiai kulturáltságához 

 felkészültségéhez 

 vezetői stílusához 

c) igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához 

d) lehetővé teszik a leghatékonyabb alkalmazást. 

 

A nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek: 

- követelés, 

- meggyőzés, 

- gyakorlás, 

- ellenőrzés, 

- értékelés, 

- elismerés, 

- büntetés. 

 

 

Nevelési módszereink hatásuk alapján két nagy csoportra oszthatóak: 

 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 

2.  Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

  

  I. Közvetlen módszerek II. Közvetett módszerek 

1.  Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek 

  

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés 

2.  Magatartási modellek be-

mutatása, közvetítése 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása) 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

Nevelési módszereink a tanulók nevelési folyamatában betöltött szerepe alapján a 

következő csoportokra oszthatóak: 

 

 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:  

- az oktatás valamennyi módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, 

eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, 

beszámoló 
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 A tevékenység megszervezésének módszerei: 

- csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, követelés, megbízás, gyakorlás, játékos 

módszerek, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés 

 A magatartásra ható módszerek:  

Ösztönző módszerek: (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret) 

o szóbeli dicséret nyilvános formái:  

- osztályfőnöki órán  

- osztályközösség előtt 

- iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás…) 

o írásbeli dicséret formái: 

 - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) 

 - igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) 

 - oklevél, kitüntetés, alapítványi/ fenntartói, országos szintű elismerések 

 - osztályozás 

 - jutalmazás 

o a jutalmazás formái lehetnek: 

 - szóbeli dicséret,  

 - írásbeli dicséret,  

 - oklevél,  

 - kitüntetés,  

 - jutalom. 

Kényszerítő módszerek:  

Felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos osztályba való 

áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!), tanuló kizárása az 

iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!) 

Gátlást kiváltó módszerek  

(ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását 

célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni) 

- felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, 

elmarasztalás; 

 

A kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszerek: 

A kompetencia olyan képesség, amely az elméleti műveltségtartalmakat a gyakorlatba 

ágyazva alkalmazza, vagyis az élet különböző helyzetében alkalmazni tudó tudást jelent, 

amelybe beletartoznak a tapasztalataink, a személyes adottságaink is. Összetevője az ismeret, 

a tudás, a készség, jártasság, az attitűd, a személyiségvonások, jegyek, a motiváció. A 

kompetenciák- kulcskompetenciák fejlesztését befolyásolják az adott gyermek életkori és 

egyéni sajátosságai, a sérülés fajtája és súlyossága, a gyermek egyéb körülményei stb. Ezért a 

sajátos nevelési igényű tanulók esetén általános, a kompetenciák fejlesztését befolyásoló 

jellemzők megfogalmazása nem lehetséges.   

 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a pedagógusaink által alkalmazott 

munkaformák és módszerek: 

 

o hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás 

o pedagógusszerep támogató, segítő jellege 

o habilitációs és rehabilitációs tevékenység 

o a képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája 

o differenciálás, esélyegyenlőség 

o attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak 

o kooperatív tanulás 

o motiváló tanulási környezet 

o a drámapedagógia eszközei 

o tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 
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o tanulói értékelési formák gazdagítása 

o módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolában: 

 

Személyes kompetencia: 

 

Azok az adottságok és személyiségjellemzők, amelyek 

meghatározzák és befolyásolják az egyén 

teljesítményét, hatékonyságát a munkavégzés során.  

Fontosabb személyes kompetenciák: 

1. önvédelmi: 

- szabadságvágy, egészségmegőrzés, identitásvédő 

mechanizmusok 

2. önellátási: 

- biológiai-, mozgás, és élményszükségletek 

3. önfejlesztési: 

- önmegismerés, önfejlődés iránti igény, 

önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, én-elfogadás, 

önfegyelem 

Szociális kompetencia 

 

Azon készségek összessége, melyeket az egyén társas 

kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában, 

konfliktusainak kezelésében használ. Szociálisan 

kompetens az a személy, aki képes stabil társas 

kapcsolatokat működtetni, önmagát képviselve 

probléma érzékenyen konfrontálódni. 

Területei: 

-logikus gondolkodás, összehasonlítás, 

megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, 

fantázia, szövegértés, lényegkiemelés 

Kognitív kompetencia 

 

 

Az ember létezésének feltétele, eszköze az 

információfeldolgozást – az információk vételét, 

kódolását, elemzését, termelését, használatát, közlését, 

tárolását valósítja meg. A kognitív kompetencia 

aktuálisan önálló funkció szolgálatában is működhet, 

pl: a tanulás, kutatás. Fejlesztése az értelmi nevelés, az 

értelmezésre nevelés körébe tartozik: a tanulási 

képesség, a gondolkodási képességek fejlesztése. 

KULCSKOMPETENCIÁK:  

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a 

személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz. 

Anyanyelvi kompetencia Különösen fontos fejlesztési területként jelentkezik a 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. A 

szövegértés és szövegalkotás, a kommunikáció képessége 

erőteljesen befolyásolja a társadalomba való 

beilleszkedést, a munkaerőpiacon való érvényesülést, az 

egyén elégedettségét, önbecsülését. 
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Matematikai kompetencia Fejleszti a számolási, számlálási készséget. Fontos, hogy 

a mennyiségi következtetés, becslés, mérés, szöveges 

feladat - megoldási, mértékegység - átváltási készségek 

fejlődjenek. A ráismerés, kiválogatás, összehasonlítás, 

csoportosítás, soralkotás, rendezés, lényegkiemelés, 

szabályalkotás, rendszerezés, tervezés, kijelentés, 

bizonyítás, a kombinatív gondolkodás, az induktív és 

deduktív következtetés kiemelt területe a matematikai 

kompetenciának. 

Természettudományos 

kompetencia 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának 

fejlesztése nélkül elképzelhetetlen a 

környezettudatosságra nevelés. Környezettudatosság 

nélkül nem lehetnek sikeresek a társadalom fenntartható 

fejlődése érdekében tett erőfeszítések. 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.  

Idegen nyelvi kompetencia A tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és folyamatos 

fejlesztése során három szempontot veszünk figyelembe: 

egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; másrészt 

azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e 

szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; 

harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhez szükséges, 

kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat.  

Digitális kompetencia A digitális kompetencia az információs társadalom 

technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való 

képesség a munkában, a szabadidőben és a 

kommunikációban. Az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó 

készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia 

technológiájú információk keresését, értékelését, 

tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint 

az internetes kommunikációt és a hálózatokban való 

részvétel képességét ölelik fel. 

A hatékony tanulás 

elsajátítása 

A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és 

csoportban történő szervezésének és szabályozásának a 

képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony 

időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás 

elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és 

beépítésének, az új ismeretek és készségek különböző 

kontextusokban: otthon, munkahelyen,  oktatásban és 

képzésben történő alkalmazásának képessége. 

Szociális és állampolgári 

kompetenciák 

A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a 

viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell 

sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és 

konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és 

szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A 

személyközi kompetenciák nélkülözhetetlenek a 

hatékony személyes és csoportos érintkezésben és mind a 

köz-, mind a magánélet területén. 
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Kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia 

A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való 

pozitív viszonyulás, az egyén saját (pozitív és negatív) 

cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitűzése 

és megvalósítása, valamint a sikerorientáltság. 

Esztétikai – művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

A gondolatok, élmények és érzések különféle módon  

többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és 

festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát 

foglalja magában. 

 

 

A tanulásszervezés alapelvei, módjai és módszerei: 

 

 

 

A tanulásszervezés 

 

Alapelvei: Módjai: 

1. Differenciálás 

- egyéni különbségek figyelembevétele 

- tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas 

kezelése 

- Csoportmunka 

- Pármunka-tanulópár 

- Egyénre szabott munka 

- Részben egyénre szabott munka 

- Önálló munka 
2. Szociális készségek fejlettsége, szociális 

kompetencia  

- divergens gondolkodás, problémamegoldó 

képesség, kreativitás, kommunikációs 

készségek (metakommunikáció), önismeret, 

önkifejezés, társismeret 

3.Motiváló módszerek alkalmazása  

– pl. kooperatív-, projekt módszer, 

drámapedagógia 

 

 

A tanulásszervezés módszerei: 

 

1. Alapmódszerek: 2. Motiváló módszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): 

beszélgetés, kérdezve kifejtés, 

előadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem 

önálló): variációs módszer, házi 

feladat 

 individuális (egyéni és önálló 

tanulás): egyéni feladatok. 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 

IKT, a digitális pedagógia módszertani elemei: 

 

A digitális pedagógia megjelenése oktatásunkban lépést tart a mai fiatal generáció legújabb 

technikai vívmányok utáni érdeklődésével. Ezen túlmenően erős motivációs tényező, és 

lehetőséget biztosít többszintű differenciálásra is. 
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A digitális pedagógia módszertani elemei 

 

I. A megvalósulás formái II. Óratípusok: III. Feladattípusok: 

1. Mennyiségi differenciálás 

2. Minőségi differenciálás 

 

3. Tanulási követelmények 

differenciálása 

 

1. Új ismeretanyag 

feldolgozása 

2. Alkalmazás-gyakorlás 

3. Összefoglalás, 

ellenőrzés- diagnosztikus 

mérés 

1. Problémamegoldó csoport-

feladatok 

2. Alkotó feladatok 

3. Felfedező, kutató feladatok 

4. Érvelésre-vitára alkalmas 

feladatok 

5. Ellenőrzés, értékelés 

 

 

 

A nevelő-oktató munka eszközei: 

 

A nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz 

gyakran használatos leszűkített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a gyermekek 

fő tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, szabadidő…).  

A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a 

következők lehetnek:  

 

A nevelő-oktató munka eszközei 

 

I. nyelvi (verbális) 

eszközök 

II. nem nyelvi (non verbális) 

eszközök 

III. szociális technikák 

Az információközlés 

azon módja, amikor 

közleményeinket a nyelv 

segítségével továbbítjuk. 

A nevelés egyik nagyon 

fontos eszköze, 

amelyben mindkét fél 

aktívan részt vesz. 

Az információközlés azon módja, 

amikor közleményeinket nyelven 

kívüli eszközökkel fejezzük ki. A 

nem nyelvi eszközök kísérhetik, 

nyomatékosíthatják vagy 

helyettesíthetik közleményeinket. 

/arckifejezés (mimika), szem-

mozgás, tekintet, testközelség, 

térközszabályozás, testhelyzet, 

testtartás, mozdulatok 

(gesztusok), kulturális jelzések/ 

Ezeket a technikákat a 

tanulók a felnőttektől 

tanulják el, kezdetben a 

családban (gyermekkori 

beidegződés), majd az iskolai 

közösségben, ezért nagyon 

fontos, hogy a diákok milyen 

mintát kapnak otthon és az 

iskolában, 

1.Tartalom szerint: 

- szabad beszélgetés 

- irányított beszélgetés 

1. Kísérő nem nyelvi eszközök: 

- beszélgetést kísérő gesztikulálás 

1. Technikák az ön- és 

emberismeret fejlesztéséhez 

Eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, 

hogy a világra vonatkozó 

ismeretek mellett, azokkal 

szinkronban fejlesszük a 

tanulóink belső, pszichés 

világát, társas kapcsolatait, 

egyedi tulajdonságait, 

készségeit - fejlesztő interjú 

- fejlesztő beszélgetés 

2. Szervezettség alapján: 

- spontán beszélgetés 

- tervezett beszélgetés 

2. Nyomatékosító nem nyelvi 

eszközök: 

- dicsérő szavakat kísérő mosoly 

2. Szociális készségfejlesztő 

technikák 

A tanulók problémamegoldó 
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3. Formája alapján: 

- egyéni beszélgetés 

- csoportos beszélgetés 

3. Helyettesítő nem nyelvi 

eszközök: 

- korholást helyettesítő fenyegető 

ujj  

és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, 

illetve a meglévők erősítése. 

- minta- és modellnyújtás 

- megerősítés (buzdítás, 

dicséret, jutalmazás) 

- szerepjáték 

- dramatizáló tevékenység 

 

 

3.2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje: 

 
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 

4. § (13.) kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

 

4. § (25.)sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 

47. § (1.) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

 
Intézményünk valamennyi tanulója a szocializációját, a tantárgyi tartalmak elsajátítását, a 

készségek és képességek fejlesztését tekintve a többségi környezethez tartozó tanulókhoz 

képest eltérő, speciális szükségletű. 

 

3.2.1. A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 

pedagógiai tevékenységek: 
 

„Egy láthatatlanságra kárhoztatott gyermek a csillagokat is képes lehozni az égről, csak hogy 

végre láthatóvá váljék. De az egész diadal fabatkát sem ér, ha az egyetlen ember, akinek 

elismerése után egész életében ácsingózott, nem vesz róla tudomást.”                                                                                                  

(Rácz Zsuzsa) 

 

Az agresszió kettős természetű. Nem feltétlenül jelenti a másokkal való küzdést, a 

másokkal történő összeütközést, a másik nyílt vagy rejtett bántalmazását. Hasonló erejű 

energiákkal küzdünk meg a céljaink eléréséért, a nehézségek legyőzéséért, a sikereinkért. Ez 

az átütő energia vezérli a felcseperedő gyermeket, amikor az elismerésért, a szeretet érzéséért 

a csillagokat hozza le az égről. Ám, ha erőfeletti próbálkozásai láthatatlanok a számára fontos 
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emberek szemében, ezt a nagyhorderejű energiát haraggal, csalódottsággal vegyítve 

villámként szórja környezetére, végső elkeseredésében akár önmaga felé is. 

Kialakul alacsony önértékelése, melyet az elutasítástól való félelem, a folytonos 

fenyegetettség érzés, a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség bástyáznak körül. Állandó 

készenléti állapotban, feszültségben éli napjait. 

A megsebzett gyermek végeláthatatlan harcba kezd démonjaival. Érzelmi-indulati 

sodrásba, ön-örvénybe kerül, miközben egyre távolodik céljától, hogy szeressék. Egyedüli 

harcban, segítő-támogató személyek nélkül, elveszik. Harca akkor sikeres, ha a szülő-

pedagógus/szakember-gyermek szent háromsága megvalósul a nevelés katedráján.  

A hármas egységben a háromszög egyik csúcsa a gyermekkel foglalkozó szakember, a 

pedagógus. Szakértelmével, hozzáértésével a „szeretni és szeretni hagyni” érzését adhatja 

vissza a családoknak. A családi szeretet kölcsönös: áramlik a szülőtől a szülő felé, szülőktől a 

gyerek felé és gyerektől a szülők felé. Ez a körforgás adja a gyermeknek az önmagába és 

másokba vetett hitét. A háromszög fennmaradt két csúcsa közül elég az egyik akarati hiánya 

ahhoz, hogy pedagógusaink missziója sikertelenné váljon.  

Iskolánkban szakmai csapatmunka zajlik. Vállvetve küzdünk gyermekeink komplex 

személyiségfejlődése érdekében a pedagógusok, a gyógypedagógusok, a pszichológusok és 

egyéb segítő szakemberek egyaránt. 

 

A magatartási és beilleszkedési zavar meghatározása: 

 

A gyermek agresszív magatartása azt jelenti, hogy olyan viselkedésmódok, amelyek 

átmenetileg szinte minden gyermeknél jelen vannak, náluk túlsúlyba kerülnek és/ vagy túl 

sokáig fennmaradnak, olyannyira, hogy már a környezete nehezen tolerálja azt. 

A magatartási és beilleszkedési zavarral kapcsolatos szakmai meghatározások 

felelőtlen használata gyakran tapasztalható. A szétszórtabb, engedetlenebb, nagyobb mozgást 

igénylő gyermekre rögtön ráragasztják: „Ez a gyerek hiperaktív!” A pejoratív hangzás, ami 

ezzel jár, megbélyegző. Alapos tudást és megelőző szakmai vizsgálatokat igényel ez a szöges 

kijelentés, aminek az alapos utánajárás után feltétlenül nélkülöznie kell a lemondó, 

szégyenkező hangzást. 

 

A beilleszkedési és magatartási zavarok megoldását, illetve enyhítését szolgáló 

pedagógiai feladatok, célok és tevékenységek: 

 

Iskolánk feladatai:  

 

1. A helyzetfelismerés 

szakasza 

 

A magatartási zavar viselkedésbeli, érzelmi-akarati 

megnyilvánulásainak megfigyelése zajlik. 

A viselkedés zavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe 

szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az 

erőszakos tettig, az enyhébb kényszerektől a súlyos 

pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki. Tanulóink 

gyakran tanúsítanak közönyt és passzivitást; 

érzelemszegény, apatikus magatartást; túlzott félelmet, 

szorongást; tanulási zavart. 

 

2. Az ok feltárás szakasza 

 

Az okok lehetnek pszichológiai, szociális esetleg biológiai 

eredetűek. 

A zavarok eredhetnek: 

- a családi környezet hatásaiból 

- kedvezőtlen társas pozíciókból /peremhelyzet/  

- organikus okokból 
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3. A szakemberhez irányítás 

szakasza 

 

Fontos az együttműködés a pszichológia, a gyógypedagógia, 

a nevelési tanácsadók és az egészségügy szakembereivel. 

 

4. A szakmai stratégiák 

szakasza 

A különböző szakmai területek sajátos módszereivel az 

egyénre szabott munkát végez. Így alakul ki: 

- a pedagógus stratégiája 

- a pszichológus stratégiája 

- a gyógypedagógus stratégiája. 

A három szakterület jelzi egymás felé a tapasztalatokat, 

egyeztetnek az adott gyermek állapotáról. 

 

 

 

A pedagógus stratégiái- feladatai, céljai: 

 

A segítő- támogató pedagógiai tevékenységek sikeressége az egy osztályban tanító 

pedagógus, pszichológus és gyógypedagógus szakemberek együttműködésében, az egységes 

nevelési elv alkalmazásában rejlik. A hagyományos pedagógiai, nevelési módszerek nem 

hatékonyak náluk, azoknak ellenállnak, sokszor szemben állnak velük, nevelésükhöz speciális 

módszerekre van szükség.  

 

Területek, melyekben a 

beilleszkedési zavarral 

küzdő gyermek 

segítségre, támogatásra 

szorul: 

Iskolánk pedagógusainak segítő-támogató pedagógiai 

tevékenysége: 

biztonságérzet kialakítása A biztonságérzet hiánya a szorongás kialakulásának meleg ágya. 

Tanulóink szorongásokkal, feszültséggel teltek. Feladatunk a 

biztonságérzet helyreállításával a meglévő feszültségek 

csökkentése: 

- A kiszámíthatóságot, a stabilitást a határozott, elfogadó, 

szeretetteljes légkör megteremtésével, 

- következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési 

rendszer kialakításával, 

- az osztályközösségekben közös megegyezéssel létrehozott 

szabályok megalkotásával és a szabálysértések 

következményeinek megbeszélésével, következetes betartásával 

- az ismétlődő napi, heti, éves rutinokkal biztosítjuk. 

bizalomépítés A bizalomépítés nagy szakmai és emberi kihívás számunkra. A 

gyermek, aki oly sokszor csalódott a felnőttekben, minket látva 

is csak lemondóan legyint. Célunk az, hogy a felnőttekben és 

önmagában megingott hite a helyére álljon: 

- Tanulóink dolgai, érzései, gondolatai iránt őszinte érdeklődést 

tanúsítunk. 

- Az együtt töltött időt, közös tevékenységet és élményeket a 

megértés, a támogatás hatja át. 

- A pedagógusaink kitartó megbízhatósága, igazságossága 

komoly pillére a bizalomépítésnek. 

A bizalom építése a szülő-pedagógus fronton is teljesül., 

figyelembe véve a hármas egységet. A szülőkkel rendszeres a 

kapcsolattartás. 

reális énkép, önbecsülés 

kialakítása 

 

Az agresszív gyermekek többsége magabiztosnak látszik. 

Azonban az egészséges önbecsüléssel rendelkező ember 

határozottan, nem fölényeskedve, képességeit nagyképűen 
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sikerélmény-kudarctűrés 

hangoztatva, érzi és elhiszi, hogy minden rendben van vele, 

szerethető és értékes, a problémákkal szemben képes felvenni a 

kesztyűt. 

Iskoláink tanulóinak értékesség érzete alacsony. Ebből fakadóan 

legapróbb tévedéseiket, sikertelenségeiket dühkitörés, 

önmarcangolás követheti. A korábbi negatív visszajelzések 

állandósultak az énképükben. A szeretetteli közeledés kaput nyit 

a megismerésük és a problémáik felé: 

- Kudarcaikat nyugodt tárgyszerűséggel, sikereiket örömmel 

fogadjuk. Pozitív megerősítést nyújtunk abban, amiben jók. 

- Sikereket biztosítunk számukra tanórán és tanórán kívül: 

Tanórán: differenciált munka zajlik, az egyéni képességeket 

középpontba helyezve. 

- Teljesíthető, reális követelményeket állítunk fel velük szemben 

- Tiszteletben tartjuk a fokozatosság elvét. Kis lépésekben 

haladunk a személyiségfejlesztésben. 

- Tanórán kívül: különböző rendezvényeken biztosítjuk a 

megmérettetést és az eredményességet. 

- Hangoztatjuk és erősítjük bennük, hogy hibázásaik, tévedéseik 

ellenére értékesek, szerethetőek és nem azonosak rendbontó 

magatartásukkal! 

hatékony 

konfliktuskezelés 

A beilleszkedési gondokkal küzdő gyermek folyton készenléti 

állapotban van. Ez egy feszültséggel teli állapot. A kívülálló 

számára érthetetlen okból keveredik összeütközésbe, legyen szó, 

verekedésről, csúnya beszédről, ellenálló akár deviáns 

magatartásról. A felszínes, tünetkezelő konfliktusmegoldás 

alapján ő a rossz gyerek, a javíthatatlan bajkeverő. 

Iskolánkban hatékony konfliktuskezelést alkalmazunk 

különböző színtereken. A módszer lényege abban rejlik, hogy 

azonnali, nem késleltetett. A konfliktusban résztvevők 

mindegyike megszólal és elmondhatja mi történt, hogyan élte 

meg a történteket. Végül kirajzolódik az eset, nyilvánvalóvá 

válik a bántalmazó és a bántalmazott személye, a konfliktusban 

lezajló motivációk és egyéb érzelmek. A következmény közös 

döntés alapján születik meg. Ez a technika erősíti az „én is a 

csapat értékes tagja vagyok” érzését. A konfliktuskezelés 

hatékonyságának érdekében elengedhetetlen és szoros velejárója 

a hatékony kommunikáció. 

A konfliktuskezelés színterei és fokozatai: 

- A konfliktusban résztvevő tanulók és az érintett pedagógus 

- Intézményvezető, érintett pedagógus, a konfliktusban résztvevő 

tanulók 

- Szülő, intézményvezető, érintett pedagógus, a konfliktusban 

résztvevő tanulók 

- Szülő, intézményvezető, érintett pedagógusok, a konfliktusban 

résztvevő tanulók, egyéb szakemberek 

 (pszichológus, gyermekvédelmi felelős) 

hatékony kommunikáció A hatékony kommunikáció alapja a kölcsönös kapcsolatokon 

alapuló elfogadó, családias légkör. A technika tanításának, 

megismertetésének folyamata során 

Támogató-segítő pedagógusaink segítik a hatékony 

kommunikáció tényezőinek megtanítását: 

- Követelés helyett kérések megfogalmazása. 

- Az én-közlések begyakoroltatása. 
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- Saját érzelmek, szükségletek, és a szükségletekhez vezető tett 

megnevezése. 

- Az együtt érző meghallgatás során a másik ember érzéseinek, 

szükségleteinek és a szükségleteihez vezető cselekedet 

felismerése. 

érzelmi, indulati élet 

szabályozása 

A kommunikációs technika tanításának, megismertetésének 

folyamata során fejlődik a tanulók érzelemazonosító képessége 

is. Hosszú folyamat, amíg az érzelmek átélésétől, felismerésétől 

eljutunk a megnevezés és az érzelmek szabályozásáig: 

- Pedagógusaink beszélgetések, konfliktuskezelések során 

ellátják a visszajelző-visszatükröző funkciót. 

- A funkció során elősegítjük az érzelmeket kísérő gesztusok, 

arckifejezések, testtartások azonosítását. 

 

Tanulási  zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység: 

 

A hiperaktivitás, magatartászavar gyakran társul diszlexiával, diszkalkuliával és más 

tanulási zavarokkal. Ezek az iskolai nehézségek megsokszorozzák az önértékelési zavar 

kialakulásának valószínűségét. Pedig jó tudni, hogy a hiba elsősorban a nem megfelelő 

oktatásban és a rosszul megírt tankönyvekben van. A tanulási zavarok nem jelentik az értelmi 

képességek gyengeségét, csak eltérő gondolkodásmódot.  

 

A beilleszkedési és magatartási 

zavarok kialakulásának okai: 

Tünet együttesek: 

1. Részképesség zavarok: 

 

 

 

- az eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – 

elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje 

- következményes magatartási és vagy tanulási zavarok 

komplex tünet-együttese   

- az adott részképességben az intelligencia szintjének 

ellentmondó, súlyos teljesítménybeli elmaradás 

mutatkozik  

- teljesítményszóródás mutatható ki az intelligencia-

faktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között 

2. Kóros hiperkinetikus, vagy 

kóros aktivitás-zavar és/vagy 

figyelemzavar 

 

 

- rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni 

- több cselekvéses tanulási helyzetet igényel 

- állandó személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak. 

- általánosan gyenge képességűnek, értelmi 

  fogyatékosnak tűnhetnek. 

- az idegrendszer terhelhetősége alacsony, érése lelassult  

  

Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapotok a 

tünetek/tünet együttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex 

személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis 

többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző 

súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 

 

A gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus stratégiái: 

 

- a hiányzó vagy diszfunkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

- a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok kialakítása. 
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A megvalósítás szinterei: 

 

- tanóra, egyéb tevékenységek 

- fejlesztőpedagógiai foglalkozás 

- pszichológiai ellátás. 

 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják. 

 

 

A fejlesztés célja: 

 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

Beszéd fejlődése 

Érzékszervek fejlődése 

Prevenció, reedukáció 

Részképesség zavarok megszüntetése 

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése 

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 

Az egyéni fejlesztésbe bekerülők köre:  

 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok tanulási 

képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve 

másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztést a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezzük. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

 

A pszichológus stratégiái: 

A különböző beilleszkedési- és teljesítményzavarok, vagy neurotikus tünetek kialakulása 

gátolja az iskolai követelményeknek való megfelelést, megzavarja a nevelési folyamat 

alakulását. Ezzel párhuzamosan fokozatosan nő az iskola nevelési és oktatási feladatainak 

sora, amely új eljárások, eszközök bevezetését igényli. Az iskolapszichológusok és a 

pedagógusok célkitűzése közös: azonos munkahelyi közegben és közösségben, egy 

tantestületben, közös célért együtt dolgoznak. 

 

1. Pszichológiai tárgyú felmérések, vizsgálatok az iskolában: 

Olyan vizsgálatokat alkalmaznak a pszichológusok, melyek segítik a pedagógus oktató-nevelő 

munkáját, hozzájárulnak ahhoz, hogy azonos jelenségeket más megközelítésben nézzenek, így 

többlet információhoz juthassanak. A vizsgálatok eredményeinek ismeretében nevelési 

célkitűzések és módok határozhatók meg. A vizsgálatok például a következők lehetnek: 

intelligenciavizsgálatok, különböző viselkedési skálák alkalmazása, projektív eljárások, 

illetve szociometriai vizsgálatok. 
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2. Óralátogatások: 

Számos információt szolgáltatnak a nevelési folyamat alakulásáról, a tanár-tanuló, tanuló-

tanuló kapcsolatokról, valamint az osztályközösségről, szituációelemzésre, helyzetelemzésre 

nyújtanak lehetőséget. 

3. A tanulókkal történő közvetlen foglalkozás: 

Egyéni esetek ellátása: az iskolapszichológus elsősorban preventív munkát végez, így fontos 

feladata a szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat, melyekkel kiszűrhetők a valamilyen 

szempontból veszélyeztetett, beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, 

teljesítményzavarral küszködő gyerekek. Fontos feladata továbbá a krízishelyzetek kezelése 

illetve a pályaválasztási döntés segítése.. 

Közösségekkel való foglalkozás: az iskolai munka elsődleges kerete az osztályközösség. 

Különböző csoporthelyzeteknek a létrehozásával a pszichológusnak lehetősége nyílik a 

csoportdinamika tudatos alkalmazására, a csoportban levő tanulók önismeretének, 

kommunikációs képességeinek, szociális érzékenységének fejlesztésére. 

4. Segítségadás: 

Tehetséggondozás: az iskolapszichológus differenciált eszközrendszerrel rendelkezik a 

tehetségek kiválasztásához, szűréséhez, és segítséget nyújthat az egyéni bánásmód és 

munkaprogram megtervezésében. 

Pedagógusokkal való munkakapcsolat: az iskolapszichológus munkája csak akkor lehet 

hatékony, ha a pedagógusokkal való együttműködésre is koncentrál, de figyelmet kell 

fordítania az iskola pszichológiai kultúrájának folyamatos fejlesztésére is.  

A szülőkkel való együttműködés: színtere a személyes konzultáció.  

A szakmai csapat közös céljai: 

 

A tanulók számára olyan speciális tanulási, nevelési feltételek biztosítása, melyben 

megvalósul komplex személyiségfejlődésük. 

Minél korábbi a megsegítés, annál eredményesebben valósulnak meg távlati céljaink: 

- személyes és társas hatékonyság növelése 

- tanácsadás a szülőknek gyermekük neveléséhez, ezzel segítve a család működését 

- társadalmi beilleszkedés elősegítése 

- alkalmazkodás a körülmények váratlan történéseihez 

- a kulturális és szociális hátrányok enyhítése 

- belső igény kialakítása az önművelésre 

- a továbbtanulásra felkészítés 

- munkára való felkészítés 

- reális énkép-reális jövőkép kialakítása 

- bűnmegelőzés 

 

Tevékenységünkre igaz a mondás: „Jó munkához idő kell!” Magas fokú szakmai 

felkészültséget, türelmet, kitartást és szülővel való együttműködést kíván. Az iskolánkban 

zajló nevelés mozgatórugója a gyermekek iránti elhivatottság.  
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3.2.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 
 

„kétségtelenül a tanulási zavarokkal küzdőknek a mostaniaktól eltérő csoportjával lenne 

dolgunk." 

(Geschwind) 

A tehetség, képesség struktúrája, összefüggései 

Már a 20. század közepére kiderült, hogy az intelligencia nem azonos a tehetséggel. 

Nagyon intelligens személyek között számosan nem mutatnak eredeti gondolkodást. A 

tehetségre jellemző viselkedés a három alapvető tulajdonságcsoport - átlag feletti képesség, 

feladatelkötelezettség, kreativitás, a környezeti tényezők - integrációját mutatja. A család, az 

iskola és a társak, mint fontos környezeti tényezők jelennek meg. A család értéket ad, a tanár 

kapukat nyit, a társak, mint katalizátorok hatnak. A környezet és a belső adottságok összjátéka 

bontakozik ki. Az oktatási rendszer a verbalitásra, a baltekei funkciók fejlesztésére irányul. 

Kifejezetten hátrányban vannak az iskolában azok a gyerekek, akik nem verbális hangsúlyú 

kulturális háttérből érkeznek, pedig nagyon fontos képességek birtokában vannak.  

A tehetséggondozáshoz tartozik azoknak a gyereknek a fejlesztése is, akik nem az 

iskolai követelményeknek megfelelő képességekkel, illetve motivációkkal rendelkeznek.  

 

A tehetség, képesség megjelenési formái pszichés zavarral küzdő tanulóink esetén: 

 

 különleges készség útvesztők, rejtvények megoldására 

 kifinomult humorérzék 

 magas absztrakciós készség 

 kiváló matematikai gondolkodás 

 jó vizuális memória 

 erős képzelőerő 

 magas kreativitás 

 komplex kapcsolatok és rendszerek megértése 

 átható éleselméjűség 

 jó geometriában és természettudományokban 

 lehet jó művészi, zenei és technikai készsége 

 könnyen felfog metaforákat, analógiákat 

 jó problémamegoldó készség 

 

Az iskolánkban zajló tehetség, képesség kibontakoztatásának folyamata:  
 

 Intézményünkbe sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási 

zavarral küzdő, többnyire kifejezetten nehéz sorsú, hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű családok gyerekei kerülnek. Sokuknak végső mentsvár az iskolánk. Számos tanuló 

érkezik hozzánk, mert ismét eltanácsolták iskolájából. Talán átérezhető milyen érzelmi- 

bizalmi- önbizalmi deficittel találjuk szembe magunkat, és zárt kapukat döngetünk egy-egy 

tanuló megnyerésének folyamatánál. A belső meggyőződésből, miszerint „Semmire nem 

vagyok jó! Senkinek nem kellek.” hosszú út vezet az átprogramozásig, melyben a gyerek így 

érez: „Sikeres vagyok. Ügyes vagyok. Hasznos vagyok. Szerethető vagyok.”  

A “Szeretném magam megmutatni!” bizonyítási vágy hatalmas energetikai bázist 

képez. A tehetségnek alkotnia kell, így vagy úgy, hogy csökkentse a feszültségét. Meg kell 

adnunk a lehetőséget a különböző alapokról induló, különböző típusú tehetségek 

kibontakozására. Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, nem az iskolai 

követelményeknek megfelelő képességekkel, belső hajtóerővel rendelkező tehetséges tanulók 

fokozott egyéni megsegítése, az adott gyermek kiemelkedő képességein keresztül sikerhez 

juttatása. Az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása semmiképpen nem maradhat el. 

Mindezek érdekében felhasználjuk a kompetencia alapú oktatás támogató környezetét, és 

eszközrendszerét, differenciált fejlesztés különböző módjait.  
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A tehetség és képesség kibontásának és felvirágoztatásának folyamata hosszú és 

időigényes. A gyerekanyag sokszínűsége miatt türelmet, kitartást, kifinomult pedagógiai 

érzékenységet, szakmai tudást igényel. 

 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatásának céljai, eszközei: 

 

 Az emberek mindegyikében veleszületetten él a vágy: önmagunkat hasznosnak, 

sikeresnek megtapasztalni mások szemében. A pozitív megerősítések olyan hajtóerővel 

ajándékoznak meg, ami megkönnyíti az utat a következő cél eléréséig. 

 

 

Céljaink: 

 

Eszközeink: 

- meggátolni az ingerszegény, kulturálisan 

elmaradott környezetben élő gyerekek teljes 

perifériára kerülését 

 

- kis osztály létszámok 

- kiscsoportos és egyéni foglalkozásokon 

biztosítjuk a gyerekben rejlő képesség 

optimális fejlődését 

- egyénre szabott tanítási eljárásokat 

alkalmazunk 

- egyszemélyes foglalkozásokon 

gondoskodunk a személyre szóló figyelemről 

- a képességfejlesztéshez, a részképesség 

kiesés korrekciójához felkészült 

gyógypedagógusokkal, a gyermek belső 

húrjaira érzékeny pedagógusokkal szolgálunk 

- sikerélményt biztosítunk a tanulási 

folyamatokban 

- a segítő személyes kapcsolatokon keresztül 

elhitetjük a fiatallal, hogy tehetséges, értékes 

- társadalmi helyzetükből fakadó esély-

egyenlőtlenség enyhítése 

- reális énkép kialakítása, önbizalom növelés 

- a személyes kompetencia fejlesztése 

(önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, 

szabálykövető képesség stb.) 

- a kognitív kompetencia fejlesztése 

(logikus gondolkodás, összehasonlítás, 

megkülönböztetés, észlelés, szókincs, 

kreativitás stb.) 

- a szociális kompetencia fejlesztése 

(empátia, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodó képesség stb.) 

- utat mutatni a tovább tanuláshoz, a későbbi 

szakmaválasztáshoz 

A tehetség, képesség kibontakozásának színterei: 

Iskolán belüli: 

 

1. Tanórán - egyéni képességeket, egyéni haladást szem előtt tartó 

differenciálás 

- tevékenykedtető, változatos tanítási módszerek 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más 

létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

- a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása 

2. Tanórán kívüli lehetőségek - szakkörök 

- sportkörök 

- házi versenyek, vetélkedők, ki mit tud?-ok 

- nemzeti ünnepekről való megemlékezés 

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik 

gondoskodnak a tanulók megfelelő fejlesztéséről, 

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források 

használata (számítógépes, multimédiás tanuló programok). 
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Iskolán kívüli: 

 

- Sportversenyek, szavalóversenyek 

- bemutatókon, pályázatokon való részvétel 

- fellépés rendezvényeken 

 

 

3.2.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program: 
 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van. 

Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, 

(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen 

magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a 

helyes tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel. 

 

 

A tanulási kudarc komplex jelenség, a leküzdésére irányuló tevékenységnek is sokoldalúnak 

kell lennie.  

A felzárkóztatás mindig a tanulási nehézségek, a problémák okainak feltárásával kezdődik. 

Alapja a TKVSZRB vizsgálata, javaslata, a felvett anamnézis, a tanuló környezetének pontos 

ismerete, a folyamatos kontroll. A kiváltó okok sokfélesége, a képességek eltérő fejlettsége, a 

különböző szociális problémák és egyéb hátrányok indokolják az egyénre szabott segítést.  

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

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, preventív illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, kompenzáló, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teszi szükségessé  

 

Az egyénre szabott megsegítés kidolgozása osztályfőnökök, szaktanárok, nevelőtanárok, 

fejlesztő pedagógus, logopédus, iskola pszichológus, iskolaorvos és gyermekvédelmi felelős 

bevonásával történik. Bármilyen problémával is küzd a tanuló, a szakemberek közötti 

kooperáció, a szülőkkel való együttműködés kiemelt jelentőségű. 

 

Célunk, hogy tanulónk motiváltan, örömmel járjanak iskolába, a tudás megszerzése 

élménnyé váljon.  

Oktató-nevelő munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni haladási, fejlődési 

ütemét, segítjük felzárkóztatásukat társaikhoz, kibontakoztatjuk tehetségüket. 

 

Feladatainkat team-munkában végezzük, esetmegbeszéléseket tartunk, folyamatosan bővítjük 

módszertani kultúránkat. 

 

Kiemelt feladataink: 

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megteremtése. 

 Készségek, képességek fejlesztése. 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése. 

 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 
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 Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

 

Feladataink a segítő program teljesülése, a hatékony fejlesztés érdekében: 

 megfelelő szűrőrendszer működtetése 

 egyéni bánásmód alkalmazása 

 bizalom kiépítése a tanulókkal való munkakapcsolatban 

 egyéni sikerek elérését segítő tulajdonságok fejlesztése, sikerélményhez juttatás 

 önbizalom erősítése 

 kudarctűrő képesség növelése 

 képességi szinthez mért követelmény  

 tanulók értékelése önmagukhoz képest 

 fokozatosság elvének alkalmazása 

 a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén – ennek alapján a 

tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése 

 a tanulók jövőképének alakítása 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha: 

 szórt figyelmű; 

 nehezen tud koncentrálni; 

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

 kézügyessége fejletlen; 

 lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

 valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

A tanköteles gyermek életének fordulópontja az iskolakezdés. Nagyon fontos a problémák 

korai feltárása, a tanulást befolyásoló alapkészségek, képességek fejlettségének felmérése, 

hogy minél hamarabb megkezdhessük a segítségnyújtást. Az iskolába lépő gyermekeket 

minden év elején felméri fejlesztő pedagógusunk a DIFER teszt alkalmazásával. Segítséget 

nyújt abban, hogy feltárja a hiányosságokat, fejlesztésre váró területeket. A tanév végén 

követő mérést végez, melynek célja, hogy a feltárt területeken a fejlesztés eredményességét 

vizsgálja, esetleg további fejlesztés szükségességére hívja fel a figyelmet. Ha az első osztály 

tantárgyi minimum követelményeit nem sikerül a tanulónak teljesítenie, akkor a szülő 

kérésére, vagy a szakértői bizottság javaslatára az igazgató mentesítheti a tanulót az értékelés 

és minősítés alól. Ez az év előkészítő évfolyamnak minősül. 

A szakértői bizottság javaslata alapján a későbbiekben is - indokolt esetben - egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet. 

A rehabilitációs órakeret egy részét a pedagógus belátása szerint a betegség vagy más okból 

lemaradó tanuló felzárkóztatására fordíthatja. 

Tanulóink magatartása, speciális képességrendszere (pl. belső motiváció, kötelességtudat, 

figyelemzavar…stb.)  nagyban befolyásolja tanulmányi eredményeiket, amihez egyeseknél 

társulhat még egy-egy részterület zavara is.   

A magatartási nehézséggel küzdő tanulóink problémáinak megoldása azért fontos, mert 

sokszor az átlagosnál magasabb intelligenciájú gyermekekről van szó, akik a megfelelő 

fejlesztés nélkül lényegesen gyengébb tanulmányi eredményeket érnének el, mint ami az 

értelmi képességeik alapján elvárható lenne. Számukra mindennapi küzdelmet jelent a 

meghatározott szabályok szerinti iskolai élet, felzárkóztatásukkal későbbi kudarcokat előzünk 

meg. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program folyamata 

A tanuló szakértői véleményének, 

anamnézisének, környezetének 

megismerése 

Az elmaradás területének és mértékének 

megállapítása 

A szocializációs folyamat minőségének vizsgálata 

Speciális tanulási nehézségek 

felismerése, felmérése 

Észlelési funkciók: látás, hallás, tapintás, téri 

tájékozódás 

Mozgás, figyelem, emlékezet, verbalitás, 

munkatempó 

                  Szükség szerint:  

Pedagógiai-pszichológiai tesztek 

elvégzése 

Pszichikus területek, részterületek fejlesztésének 

meghatározása a hatékonyság érdekében 

Logopédiai vizsgálat Nyelvi problémákkal, beszédhibákkal küzdő tanulók 

kiszűrése 

A tanulók hallási képességeinek 

megfigyelése. A beszédértés 

minőségének vizsgálata  

Hallásgyengeség kiszűrése 

Mozgáskoordináció megfigyelése. 

Nagymozgások, finommozgások 

minőségének vizsgálata 

Mozgásproblémák kiszűrése 

A tanulási kudarc okainak 

feltárása 

Információgyűjtés, a tanuló megfigyelése tanórán 

Egyénre szabott fejlesztés, egyénre szabott segítés 

kidolgozása 

Viselkedés (magatartás) 

megfigyelése  

Egyénre szabott nevelési eljárás megfogalmazása 

A tanulás megszerettetése Megfelelő tanulási stratégia kialakítása a tanulókkal 

együtt 

Helyes tanulási technikák elsajátíttatása 

A tanulók felzárkóztatása, 

fejlesztése tanítási órán 

Differenciált órai munka 

Egyéni képességekhez mért feladatok, követelmény, 

értékelés 

Kooperatív óraszervezés 

A tanulók felzárkóztatása, 

fejlesztése tanítási órán kívül 

Kötelező habilitációs - rehabilitációs órák biztosítása 

Fejlesztő foglalkozások 

Terápiás foglalkozások 

Gyógytestnevelés szervezése 

Napközi otthoni foglalkoztatás 

Szabadidő helyes eltöltésének 

megszervezése. 

Érdeklődési területnek megfelelő szakkörök indítása 

Klubdélután, vetélkedők, sportversenyek szervezése. 

Tehetséggondozás  A tanulók rejtett képességeinek feltérképezése, 

kiemelkedési lehetőségek biztosítása 

drámajáték, tánc, mozgásos, ritmikus tevékenységek 

beépítése a tananyagba 

részvétel vetélkedőkön, versenyeken, rendezvényeken 

Hagyományápolás  Eltérő kultúrák szokásainak megismertetése, 

elfogadtatása, integrálódás 

Folyamatos visszacsatolás, 

kontroll vizsgálatok 

Előírt, meghatározott, javasolt vizsgálatok elvégzése 

A tanulási problémák leküzdésének nyomon követése 

Szakmai és egyéb kapcsolatok 

kialakítása az iskola keretein belül 

Állandó és időszerű kapcsolattartás szakemberek 

között, a szülővel, a segítő tevékenységek nyomon 

követése 
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3.2.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: 
 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: 

Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  

 

E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű  

 az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletet ellátó szülője a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 

önkéntes szülői nyilatkozata szerint –a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; 

 halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe 

vettek. 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális 

tényezők gátolnak abban, hogy adottságaikhoz mérten fejlődjenek. . 

 

Átmenetileg hátrányos helyzetűek lehetnek azok is, akik hosszabb időre megbetegedtek, vagy 

akiknek családjában váratlan esemény történt. 

 

Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

 

A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: 

- Családi mikrokörnyezet (család gazdasági helyzete, csonka család, munkanélküli szülők, 

kulturális helyzet, alacsony iskolázottság, családtagok magatartása, helytelen nevelési 

módszerek, szülők kifogásolható erkölcsi magatartása, közömbösség az iskolával,) 

- Családi házon kívüli környezet (utca, lakókörnyezet negatív hatásai, kapcsolat kifogásolható 

magatartású, erkölcsű gyermekcsoporttal, felnőttekkel) 

- Iskolai környezet (bejárási nehézségek távolság miatt, helytelen nevelői magatartás, rosszul 

megválasztott pedagógiai módszerek, tanulók nem megfelelő helyzete a különböző 

közösségekben) 

 

Iskolánk tanulóinak többsége helyzetéből adódóan hátrányos illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű. Alapvető feladatunk segíteni őket.  

Különösen fontos feladatunk ezen belül a szociálisan hátrányban lévő tanulók megsegítése 

képességeik kibontakoztatásában.  

A mai társadalomban az emberek, illetve a családok anyagi helyzete különböző. A szülő 

nehezen nyilatkozik anyagi gondjairól, sokszor a pedagógus veszi észre, hogy a család 

problémával küzd. Az otthoni gondok mindig kihatnak a tanulók tanulmányi munkájára, sőt 

magatartására is. Ez a legfontosabb jelzés a pedagógus számára. Amennyiben otthon a 

gondok sokasodnak, a szülők is türelmetlenebbek, nyugtalanabb háttérből kerül hozzánk a 

tanuló. El kell érnünk, hogy bizalommal forduljanak bármelyik kollégához, ha segítséget 

igényelnek. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében tudnunk kell arról, hogy 

kit kell támogatni, kinek van joga igénybe venni a különféle szociális kedvezményeket. 

Ha még nem történt jegyzői intézkedés, akkor is figyelemmel kísérjük, segítjük tanulóinkat, a 

családokat, hiszen így későbbi problémákat tudunk megelőzni. Ezeket a feladatokat nagy 

tapintattal végezzük. 
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Célunk: 

 Segíteni azon tanulóink egyéni ütemű fejlődését, ismeretelsajátítását, beilleszkedését 

az iskolai környezetbe, akik szociális körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – 

hátrányos helyzetűek. 

 Enyhíteni, esetleg megszüntetni a szociális különbségeket, így biztosítva az 

esélyegyenlőséget.  

 

Feladataink:  

 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány meghatározása 

 A tevékenységi formák megtervezése a következő tanévre 

 A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének elkészítése 

 Tevékenységi formák megvalósítása 

 Eredmények számbavétele 

 Tervezés a következő tanévre 

 

A feladatok végrehajtását a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök szoros 

együttműködésében, az intézmény pedagógusainak közreműködésével látjuk el. Feltétele az 

előítélet-mentes, őszintén megértő nevelői attitűd. 

A segítségnyújtásba bevont szervezetek: 

- Gyermekjóléti Szolgálatok 

- Önkormányzatok 

- Családsegítő Központok 

- Nevelési Tanácsadók 

- Rendőrség  

 

Szociális hátrányok enyhítésére vonatkozó, tanulóra és a családra irányuló 

tevékenységeink: 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szervezése 

 Napközi otthoni ellátás, diákotthoni elhelyezés biztosítása 

 Szakkörök működtetése (kulturális hátrányok enyhítése, képességfejlesztés) 

 Felkészítés iskolán belüli és iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, művészeti 

versenyekre 

 Fesztiválokon, bemutatókon, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. 

 Drog-és bűnmegelőzési foglalkozások. 

 Mentálhigiénés előadások. 

 Esetmegbeszélések iskola pszichológus és/vagy gyermekvédelmi felelős és/vagy 

szülők bevonásával. 

 Pályaorientációs tevékenység. 

 Segítségnyújtás ösztöndíj elnyeréséhez 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 Térítésmentes vagy minimális költséggel járó programok biztosítása. 

 Szükség szerint családlátogatás 

 Szülök, családok nevelési, életvezetési gondjainak enyhítése 

 Felvilágosítás az igénybe vehető támogatásokról, segítségnyújtás ezek 

megszervezéséhez 

 Ingyenes tankönyv, kedvezményes étkezés biztosítása a gyermek számára 

Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink a kompetencia alapú 

oktatásban, melyek a tanulók későbbi szocializációját segítik elő: 

 A kooperatív technikák változatos használata: Együttműködés, empátia, tolerancia 

kialakítása 

 Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  
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 Matematikai kompetencia fejlesztése: Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási 

képességek kialakítása, amelyek konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel. 

 Digitális kompetencia fejlesztése: Információkeresés 

 Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: Konfliktusmegoldás, közügyekben 

való eligazodás segítése, frusztráció kezelése, egyéni, és közérdek tisztelete.  

 Hatékony tanulási technikák elsajátíttatása: Önálló ismeretszerzés képességének 

fejlesztése 

 

 

3.3. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, 

projektoktatás: 
 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei: 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

– diszlexia, 

– diszortográfia, 

– diszkalkúlia, 

– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozásgyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki. 

 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 Tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat jellemzi munkánkat 

 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az 

ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális 

képességek szempontjából is fontosnak tartjuk. 

 Digitális tartalmakat, taneszközöket használunk 

 Drámapedagógiát beépítjük a mindennapokba 

 Speciális figyelem-tréninget alkalmazunk 

 Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. (pl. 

reedukáció) 

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradtság érzését, fejlesztik a 

tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését. 
 

Projektoktatás: 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű 

probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex 

módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az 
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egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés 

(kooperativitás).  

Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.  

A munkafolyamat eredménye a produktum, amely lehet: tárgy, játék, társasjáték, modell 

makett (gép, eszköz, kicsinyített alkotás), előadás, színdarab, magnófelvétel, videofelvétel, 

fénykép, írásmű, művészeti alkotás, kiállítás, összetett alkotások, bemutató, tabló, diagram, 

elméleti megoldás, rendezvény, ünnepély, egyéb  

A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő 

jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. 

A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi 

keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során, alkotó módon történik. Nem 

a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek 

során. Tanítás, ismeretátadás, ismeret felhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a 

képességfejlesztés kerül előtérbe. 

A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, 

elfogadásán,a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez valóban sikerül, 

akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – ismeretszerzés –megértés 

 

 

Projekt – programok: 

 

 Egészségnap – ősszel 

 Környezetvédelmi nap - tavasszal 

 Technika - vizuális kultúra – témahetek kézműves foglalkozások keretében, művészeti 

nevelés 

 Sportnap, akadályverseny 

 Minden tanév elején a munkaközösség éves munkatervében határozzuk meg a részletes 

programokat 

 

 

3.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 
„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, 

annál inkább szeretjük, annál jobban elfogadjuk, s így annál hatékonyabban tudjuk majd 

nevelni.”           

                   (Nagy László) 

 
A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások határozzák 

meg. Ezek egymással szoros kölcsönhatásban, együtt alakítják ki a személyiséget. A biológiai 

tényezők azok az adottságok, melyeket örököltünk. A környezeti hatások (társadalom, 

nevelőintézmények, család) pedig nagymértékben befolyásolják, hogy az adottságokból mi, 

mikor, milyen mértékben és hogyan valósul meg. Közülük az oktatás- nevelés folyamatának 

van a legnagyobb személyiségformáló szerepe.  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló fejlesztő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A személyiség- és 

közösségfejlesztést éppen ezért egymástól elválaszthatatlannak tartjuk. 

Arra törekszünk, hogy kitűzött céljainkat minél hatékonyabban valósítsuk meg. 

Nevelő-oktató munkánk során biztosítjuk az esélyegyenlőséget, figyelembe vesszük az egyéni 

képességeket, adottságokat, az egyes tanulók fejlettségi szintjét, érdeklődését. Tiszteletben 

tartjuk a személyiség önállóságát, méltóságát, a hátrányokból adódó egyéni szükségleteket. 

Nevelési stílusunk: magas szintű demokratizmus és magas szintű kontroll 
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Alapelvünk, hogy a pedagógus személyisége modell, példakép, azonosulásra lehetőséget adó 

legyen. 

 

Célunk, hogy tanulóink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket, ehhez 

minden segítséget megkapjanak (differenciált gyógypedagógiai-pedagógiai eszközrendszer, a 

nevelési szükséglethez igazított egyéni megsegítés, hatékony módszerek kiválasztása) 

Azokat a tevékenységeket tartjuk pozitívnak, amelyek a társadalom és az egyén számára is 

hasznosak, eredményesek. 

 

Feladatunk, hogy megszervezzük, irányítsuk a tanulók közösségben, a közösség által történő 

nevelését, személyiségfejlesztését, biztosítsuk a pozitív tevékenységek gyakorlását.    

Feladatainkat a pedagógiai program alapelveihez, cél- és feladatrendszeréhez igazodva, a 

NAT-ban képviselt értékekre építve, a helyi sajátosságainkat és hagyományainkat figyelembe 

véve határozzuk meg.  

 

Kiemelt feladataink: 

 

 A személyiség komplex fejlesztése: önismeret, együttműködés, alkalmazkodás, személyes 

motívumok, szokások alakítása, fejlesztése 

 Ingergazdag környezet megteremtése: színes, sokoldalú iskolai élet biztosítása, tanulás – 

játék – munka – szabadidő terén 

 Ösztönző követelmények megfogalmazása: akaraterő fejlesztése 

 Sikerélmény lehetőségének biztosítása minél több területen: érzelmi élet gazdagítása 

 Egyéni bánásmód alkalmazása megfelelő pedagógiai eljárásokkal, módszerekkel  

 Reális jövőkép kialakítása a tanulókban: helyes életmód, az értékekkel történő azonosulás, 

társadalmi beilleszkedés, elérhető célok 

 Minél több lehetőség biztosítása a társadalmi élet és tevékenységek gyakorlására. 

 

Feladataink megvalósulásának színterei:  

 

 kötelezően választandó tanítási óra keretén belül, tantárgyi program alapján 

 tanítási órákon folyamatosan jelen lévő fejlesztés 

 tanórán kívüli és  

 iskolán kívüli nevelés 

 

A tananyag feldolgozása, az ismeretek összefüggéseinek feltárása során: 

o megalapozzuk a tanulók műveltségét,  

o formáljuk világképüket,  

o segítjük társas kapcsolataik alakulását,  

o megtanítjuk őket eligazodni saját testükön, lelki világukban, 

o eszközöket adunk számukra, hogy megfelelően tudjanak 

tájékozódni szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

 

A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

 

 A tanulók erkölcsi nevelése 

A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányok 

feltárásával és kompenzálásával az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk. 

Feladataink: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása tanulóink körében.(szociális kompetenciák) 
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 A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, 

felkészülés az egész életen át tartó tanulásra. (hatékony, önálló tanulás 

kompetenciájának fejlesztése) 

 

 A tanulók érzelmi nevelése 

A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló 

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

(énkép, önismeret fejlesztése) 

 

 A tanulók közösségi nevelése 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség 

kialakítása az önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia) 

A kultúrált magatartás és kommunikáció elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció) 

 

 A tanulók esztétikai nevelése 

Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás 

kialakítása. 

Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség) 

 

 A tanulók akarati nevelése 

Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

formálása. (énkép, önismeret fejlesztése) 

 

 A tanulók nemzeti nevelése 

A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok 

ápolása, megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szociális és 

állampolgári kompetencia) 

 

 A tanulók állampolgári nevelése 

Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek 

megismertetése. Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és 

problémák iránt. (állampolgári kompetencia) 

 

 A tanulók munkára nevelése 

A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész 

személyiségét fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. 

(kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia) 

 

 A tanulók egészséges életmódra nevelése 

A testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása. 

 

 A tanulók környezeti nevelése 

A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. 

Értékmegőrző és fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges 

természet kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség 

kialakítása.(természettudományos kompetencia) 
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Az iskolai erőszak megelőzését segítő program:  
 

Az „Erőszak nélkül – Konstruktív konfliktuskezelés” elnevezésű programot azért 

választottuk, mert tanulóink többségénél a TKVSZRB nehezen kezelhető magatartási, 

viselkedési zavarokat állapít meg. A program játékainak, szituációs feladatainak gyakorlására 

a foglalkozásokon kívül is lehetőséget biztosítunk. 

 

  

3.5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok: 

 

„Közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és 

a tudat tart össze.”  

(Hankis Elemér) 

 

Az emberi élet alapja a társas együttélés. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az 

egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti és megtanítja a társas 

viselkedés szabályait. Az egyén ebben a folyamatban tanul meg alkalmazkodni egy közösség 

elvárásaihoz, az őt ért hatásokra fejlődik személyisége. A társadalmi hatások a közösségek 

szűrő, alakító és közvetítő tevékenységén keresztül épülnek be a személyiségbe. 

A közösség tehát biztosítja a fejlődés keretét, miközben tagjai önfejlődésével a 

közösség is fejlődik. Több lesz, mint tagjai együttélése. Az igazi közösségnek ezért fontos, 

hogy kibontakoztassa, fejlessze az egyéniséget. 

 

A közösségi nevelés területei: 

 Család: A gyermek közösségi életre való nevelésében kiemelkedő és meghatározó 

szerepe van. Itt érik először azok az élmények, amelyek a kialakuló személyiségét 

alapvetően alakítják. Ezért tartjuk fontosnak a tanuló családi hátterének alapos 

ismeretét. 

 Iskola: A családi nevelésbe kapcsolódik be, leképezi a társadalmat, annak változásait. 

Közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyek elsajátításával 

felnőttként be tudnak illeszkedni tanulóink a társadalomba. Felelősségünk a jövő 

nemzedék      

 Iskolán kívüli közösségek: Nem elhanyagolható a hatásuk, de csak közvetve tudjuk 

figyelemmel kísérni (baráti kör, sportegyesületi tagság, egyéb). Feladatunk, hogy 

segítsük a tanulókat az őket érő hatások értelmezésében. 

 Társadalom: Napjainkban leginkább a médián keresztül közvetítődnek a társadalom 

egészének hatásai, ezek időnként erősen, negatívan érintik a gyermekeket. Figyelembe 

kell vennünk munkánk során ezt a tényt is. 

 

Közösségi nevelésünk célja: Alakuljon ki és fejlődjön a tanulókban 

 a megfelelő értékrenddel, normákkal rendelkező közösséghez való tartozás és a 

szolidaritás érzésének igénye 

 a társas magatartási formák, közösségi szokások, együttműködési képességek 

együttese (pl. csoportérdek szem előtt tartása a saját érdekekkel szemben) 

 az erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás 

elvárható megnyilvánulásai 

 az érzelmi, akarati, indulati tényezők megfelelő kezelése  

 a kulturált véleményalkotás, véleménynyilvánítás képessége 

 

Alapvető feladatunk: A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének-

oktatásának megszervezése, irányítása. 
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 Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése, közvetlen és közvetett irányítása 

 Az elsődleges és következményes magatartási zavarokkal rendelkező tanulók 

problémáinak kezelése megfelelő módszerekkel, közösségbe való beilleszkedésük 

segítése 

 Személyes példamutatás 

 A tanuló értékelése, mint közösségalakító tényező alkalmazása: motiválás, folyamatos 

pozitív, előre mutató értékelés, helyes magatartás megerősítése jutalmazással 

 A közösségi szabályokhoz való alkalmazkodás segítése egyéni bánásmóddal 

 

A közösségfejlesztés fontos elemei: a helyes önismeret és emberismeret, a sajátos nevelési 

igény kezelése, elfogadása és elfogadtatása. 

 

Iskolánk közösségei:  

- osztályok 

- napközis csoportok 

- diákönkormányzat 

- diákotthoni csoportok 

 

A tanulók a nap nagy részét az iskolában töltik. Számos színtere van tanórán és tanórán kívül 

a közösségfejlesztésnek. 

 

o Legfontosabb szintér az osztályközösség, amelynek fő szervezője az 

osztályfőnök. Az osztályközösség lehetőséget ad arra, hogy a tanulók felnőtt 

irányításával alkalmazkodni tudjanak egy csoport szabályaihoz. 

Gyakorolhatják a különböző közösségi szerepeket, átélhetik a problémák, 

konfliktusok helyes megoldásának menetét. Közösségformáló erő lehet a 

tanórákon a különféle tanulásszervezési módszerek alkalmazása. A támogató 

közösség segíti az egyén fejlődését. 

o Az osztályközösség fejlesztésének feladatai: 

 Sokoldalú tevékenységrendszer kialakítása a mindennapi élet 

megszervezéséhez. 

 Felelősök választása, munkájuk rendszeres ellenőrzése 

 Az együttélés szabályainak megalkotása.  

 Készségek, szokások, viselkedésformák alakítása 

 Felelősségérzet, önállóság fejlesztése 

 Osztályhagyományok teremtése, erősítése 

 

o A napközis csoport elsődleges feladata, hogy a tanulók aktívan pihenjenek és 

felkészüljenek a másnapi tanításra. Nagymértékben hozzájárul a gyermekek 

egyéni adottságainak, képességeinek kibontakoztatásához, érdeklődésének 

alakításához. Mozgósítja az alkotás vágyát, az alkotó kedvet, gondolkodást 

fejleszt, önként vállalt, kedvvel végzett, változatos elfoglaltságot nyújt. A 

közös étkezések, a közös tanulás, a közös szabadidős programok számos 

lehetőséget biztosítanak a közösségépítésre. A csoportvezető pedagógusok 

figyelemmel kísérik a tanulók egyéniségét és pozitív képességeiket, értékeiket 

beépítik a közösségi tudatba. A másokkal való közös munkálkodásban tanulják 

meg a toleranciát, egymás tiszteletét, az önfegyelmet, az önmagukért és 

társaikért érzett felelősséget. 

o A diákönkormányzat gyűlésein az osztályokat képviselő tanulók elmondhatják 

kéréseiket, javaslataikat az iskola felé. Irányított beszélgetéssel a foglalkozást 

vezető pedagógusok aktuális – az iskolai közösséget érintő témákat dolgoznak 
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fel. A diáktanács véleményt formál a házirenddel kapcsolatban, dönt egy 

tanítás nélküli munkanapról, szabadidős programokat szervez, képviseli a 

tanulók érdekeit. Tevékenységével támogatja azokat a törekvéseket, amelyek 

biztosítják a színesebb iskolai életet, gyakoroltatja a kollektív döntéshozatalt. 

o A kollégium sajátos életterével, eszközeivel, hagyományaival igazodik a 

tanulók és a szülők igényeihez. Olyan kompetenciák fejlesztésére van 

lehetőség, amelyek képessé teszik a tanulókat az együttélés szabályainak 

megtapasztalására, gyakorlására, önállóságuk fejlesztésére. 

o Egyéb lehetőségek a közösségfejlesztésre: szakkörök, kirándulások, 

rendezvények, ünnepélyek, vetélkedők, versenyek, kulturális események, 

múzeumlátogatások, stb. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 

minél több olyan programon vehessenek részt, amelyek elősegítik 

személyiségük fejlődését, a közösségbe való beilleszkedésüket. 

 

A közösségfejlesztés során kiemelt kompetenciaterületek: 

 

 Anyanyelvi kommunikáció: Azért fontos ennek a területnek a fejlesztése, mert itt 

tanulják meg a gyermekek, hogyan kell a saját és a közösség érdekeit képviselni 

szóban és írásban. Gyakorolhatják a nyilvános megszólalás formáit, az érvek és 

ellenérvek gyűjtését, ütköztetését. Mintákat kapnak tőlünk konfliktusainak kezelésére, 

megtanítjuk őket mások véleményének elfogadására, a kritikus és építő jellegű 

párbeszéd lefolytatására. 

 

 Szociális és állampolgári kompetencia: Megismertetjük a tanulókkal a közösségi 

beilleszkedés feltételeit, azt, hogy milyen módon vehetnek részt hatékonyan a 

közösség, a társadalom életében. Megismerik jogaikat és kötelességeiket. 

 

Az előző két fejezetben ugyan külön mutattuk be az egyén és a közösség fejlesztésével 

kapcsolatos feladatainkat, de a megvalósításukat csak egymást feltételezve, kiegészítve 

végezzük. 

 

A személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos közös feladataink összegezve: 

 

Tanulóinkat  

 önfegyelemre, becsületességre, felelősségvállalásra 

 mások személyének és tulajdonának védelmére, tiszteletben tartására 

 környezettudatos szemléletre 

 egészséges életmódra 

 hagyománytiszteletre, magyarságtudatra neveljük 

Fejlesztjük: 

 önértékelésüket, helyes ítélőképességüket 

 toleranciájukat, a másság elfogadását 

 együttműködő képességüket 

Lehetőséget biztosítunk:  

 a közösségi cselekvésekre 

 az egyén közösségben történő fejlődésére 

 a hátrányok leküzdésére 

 

 

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok: 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a 
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tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség 

aktív részvétele.  

 

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén 

érhető el.  

 

A tanulók, annak érdekében, hogy: 

- megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

- érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

- gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

- a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát  

az intézmény feladata:  

o az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

o az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

o az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán 

kívüli programjainak meghatározása. 

 

A pedagógusok, annak érdekében, hogy: 

- képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, 

javaslataikat; 

- rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-, 

szervezési- és elemzőkészséggel 

az intézmény feladata:  

o kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

o a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

o a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

o a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők klubja-programsorozat);    

o a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás- és fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a 

továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

 

A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy: 

o mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz; 

o kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

o együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

az intézmény feladata: 

o a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos 

kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

o megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a tanulókkal 

kapcsolatos ügyekben teljes körű tájékoztatást nyújtsanak 

o igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

o a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

o a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 
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3.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai: 

 
A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában: 

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül, az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott 

munkarend alapján. 

 

A pedagógus: 

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a 

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 

munkanapon belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 

ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 

állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 

szükség szerinti családlátogatások, és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 
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 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük 

együtt értékeli; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 

haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget 

biztosítva a javításra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések 

körében való tájékozódik 

 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről 

 Megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

 Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és 

fenntartására.  

 Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához, a fiatalok 

önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges 

életmód, konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával elősegíti a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

 Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 Segíti a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, értékes és hasznos 

kapcsolatok kialakítására és ápolására neveli. 

 

 

3.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái: 

 
A tanulók nevelését a szülők kezdik meg. A családnak a nevelésben betöltött szerepe 

felmérhetetlenül jelentős, kihat minden további nevelői befolyásra. Hiánya ugyanilyen 

jelentősséggel bír. A szülői nevelést folytatjuk, egészítjük ki, pótoljuk intézményünk keretein 

belül. 

 

Oktató-nevelő munkánk eredményessége elképzelhetetlen a szülők, pedagógusok és egyéb 

szakemberek között kialakított őszinte, a közös cél érdekében egymást segítő kapcsolat 

kialakítása nélkül. Az összehangolt nevelői együttműködés szolgálja a tanulók érdekeit, 

fejlődését. Akkor működhetünk eredményesen, ha figyelembe vesszük a szülői érdekeket, és 

építünk a tanulói érdeklődésre. Törekszünk az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat 

kialakítására pedagógusok és szülők között. Azokra a kérdésekre keressük a válaszokat, 

lehetőségeket, hogy milyen módon működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó 
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nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek 

gyermeke helyes neveléséhez   

 

 

Az együttműködés  

 alapja: a gyermekek iránt érzett közös nevelési felelősség 

 feltétele: - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás 

   - az őszinteség 

 megvalósulási formái: - kölcsönös támogatás 

  - koordinált pedagógiai tevékenység 

 eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedvezően fejlődő 

gyermeki személyiség 

 szervezett formája: a szülői munkaközösség (SZMK) 

 

Célunk - a gyermek nevelésének szinterein - az iskolában, a kollégiumban és a családban az 

összhang megteremtése. 

Tanulóink  

 ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú 

életében (működő diákönkormányzat); 

 értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 

 fejlődjön önismeretük; szervező- és problémamegoldó képességük, vitakészségük, 

együttműködési képességük, felelősségvállalásuk 

 kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 

A pedagógus 

 ismerje a saját, a tanuló és a szülő jogait, kötelességeit, 

 legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat; 

 értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési 

elveket; 

 rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel; 

 nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, 

valamint a műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát. 

A szülő 

 ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit; 

 mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy problémáival a 

pedagógusokhoz; 

 kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához; 

 együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében. 

 

 

3.8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje: 

 
Az iskolai diákönkormányzat  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tagjainak választásánál a tanulók alsó életkoránál a negyedik osztály 

elvégzését szabjuk feltételül. 
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Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik.  

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik.  

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 

el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van.  

 

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

- az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása   

- a házirend kialakításakor  

- minden tanulókat érintő kérdésben  

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

- a tanulók helyzetét elemző – értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról maga dönt.  

 

 

Az iskolai diákközgyűlés 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az 

intézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi 

élet egészéről, az intézményi munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, 

az intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az 

iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti.  

- Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 

gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.  

- A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez.  

- A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

3.9. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
„A bölcs ember tudatában van annak, hogy legértékesebb kincse az egészség.” 

Hippokratész 

  

Egészség:  

 

 Nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jó-lét állapota 

 Folyamat 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 
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 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek között 

 Kiteljesedése függ az egyén társadalmi integrációjától 

 

 

Egészségnevelés: 

 

 Tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége 

 Bővíti az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket 

 Megtanít a betegségek megelőzésére, nevel az egészséges állapot örömteli megélésére 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével a holisztikus egészségfejlesztési modell szerint 

szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.  

Feladatunk a tiltó, figyelemirányító módszerek helyett – hiteles szavakkal, példákkal – 

vonzónak találtatni az egészséges állapotokat. 

 

Az egészségnevelés célja:  

 

 A tanuló képes legyen objektívan felmérni saját egészségi állapotát 

 Ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit 

 El kell érni, hogy az egészségért tegyen a gyermek valamit, alkalmazza tanultakat 

 Értse a mozgás fontosságát 

 Tudja a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepének fontosságát az 

egészségnevelésben 

 Kerülje a szenvedélybetegségeket 

 Alakítson ki egészséges tanulási környezetet 

 Legyen jó a természethez való viszonya, az egészséges környezet jelentőségét tartsa 

fontosnak 

 Az életmódbeli problémák kialakulásában szerepet játszó okokat ismerjék fel, mint 

pl.: a lelki élet kiegyensúlyozatlanságát, a megoldatlan kapcsolatrendszeri zavarokat, a 

konfliktuskezelési problémákat. 

 

Az egészségnevelés alapelvei:  
 

- a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni  

- tervszerű szervezett, rendszeres tevékenység  

- kiterjed minden tanulóra  

- résztvevője az iskola minden dolgozója  

- helyes cselekedésre serkent 

- segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

- személyiség megerősítése  

- csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport)  

 

Egészségfejlesztés: 

 

 A tanulók felkészítése arra, hogy felnőttként aktív szerepet tudjanak majd játszani 

saját életminőségük alakításában, megőrzésében, felügyeljék és javítsák saját 

egészségüket 

 Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 

mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit 

 Vonzó alternatívák nyújtása a tanulóknak az egészséges életstratégiák kialakításában.  

Ehhez nagyon fontos a megfelelő iskolai mentális légkör kialakítása. 

Tényezői:  
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o korszerű, újszerű megfogalmazások 

o döntési képesség (nemet mondani tudás) kialakítása 

o felelősség átéreztetése 

o a család és az iskola kapcsolatának megerősítése- megfelelő közös programokkal 

o jó tanár- diák illetve diákok közötti viszony kialakítása 

 

Egészségnevelés, fejlesztés területei: 

 

 Testi nevelés 

 Pszichohigiénés nevelés: 

- Egészséges életvezetés 

- Stressz-elhárítás 

- Deviancia megelőzése  

- Érzelmi nevelés 

 Szociális higiénés nevelés: 

- Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása  

 

Iskolánk biztosítja az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és az iskolai 

egészségügyi szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi egészségfejlesztő 

programokkal, szakemberekkel. Kiemelt jelentőséget biztosítunk az egészséges, változatos 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének.  

Az egészséges életmódot, életszemlélet az iskola pedagógiai rendszerébe, az összes 

tevékenységébe beépítjük, integráljuk valamennyi tantárgy anyagába.  

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskolai közösség életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát 

összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen 

keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely 

az érintettek aktív részvételére épít. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési alapfeladatok 

rendszeres végzését is jelenti: 

- egészséges táplálkozás megvalósítása  

- személyes higiénés szokások gyakorlása 

- mindennapi testnevelés/testedzés, mozgás   

- a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése 

 

Módszerek az egészségesebb életmód kialakítására: 

 

o Hagyományos felvilágosítás 

o Rizikócsoportos megközelítés (túlsúlyos személyek, allergiás diákok, hanyagtartásos, 

gerincferdüléses tanulók) 

o Kortárs oktatás alkalmazása (szexuális kultúra, dohányzás, alkohol, drog, disco 

problémák)  

o Plakátkészítés, faliújság 

o Kirándulások szervezése 

o A testmozgás rendszeressé tétele 

o Egészségfejlesztés szemléletének általánossá tétele a pedagógusok körében 

o Továbbképzésekben való részvétel 

o Az egészségmegőrzés főbb kérdéseit a tanulókkal osztályszinten szituációs játékokkal, 

vetélkedők formájában, problémamegoldó, öntesztelő módszerekkel dolgozzuk fel 
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o Étkezés az iskolában: nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek, fiatalok megfelelő 

helyen, megfelelő ételeket fogyasszanak. Intézményünkbe nagy százalékban hátrányos 

helyzetű gyermekek járnak, akiknek az étkeztetése nagy nehézséget jelent a 

szülőknek. Éppen ezért törekszünk a helyes, változatos, egészséges táplálkozás 

biztosítására, melyben kiemelkedő szerepe van a saját üzemeltetésű konyhánknak. 

 

Egészségnevelés tantárgyi programokban: 

 

 Az élő szervezet működését tekintve fontos tanóra a biológia, ahol az emberi test 

részeiről, feladatairól illetve a betegségek okairól szerezhetnek információkat. 

 A földünk és a környezetünk tantárgy keretében az ember környezete, annak alakítása, 

a környezetvédelem és annak emberre gyakorolt hatása jelenik meg. A természettel 

harmóniában élő test-lelki egészsége közötti összefüggés ma már vitathatatlan.  

 A magyar nyelv és irodalom, valamint a művészetekkel foglalkozó tantárgyak (ének-

zene, rajz- és vizuális kultúra, tánc) főként az esztétikai csatornáján, a művészet 

élményszerző hatásán keresztül hat az emberi szellemre és lélekre. Ezáltal segít egy 

magasabb, emberhez méltó életminőség kialakításában. 

 A testnevelés és a sport tanórákon az életkornak, fizikai fejletségének megfelelő 

program összeállításával egyrészt a fizikum felépítését, megerősödését szolgálhatjuk. 

Másrészt igényt alakíthatunk ki aziránt, hogy a testmozgás az élet állandó és szerves 

része legyen.  

 Kémia órákon elsősorban az egészségkárosító anyagokkal, vegyszerekkel 

ismerkednek meg a gyerekek, különös hangsúllyal a káros szenvedélyeket okozó 

szerek hatóanyagaira és hatásmechanizmusaira (nikotin, alkoholok, drogok) 

 A legmarkánsabban a komplex egészségnevelés az osztályfőnöki órákon jelenik meg. 

Ebben az órakeretben ismertetett témák:  

- egészség, életmód szerepe, serdülőkor jellemzői, társas kapcsolatok, káros 

szenvedélyek; 

- társadalom, csoportok, kortársak, - mindezek hatása az életmódra 

- a média szerepe, reklámok, társadalmi elvárások, devianciák, megfelelés az 

elvárásoknak 

- társadalmi együttélés szabályai, normák, eltérés az elfogadottól (táplálkozás, 

életmód, szexualitás, bűnözés) önismeret, pozitív gondolkodás; 

- felnőtté válás, pályaválasztás, döntési helyzetek, jövőkép, tervezés. 

 

Egészségnevelés tanórán kívül: 

- Védőnői ügyelet, orvosi tanácsadás biztosítása 

- Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallásvizsgálat, stb.) 

- Egészségügyi felvilágosító előadások 

- Versenyekre való felkészítés 

- Részvétel kerületi, megyei, vagy országos akciókban és programokon  

- Diáksport-nap 

- Projektnap  

 

Iskolai étkeztetés: 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar 

étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos– egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai 

étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.  

 

Az iskola megfelelően felszerelt ebédlővel és főzőkonyhával rendelkezik. Változatos, az 

egészséges táplálkozási normáknak megfelelni igyekvő étrend összeállításával biztosítjuk 

tanulóink számára a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Az étkeztetés úgy szervezzük, hogy 

elegendő idő alatt, kulturált körülmények között tudják elfogyasztani az ételt. 
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Segítő kapcsolatok az egészségfejlesztésben: 

 

o Szülök (család). Fontos a folyamatos információ-átadás, megfelelő 

tájékoztatás. Jelentős szerepe van az aktív bevonásuknak a munkák 

hatékonyságában. 

o SZMK. Szükséges támogatásuk megnyerése, mivel jogosítványaik 

alapján nagy szerepet töltenek be az egészségnevelés kidolgozásában 

és megvalósításában. 

o Iskolaorvosok és a védőnők. Intézményünknek van jogszabályok által 

meghatározott iskolaorvosa, körzeti orvosa, fogorvosa, védőnője, 

akik a szűrést és az ellátást az életkorhoz kötődően intézményünkben 

megvalósítják. Vizsgálatok során követik a test, érzelmi és 

intellektuális fejlődést az érzékszervek állapotát. Szűrések során 

felismerik a krónikus betegségeket, kóros elváltozásokat. 

Közreműködnek a közegészségügyi- járványügyi, környezet- 

egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok 

ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve.  

o Gyermekjólléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat  

o ÁNTSZ 

o Rendvédelmi szervek 

o Önkormányzati Hivatal 

 

3.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv: 

 
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van osztályfőnöki, egyéb tanítási órákon, délutáni foglalkozás 

keretén belül az ismeretek elsajátítására. 

 
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  
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– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

4. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– esetenkénti előadások, foglalkozások, 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

 

3.11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai: 

 
Iskolánk bemenet szabályozott, csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság határozata alapján kerülhetnek be a tanulók. Tanulói jogviszony 

akkor létesülhet, ha intézményünket jelölték ki, és kiadtuk a befogadó nyilatkozatot. Kezdete 

a beiratkozás napja. A tanuló felvételéről az igazgató jogosult dönteni a szakmai 

alapdokumentumban foglaltak szerint.  

A szakértői véleményekkel kapcsolatban felsőbb szakértői testülethez, ezt követően az 

állandó lakhely szerint illetékes jegyzőhöz lehet fellebbezéssel fordulni. 

 

A tanköteles sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében, 

vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt 

iskolába. 

 

Az osztályba sorolás rendjét a törvényi szabályozás és a fenntartó által megszabott feltételeket 

figyelembe véve az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. 

Figyelembe veszi az engedélyezhető létszámot, szükség esetén összevonást kezdeményez. 
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Amennyiben más iskolatípusból, más országból, más iskolarendszerből érkezik a tanuló, 

ismeretei feltehetően nehézségekkel illeszkednek az adott évfolyam követelményeihez. A 

különbözeti vizsga megmutatja, hogy kulcskompetenciákban való jártassága melyik évfolyam 

követelményeinek felel meg.  

 

Magántanulói jogviszony:    

 Magántanulói jogviszony létesítésének feltétele, hogy a TKVSZRB erről határozatot 

hozzon. 

 Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, akkor az iskolának a 

feladata gondoskodni arról, hogy a tanuló a szakértői véleményben leírtak szerint 

eleget tegyen tankötelezettségének.  

 A magántanuló – a házirendben leírtak szerint – igénybe veheti az iskola egyéb 

szolgáltatásait is (könyvtár, napközi, stb.) 

 Felkészítéséről a szülő gondoskodik. 

 A magántanuló a tanulmányi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán ad 

számot. Az osztályozó vizsgák időpontjáról az iskola a tanulót írásban értesíti. Az 

osztályozó vizsga halasztása a szülő, nagykorú tanuló írásbeli kérvénye alapján 

történhet, az osztályozó vizsga kezdete előtt egy héttel. A kérvény elfogadásának 

feltétele, hogy az osztályozó vizsga halasztásának indokait (pl.: kórházi kezelés, vagy 

súlyos betegség esetén orvosi igazolás) írásban igazolják. 

 Ha a magántanuló indok és előzetes kérvény nélkül nem jelenik meg az osztályozó 

vizsgán, a minősítése elégtelen.  

 Egy vagy kettő elégtelen minősítés esetén az adott tantárgyból javítóvizsgát tehet. 

Három vagy több elégtelen minősítés esetén évfolyamot ismételni köteles. 

    

3.12. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai: 

 
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

- a rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet 

- fegyelmi büntetés miatt felfüggesztették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

illetve a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Ha a feltételek megteremthetőek, akkor az igazgató hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

A fel nem róható okot írásbeli igazolással kell alátámasztani. 

 

Eredménytelen tantárgyi teljesítés esetén javítóvizsga letételére kötelezhető az a tanköteles 

tanuló, 

- aki a tanév végén legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

- az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időpontig nem tette le 

- az osztályozó vizsgán elégtelen osztályzatot kapott 
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A sajátos nevelési igényű vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott 

kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

Osztályozó vizsga általános szabályai: 

A vizsga szerkezete: írásbeli, szóbeli és informatika esetében gyakorlati - kötelező 

közismereti tantárgyak 

A vizsga tartalmi követelményei: az adott tantárgyak helyi tantervben rögzített 

követelményeivel egyeznek meg 

Alsó tagozaton négy, felső tagozaton maximum tíz tantárgyból kell vizsgát tenni.  

Alsó tagozat: 

- magyar nyelv és irodalom –írásbeli és szóbeli  

- matematika –írásbeli 

- környezetismeret –írásbeli 

- idegen nyelv –szóbeli, írásbeli 

 

      Felső tagozat: 

- magyar nyelv és irodalom –írásbeli és szóbeli  

- matematika –írásbeli 

- természetismeret –írásbeli 

- földrajz –írásbeli 

- fizika –írásbeli 

- biológia – írásbeli 

- kémia - írásbeli 

- történelem - szóbeli 

- idegen nyelv –szóbeli, írásbeli 

- informatika –gyakorlat 

 

A tanulók évismétlési kötelezettségéről a nevelőtestület az év végi osztályozó értekezlet 

keretében dönt. A nevelőtestület évismétlésre kötelezheti azt a tanulót, aki min 3 tantárgyból 

elégtelen osztályzatot kapott, illetve hiányzásainak száma eléri a mindenkori hatályban lévő 

törvényi szabályozás óraszámát. Évismétlést tehet az a tanuló, akinek ezt a TKVSZRB 

felülvizsgálati kérelme javasolja, illetve a szülő kérése alapján a nevelőtestület 

határozatában engedélyezi. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 

a közoktatási törvény 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az évfolyam megismétlésével 

folytathatja.  

 

3.13. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

 
Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 

 A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 

 A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 

 Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 
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Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének 

(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és 

minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

 

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket 

a diákokkal ismertetnie kell.  

 

Formái: Tartalma: Megíratás módja, rendje, korlátai, súlya: 

Év eleji felmérés Aktuális tudásszint 

felmérése, 

a továbbhaladáshoz 

szükséges tudásszint 

ellenőrzése 

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a 

tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem 

osztályozzuk. 

Rövid írásbeli 

számonkérés 

Egy adott témában való 

tájékozottságot, az 

órára való felkészülést 

ellenőrzi 

15-25 perces,  

bármikor megíratható, súlya a szóbeli 

felelettel egyenértékű. 

Témazáró dolgozat A tananyag egy 

nagyobb témakörének 

alkalmazás képes 

tudását méri 

Terjedelme 45 perc. Egy napon legfeljebb 

két témazáró dolgozat íratható és 

összefoglalásnak kell megelőznie. A 

megíratás időpontját, témaköreit a 

diákokkal előre tudatni kell. 

A félévi és év végi osztályzatoknál 

meghatározó súllyal szerepel, de szóbeli 

feleletekkel ki kell egészíteni. 

Év végi felmérés A tanév tananyagának 

alapkövetelményeit 

méri 

Több órás ismétlésnek kell megelőznie, 

előre be kell jelenteni. 

Súly a témazáró dolgozattal egyenértékű. 

 
A szóbeli beszámoltatás szerepe, rendje: 

Az írásbeli beszámoltatásokon kívül nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli számonkérésekre is. 

A tanult ismeretek felidézése mellett lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók önállóan 

fejthessék ki gondolataikat egy-egy témáról. Arra ösztönzzük őket, hogy tudásukat egészítsék 

ki egyéni élményeikkel, gyakorlati tapasztalataikkal, ismereteikkel és összefüggően 

fogalmazzák meg saját véleményüket. Tanulóink kommunikációs, anyanyelvi képességei sok 

esetben igen gyengék, fontos, hogy gyakorolják a szóbeli megnyilatkozásokat is. 

 

A pedagógus minden tanítási óráján bármely tanítványát feleltetheti. A felelet értékelésének 

elsősorban az előző óra tananyagára kell irányulnia.  

 

 

3.14. Az otthoni / napközis felkészülést szolgáló, előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladat szerepe az önálló tanulás elsajátítása, a felelősségtudat kifejlesztése, az 

alapvető készségek, képességek fejlesztése, valamint a tanórán tanultaknak az elmélyítése. A 

jól képzett tanár számára a házi feladat mibenlétének meghatározása, annak jellege és 

mennyisége nem okoz nehézséget. A házi feladat szerepe összefügg az osztályok nagyságával 

és összetételével. a tanár egyéni tanítási módszereivel és a tanulók egyéniségének 

figyelembevételével. Vannak tanulók, akik szeretnek otthon, nyugodtan dolgozni. Vannak 

olyan szülők is, akik elvárják, hogy a gyermek még otthon is foglalkozzon tanulmányaival. A 

szülőket az is joggal érdekli, hogy a gyermek mit tanul az iskolában, és milyen segítségre van 

szüksége. 
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A házi feladat szerepe, célja, értelme nem vitatható. A tanulással töltött idő, a házi feladat 

hozzájárul a tanuló felelősségének, önállóságának, a helyes időbeosztás kialakításához, a 

tanulás serkentéséhez vagy a jó eredmények eléréséhez. 

Alapelvek: 

1. Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában 

megbeszélt ismeretek ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése. Erre minden 

tanuló az igényeinek és az otthoni lehetőségeinek függvényében naponta bizonyos 

időmennyiséget fordít. 

2. A felkészüléshez szükséges időt a diákoknak kell meghatározni, a követelmények és 

saját képességeinek figyelembevételével. Ösztönözzük a tanulókat a rendszeres 

munkára. 

3. A hétvégékre, az ünnepnapokra, ill. az iskolaszüneti napokra adott házi feladat egy-

egy tantárgyból jelentősen ne legyen több, mint amennyit egyik napról a másikra való 

felkészüléshez kapnak. 

A házi feladatokat körültekintően kell kijelölni: 

- legyen egyértelmű,  

- minden tanuló tudja mi a feladata,  

- a tanuló terhelése az egyes tantárgyakon belül egyenletes legyen,  

- a pedagógus tulajdonítson neki jelentőséget, rendszeresen ellenőrizze és kérje 

számon,  

- a tanuló fogadja el, hogy a házi feladat elkészítése az ő érdekeit szolgálja, 

- sikeresen megoldható legyen,  

- szaktanár közölje elvárásait (pl. a mulasztás következményeit, stb.) 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe 

kell venni a következőket: 

 

- a feladatok mennyisége ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet 

- a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatóak legyenek 

- ismeretlen feladattípust ne tartalmazzon 

- a délutáni tanulás során elvégezhető legyen 

- vegye figyelembe a tanulók terhelhetőségét, egyéni szükségleteit, képességeit 

- legyen alkalmas az ismeretek megszilárdítására, elmélyítésére 

- rendszeres legyen  

 

A napközis foglalkozást vezető pedagógus feladatai: 

 

- megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biztosítani, hogy a tanulók másnapra 

felkészüljenek 

- ellenőrizni az írásbeli feladatok elkészítését 

- ellenőrizni és segíteni a szóbeli tanulást 

- nyugodt tanulási légkör megteremtése 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának korlátai: 

 

A beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő alsó tagozatos tanulóink hétvégére és 

szünidőre házi feladatot szülői kérésre vagy differenciáltan kapnak. Ez a tanulócsoport sok 

esetben szemben áll a házi feladatok elvégzésével.. Ennek oka, hogy gyakran tanulási zavarral 

küzdenek, figyelmüket rövid ideig koncentrálják, a kudarcra dühvel reagálnak. Iskolánkban, 
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hétköznapokon pedagógusaink jól kezelik az ilyen helyzeteket, speciális tanulási technikákkal 

segítik a gyermekeket. Döntésünk oka, védeni, kímélni a szülő-gyermek kapcsolatot. 

 

Iskolai dolgozatok szabályai: 

 

Az intézmény érvényes Házirendje szerint a tanulók jogai a következők: 

1.  A tanulónak joga tudni tanulmányi előmenetelét, a tanórákon szerzett érdemjegyeit. 

2. Az írásbeli feleletek (dolgozatok) eredményét legkésőbb két hét múlva közölni kell a 

tanulókkal, valamint az ellenőrző könyvbe és a naplóba be kell írni. 

3. Minden olyan írásbeli számonkérést, mely egész tanórás, a dolgozatot írató szaktanár 

köteles öt tanítási nappal korábban bejelenteni (témazárók esetében). Ha ez nem 

történik meg, úgy a dolgozatírást - a tanulók kérésére - el kell halasztani. Egy tanítási 

napon kettő, egy héten legfeljebb 4 dolgozat íratható. 

A tanulónak joga van a dolgozatát és annak értékelését a megírástól számított két héten 

(tíz tanítási napon) belül kézhez kapni. A dolgozat értékelésével kapcsolatban kulturált 

formában kérdéseket tehet fel, melyre a tanár köteles válaszolni. 

 

 

3.15. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: 

 
Az iskolába való felvétel részletes szabályai a Pedagógiai Programban és az iskolai 

Házirendben találhatók.  

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei  

A magasabb évfolyamra lépés feltételeit a Helyi tanterv mellékleteiben található tantárgyi 

tantervek tartalmazzák. Az 1. évfolyamon, valamint a 2. évfolyamon félévkor, ha a tanuló 

„felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a 

tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődésében mutatkozó problémákat, a haladását 

akadályozó tényezőket, javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedésre. Az iskola egyéni foglalkozásokat szervez az érintett tanulók számára.  

 

A 2-8. évfolyamon a továbblépésről - hagyományosan - a tanév során nyújtott tanulói 

teljesítmény alapján születik döntés. A tanévben rendszeresen adott értékelés alapján alakítják 

ki a pedagógusok a véleményüket - a minimum követelményekben rögzített ismeretanyag 

elsajátításáról - ami meghatározó valamennyi tantárgyból. A tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről - évközi érdemjegyeinek megfelelően megállapított osztályzata alapján –osztályozó 

értekezleten az adott tagozaton tanító nevelők közössége dönt!  

 A helyi tantervben tantárgyanként rögzített minimum követelmények teljesítése esetén a 

tanuló magasabb évfolyamba léphet.  

 A szülő kérésére az iskola első évfolyama megismételhető legfeljebb egy alkalommal, akkor 

is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Erről az iskola 

intézményvezetője dönt.  

 

Az év végi és félévi tantárgyi értékelés és minősítés az iskola minden évfolyamán 

érdemjeggyel, osztályzattal történik, az alábbiak szerint: 

Jeles (5) 

Jó (4) 

Közepes (3) 

Elégséges (2) 

Elégtelen (1) 
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Az év végi tantárgyi dicséretben részesített tanuló jeles (5) minősítése ez esetben kiváló (5D)-

re módosul. 

 

Az első évfolyam végén és a második évfolyam félévi értékelésénél szöveges értékelés 

alkalmazunk. 

 

A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó értekezleten dönt. 

 

 

 

 

 

 

4. HELYI TANTERV 
 

 

 

4.1. A választott kerettanterv megnevezése: 
 

Kerettanterv 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 

Kerettanterv 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

 

Officina Bona - Komplex személyiség- és magatartásfejlesztő tantervi program 

 

 

4.2. A meghatározott óraszám feletti kötelező és kötelezően választandó 

tanórai foglalkozások megnevezése és óraszámai: 
 

Tantárgyi struktúra felépítése: 

 

 kötelező óra 

 kötelezően választható óra:  

- Személyiségfejlesztés 1-8. évfolyamon heti egy órában a szabadon tervezhető órakeret 

   terhére. A tanulói teljesítményt nem értékeljük, és nem minősítjük a speciális tartalom 

   miatt. 

- Hon- és népismeret 5. osztály 

 

A szabadon tervezhető órakeret fennmaradó részét elosztottuk a tantárgyak között. 

A szabadon tervezhető tananyag fennmaradó részét elosztottuk a témakörök között, illetve 

gyakorlásra, ismétlésre használtuk fel. 
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Tantárgyi struktúra a NAT 2012 és a nevelőtestület döntése alapján 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6+1 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Etika/hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Személyiségfejlesztés  +1 +1 +1 +1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

A tanuló összes óraszáma 

(kötelező+választható) 
25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+1 2 2 

Etika/hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1+0,5 

Fizika   2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2 

Földrajz   1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ 

Hon- és népismeret* 
1    

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Személyiségfejlesztés  +1 +1 +1 +1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

A tanuló összes óraszáma 

(kötelező+választható) 
28 28 31 31 
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4.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei: 

 
A tankönyvek megrendelése és a tanév kezdetekor a tankönyvek kiosztása az iskolában 

történik. 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki  

 

 A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben biztosított normatív kedvezmény 

igénybevételére vonatkozó igényt nyújtott be, és rendelkezik érvényes szakértői 

határozattal.  

 

Az ingyenesség létrejöhet: 

 

 Új tankönyv tulajdonba adásával. (Normatív támogatás) 

 Könyvtárból való kölcsönzéssel.  

 

Külön iskolai szabályzat rendelkezik a tanulói tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 

rendjéről. 

A taneszközökről és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik. 

 

Az alábbiakban azokat az általános elveket (tartalmi és formai követelményeket) fogalmazzuk 

meg, melyek alapján a pedagógusok kiválasztják az adott tantárgyhoz, annak helyi 

tantervéhez illeszkedő tankönyvet, munkafüzetet, egyéb taneszközöket 

 

A tankönyvválasztás tartalmi követelményei: 

o Felépítése közel álljon a helyi tanterv logikai felépítéséhez. 

o Feleljen meg a tudományosság elvének. 

o Tartalmilag és nyelvezetében feleljen meg az adott korosztály életkori sajátosságainak, 

segítse az otthoni, önálló tanulást. 

o Fogalomépítése, problémafelvetése logikus legyen. 

o Adjon útmutatást a további ismeretszerzésre, a kiegészítő ismeretek szerzésére. 

o Legyen kidolgozott a tankönyvcsalád a teljes képzési ciklusra. 

o A tartós tankönyvek könyvtári gyarapításával a szociálisan hátrányos helyzetű 

diákokat segítjük 

 

Formai követelmények: 

o Tetszetősség, esztétikusság, megfelelő betűméret, színek alkalmazása, az ábrák 

használhatósága. 

o Jól tagolt szövegben legyenek kiemelések, eltérő betűtípusok. 

o Tartósság, az összefűzés, a fedőlapok, a belső lapok minősége. 

o A tankönyv ára elfogadható legyen. 

 

A munkafüzettel kapcsolatos tartalmi követelmények: 

o Feladatai, ábrái, képsorai egészítsék ki, épüljenek rá a tankönyv ismeretanyagára. 

o Nyújtson lehetőséget a kiegészítő ismeretek szerzésére, a képességek differenciált 

fejlesztésére. 

o Lehetőség szerint tartalmazzon a tanulók tudásának diagnosztizálására alkalmas 

feladatsorokat. 

o Jelölje meg az érdeklődő tanulók számára a további ismeretszerzés lehetőségét. 
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Formai követelményei: 

o Esztétikum, betűméret, ábrák alkalmassága, ezek megfelelő mérete és 

felismerhetősége. 

 

Szemléltető és egyéb taneszközök kiválasztásának elvei: 

o Kapcsolódjanak a tananyaghoz, illetve a választott tankönyvhöz, munkafüzethez. 

o Feleljen meg esztétikumban, használhatóságban az életkori sajátosságoknak. 

o Biztosítsa a problémafelvetésből kiinduló anyagfeldolgozást, az önálló 

ismeretszerzést, a felfedeztetés örömét. 

o Motiválja a gyermekeket az ismeretek szerzésére. 

o Legyen korszerű, kövesse a változásokat. 

o Lehetőleg több tantárgyban, illetve egy tantárgyon belül több témakörben is 

felhasználható legyen. 

Feladatunk az előzetes egyeztetés: alsó tagozaton belül; alsó és felső tagozat között az azonos 

tantárgyakat tanítóknál; iskolai szinten az integrációs szempontok figyelembevételével. 

Feladatunk a jogszabálynak megfelelően a szülők tájékoztatása az alábbiakról:  

o mely tankönyvekre, taneszközökre lesz szükség a következő tanévben, 

o mely tankönyvek kölcsönözhetők ki az iskola könyvtárából, 

o mely tankönyvek használhatók fel az előző tanévekből. 

 

4.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása: 

 
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai 

módszerrel és eszközzel irányított. 

Kiemelt szerepet kap az „Énkép és önismeret, a Kommunikációs kultúra, a Testi és lelki 

egészség, a Felkészülés a felnőtt lét szerepére” művelődési terület. 

 

4.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása: 

 
1. Kötelező testnevelési óra:  

2012/13. tanévtől kezdve felmenő rendszerben heti 5 óra 

 

2. Nem kötelezően választható testi nevelést szolgáló foglalkozás: 

Tömegsport keretében történő sportfoglalkozás. 

Tánc és mozgásműveltséget fejlesztő foglalkozás. 

Napközis, szakköri foglalkozás keretében történő sportjátékok 

 

3. Szabadidő kibővítése: 

A tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint  

Udvari sportpálya használata  

Közeli sportpálya igénybevétele 

 

A kötelező testnevelés a helyi tantervben foglaltak alapján történik. Délutáni napközis 

foglalkozás során választhatnak a tanulók a tömegsport jellegű foglalkozásokból, 

szakkörökből, vagy a napközi szabadidős, mozgásos tevékenységeiből. Úgy alakítjuk a 
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délutáni foglalkozások menetét is, hogy mindenki, minden nap részt vegyen valamilyen 

formában a testmozgásban. 

 

4.6. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
 

Az előírt követelmények teljesítését a pedagógusok az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

Az értékelés célja 

- visszajelzés a tanár és a tanuló részére, 

- a tanulás hatékonyságának ellenőrzése, 

- a teljesítmény alapján korrekció kijelölése, 

- a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez 

 

Súlypontok 

- a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása, 

- az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése, 

- a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése. 

Diagnosztizáló értékelés (helyzetfeltáró) 

A diagnosztizáló értékelés célja annak megállapítása, hogy a pedagógus milyen szintről 

kezdheti az oktatást, illetve az, hogy mi lehet a tanulási nehézség oka, min akadt el a tanuló. 

Ez az értékelés valaminek a kiderítését célozza, ezért nem osztályozzuk 

 

A diagnosztikus értékelés segítségével alakítjuk ki a tanulóra, valamint a csoportra szabott 

nevelési és oktatási stratégiát. 

Formatív értékelés (formáló-segítő) 

A formatív értékelés célja az elért eredmények és a meglévő hiányosságok menet közbeni 

felmérése, az eredmények megerősítése és a hibák korrigálása. Az ilyen típusú értékelés 

alapján tudjuk eldönteni, hogy tovább mehetünk-e az anyagban, vagy megállunk, és a 

hiányosságokat pótoljuk. Ehhez az értékeléshez gyakran osztályozás is kapcsolódik, de nem 

feltétlen velejárója. 

Ez nem minősítést jelent, hanem a tanítási sikerek megerősítését és a tanulási hibák és 

nehézségek feltárását. Ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus változtasson a nevelési-oktatási 

célok, a tartalom és a folyamat területén. Nemcsak a pedagógus számára jelent ez információt, 

hanem a tanulók számára is, akik ezáltal ösztönzést kaphatnak az önkorrekcióhoz. 

Szummatív értékelés (minősítő) 

A szummatív értékelést általában egy nagyobb korszak lezárásakor szoktuk alkalmazni annak 

érdekében, hogy megállapítsuk és összegezzük a tantervi követelmények elsajátítása során 

elért eredményeket. Ehhez az értékeléshez minden esetben osztályozás, minősítés 

kapcsolódik. 

Az értékelés hatékonyságának feltétele, hogy objektív, megbízható és hiteles legyen.  

 

Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja: 

 

 Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát 

 Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 
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 Személyre szabott legyen 

 Vegye figyelembe a gyermek fejlődését 

 

Az értékelés folyamata: 

 Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a 

szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beíratja a tájékoztató füzetbe. 

 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének 

figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol 

 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 

 Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

 

Magatartáson értjük a tanuló: 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát, 

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát, 

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban, 

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását, 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét, 

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét. 

 

Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát, 

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát, 

 önálló feladatai elvégzésének minőségét, 

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását, 

 aktivitását. 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon  

- a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó;  

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a t le elvárható módon teljesíti; 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
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 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább négynek az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, minősítésénél az 1-8. évfolyamon  

- a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelel, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelel, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jelleg megbízatást teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeit l; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
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 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevel i vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább négynek az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

4.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

 
Intézményünkben kis létszámú osztályokban történik az oktatás. Esetleges csoportbontás a 

etika/ hit- és erkölcstan órákon történhet. 

 

Az iskolai munka szerves részét képezik a tanórán kívüli foglalkozások: 

- Kötött a napközis foglalkozás, melyet lehetőség szerint osztályonként működtetünk. 

- Kötetlen tanórán kívüli foglalkozásokról minden tanév elején a tantestület dönt az 

iskolai diákönkormányzat javaslatainak figyelembe vételével. A döntést befolyásolják: 

a szülői igények, a rendelkezésre álló szakemberek köre, az anyagi lehetőségek, a 

szükséges feltételek biztosítása, a tanulók leterheltsége.  

 Szakkörök: pl. báb, kerékpár, tánc, kézműves, rajz 

 Versenyek: házi, megyei, országos szintű tanulmányi-, kulturális 

 Diáknap: pl. gyermeknap 

 Jeles napok: pl. Föld napja, Madarak és fák napja 

 Szabadidős foglakozások: pl. klubdélután, színház, túra 

 Tanulmányi kirándulások: - osztály és iskolai szintű 

            - érdeklődési körhöz kapcsolódó 

 Múzeumlátogatások: - időszakos és állandó kiállítások 

                       - tantárgyhoz kötődő, érdeklődéshez kötődő 

 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre: iskolai rendezvények keretében felmerülő 

kulturális költségek a mindenkor érvényben lévő intézményi költségvetési keret 

lehetőségeinek függvényében (pl. iskolanap, gyermeknap stb.) 

A nyári külső és helyi táborok valamint a tananyaghoz szervesen illeszkedő erdei iskolák 

költségtérítéses alapon szerveződnek.  

A tanórán kívüli foglalkozások kiváló lehetőséget biztosítanak a közösségfejlesztésre, az 

egyéniség, a tehetség kibontakoztatására. A közösen, érzelmekkel átélt élmények, események 

visszahatnak a tanórák eredményességére is. 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számra évente legalább egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. 

Fontosnak tartjuk megkeresni, kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyekhez nem, vagy 

csak minimális pénz szükséges. 

 

4.8. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

 
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, 

megtartására.  
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A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelő végzi el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október és május hónapban. (A felmérés a 

„Hungarofit teszt” alapján kerül összehasonlításra.) 

 

A mérés eredménye alapján a nevelő a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősíti, az évente kapott eredményeket összehasonlítja. 

 

Mini Hungarofit: 7 éves kortól, mely az általános fizikai teherbíró-képesség műszer nélküli 

mérését teszi lehetővé. 

(1 + 4 motorikus próbában elért teljesítmény alapján) 

 

Aerob állóképesség mérése 

Síkfutás 

 

Általános testi erő, erő-állóképesség mérése  

1. feladat: Helyből távolugrás (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a vonalat nem 

érinti. 

 

Feladat: térdhajlítás- és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, 

előzetes lendületszerzés -, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.  

 

Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 

2. feladat: Hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan (A hátizmok dinamikus 

erő- állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc 

 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét 

karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett 

lábfejeket a földhöz szorítja.  

 

Feladat: a tanuló 1. ütemre törzsemelést végez, 

                            2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

                            3. ütemre visszanyit tarkórátartásban,  

 

                            4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 

3. feladat: Hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan (A hasizmok erő-

állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc. 

 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkótartás előrenéző könyökkel.  

 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés 

és újabb felülés következik folyamatosan.  
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Értékelés: szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

 

4. feladat: Fekvőtámaszban karhajlítás-és nyújtás folyamatosan (A vállövi és a karizmok 

dinamikus erő- állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: lányok két perc, fiúk négy perc. 

 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 

törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar.) 

 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtás végez. A törzs feszes, 

egyenes tartását a karnyújtás-és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartania, a fej nem lóghat. A 

karhajlítás addig történik, amíg felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.  

 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

A próbarendszer belső szerkezeti egysége lehetővé teszi, hogy a négy próbában elért 

teljesítmény alapján minősítsük a vizsgált tanulók izomerejének állapotát. 

 

 

4.9. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek: 

 
Az iskolai egészségfejlesztés a mindennapjainkba beépülő tevékenység. Irányul a 

pedagógusok és tanulók ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és 

pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére. Oktató-nevelő munkánk 

során a tanulók személyiségfejlesztése érdekében kiemelt fontosságú a személyközpontú 

megközelítés. 

 

Egészségnevelési alapelvek: 

 

 Kiterjed minden tanulóra 

 Résztvevője az iskola valamennyi dolgozója 

 Tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 Segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 

 A szellemi, a testi és a lelki nevelés egyformán fontos 

 A személyiségfejlesztés része 

 Motivál a helyes cselekedetekre 

 Növeli az egyéni és a csoport felelősséget 

 

Környezeti nevelési alapelvek: 

 

 Nevelje a tanulókat együttműködésre, csapatmunkára 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldását 

 Aktualitások figyelemmel kísérése 

 Új rendszerek megismerése, jövő orientált szemlélet 

 Felelősség alakítása a helyi környezetért 

 Felelősség alakítása a Földért 

 Épüljön be a tanulók mindennapi életébe 

 Intézményes és nem intézményes formák alakítása 

A környezeti nevelés céljai: 

 Szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás kialakítása 

 Ismeretbővítés, aktív állampolgárrá nevelés 
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 Helyi környezeti problémák megismerése, megoldása 

 Helyi környezeti értékek megismerése, megóvása 

 Fenntartható fejlődés előmozdítása 

 

Környezeti nevelés általános pedagógiai szempontjai: 

 A tanulók maguk éljék át a megtapasztalást, a megismerés élményét. Váljon 

személyessé a megszerzett tudás. 

 A környezeti nevelés áthatja az összes tárgyat, viszont megjelenik önálló tárgyként is. 

 Átszövi az iskola mindennapjait, megjelenik a tárgyi és személyi kapcsolatokban. 

 A helyi adottságokra épül, emellett a Föld átfogó problémáira is átfogó választ keres 

 Felébreszti a segíteni akarást, az együttműködés szándékát. Empátiára, megértésre, 

szeretetre serkent. 

 A természetet is a tanteremnek tekinti. 

 Az iskolai élet mindennapjait beleemeli a tananyagba. 

 

Célok eléréséhez szükséges készségek: 

 Alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 Szintetizálás, analizálás 

 Problémaérzékenység 

 Kreativitás 

 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 Vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 Konfliktuskezelés és megoldás 

 Értékelés és mérlegelés készsége. 

 

 

4.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

 

„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy 

azzá váljon, amivé fejlődni képes.” 

           Thomas Gordon  

 

 

 Preventív tevékenységet folytatunk az oktatás és a nevelés területén 

 A tanulók képességeiknek megfelelő, differenciált oktatásban részesülnek 

 Lehetőséget biztosítunk az egyéni haladási tempóra 

 Egyéni fejlesztő foglalkozást szervezünk 

 Tehetséggondozó foglalkozást szervezünk 

 Megfelelő időkeretet biztosítunk a hiányosságok pótlására, korrigálására 

 Szorgalmazzuk a napközit, mert a komplex pedagógiai folyamat szerves részének 

tekintjük 

 Feltérképezzük a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket, gyermekvédelmi felelős koordinálja a teendőket 
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4.11. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek: 
 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 szóbeli és írásbeli dicséret  

- osztályfőnök 

- szaktanár 

- napközis nevelő 

- igazgató 

- igazgatóhelyettes 

- nevelőtanár 

- szakszolgálat 

 tárgyi jutalom 

- könyv 

- oklevél 

- serleg 

- érem 

 részvétel szabadidős programon 

 

Az iskolai szintű vagy iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók dicséretben részesülnek. 

 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a házirend előírásait megszegi, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.   

 

Az iskolai büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.  

A büntetést írásba kell foglalni, azt a szülő tudomására kell hozni, és az értékelő naplóba be 

kell jegyezni. 
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5. KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM 
 

 

5.1. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései: 

 
A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a kollégiumi 

nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja. 

Tárgyi feltételek: 

A kollégium két 10 fős lakóegységekből áll, melyek mindegyike a kor követelményeinek 

megfelelő tárgyi környezettel rendelkezik. A tanulók étkeztetése az intézmény saját 

főzőkonyhájában történik, melyet a hideg vacsora kivételével az intézmény ebédlőjében 

fogyasztanak el. 

Környezeti elvárások: 

A kollégium külső és belső környezetét úgy alakítjuk ki, hogy biztosítsa a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, szolgálja a kollégista tanulók biztonságát, kényelmét, feleljen meg az 

otthonosság általános kritériumainak. Megteremtjük a tanuláshoz szükséges nyugodt 

feltételeket. 

Gondoskodunk a tanulók nyugodt pihenéséről. Megteremtjük a kulturális, a sport és egyéb 

szabadidős tevékenységek működésének feltételeit. 

Személyi feltételek: 

A kollégiumban a nevelési feladatot elegendő számú nevelőtanár látja el, akik felelősek a 

kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket kihasználva a gyermekek 

sokoldalú személyiség fejlesztéséért. A nevelőtanárok megszervezik és irányítják a 

gyermekek szabadidős tevékenységét, támogatást és segítséget nyújtanak az ünnepekre és a 

versenyekre való felkészítésben. 

A nevelőtanárok munkáját gyermekfelügyelők segítik, akik gondozzák a gyermekek 

ruházatát, segítik a gyermekeket az önkiszolgálási feladatok elsajátításában, önmaguk és 

környezetük tisztasága iránti igény kialakításában, valamint tevőlegesen közreműködnek a 

gyermekek szabad idejének megszervezésében. Az éjszakás gyermekfelügyelő biztosítja a 

gyermekek éjszakai felügyeletét, a ruhák mosását, a reggeli ébresztést, a reggeli teendők 

elvégzését, a reggeliztetést és a diákotthon reggeli kitakarítását. 

A gyermekfelügyelők munkáját is a gyermekközpontúság és a nevelési eredményesség 

támogatása jellemzi. 

Az intézmény pszichológusa egyéni és csoportos foglalkozás keretében foglalkozik a 

kollégista gyerekekkel, valamint konzultációt és tanácsadást biztosít a pedagógusoknak és a 

szülőknek. 

Az ápolónő ellátja a gyermekek gyógyszerezését illetve a beteg gyerekek szakszerű ápolását, 

gondozását. Abban az esetben, ha a gyermek betegsége fertőző, vagy gyógyulási ideje hosszú, 

a szülők haza viszik a gyermeket a kollégiumból.  

Személyi elvárások: 

 megfelelő szakmai ismeretek, rendszeres önképzés, szervezett továbbképzéseken való 

részvétel, 

 nevelési folyamatok megfelelő megszervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése 

 konfliktusok eredményes kezelése, 

 empatikus magatartás, a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítása, 

folyamatos együttműködés a tanulók közösségeivel, iskolai pedagógusaival és a 

szülőkkel, 

 a diákotthonban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak 

jelenléte, megnyilvánulásuk, tevékenységük és annak színvonala is nevelési 

tényezőként hat a diákotthonos gyermekek mindennapjaiban, ezért az ő munkájukat is 

a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy 

jellemezze.  
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A nevelés alapelvei: 

 

 az Alaptörvényben biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a 

gyermekeket megillető jogok érvényesítése, 

 demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés elveinek 

alkalmazása, 

 a kollégiumi tanulók, a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, 

segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben, 

 a tanulók aktivitásának, alkotókészségének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése, 

 a szülőkkel és az iskola pedagógusaival való konstruktív együttműködés, 

 a nevelési folyamatban résztvevők számára elfogadott norma- és követelményrendszer 

alkalmazása, melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség, 

 kulturált, ösztönző környezet kialakítása, széles körű szabadidős tevékenységkínálat 

biztosítása, 

 orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása, 

 az egyéni és életkori sajátosságok valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembe vétele, egyéni bánásmód alkalmazása, 

 a közösségi együttélés, a konfliktuskezelés technikáinak megismerése, gyakorlása, 

 a tanulók segítése a hátrányok leküzdésében, esélyteremtés, 

 a társadalmi szerepek tanulásának és a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése. 

 

Nevelő munkánk pedagógiai értékei: 

 

  a szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedés elősegítése, a közösségi 

értékrend és normarendszer fejlesztése, az egyensúly megteremtésének segítése a 

közösségi és az egyéni érdekek között. 

 az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjainak kialakítása 

 a szociális készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, 

kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztése, 

  a közösségi együttélés szabályai elsajátításának elősegítése,  

 az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértése, különös figyelemmel 

a társadalmilag elfogadott közösségi szokásokra és mintákra  

 a kreativitás, a tanulási motívumok - az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés 

vágya- erősítése, 

  a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítása, a mindennapi 

feladatokra történő felkészülés segítése, 

 az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségek 

kezelése, kiegyenlítésére törekvés,,  

  a tanulásban elmaradt tanulók támogatása, segítségadás a tehetséges tanulókat 

képességeinek kibontakoztatásához,  

  a diákok alkotóképessége megnyilvánulására alkalmak biztosítása. 

 

 

A nevelés célja: 

 

 a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, 

tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése,  

 a tanulók személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény 

sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával, 

 az intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával biztosítsa a 

tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését,  

 az adottságok, képességek, erkölcsi értékrend fejlesztésével segítse a gyermeki 

személyiség fejlődését, 
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 alakítsa ki és szilárdítsa meg a diákok konstruktív életvezetését, 

 alakítsa ki igényüket az önművelésre, a harmonikus társas és közösségi kapcsolatokra.  

 

Nevelési feladatok: 

 

 a diákotthonos diákok személyiségének és családi körülményeinek megismerése, 

bizalmi viszony kialakítása, 

 az énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztésével, a tanulók személyiségének 

fejlesztése a rendszeres együttműködés során, 

 a szocializációt segítő képességek (együttműködés, alkalmazkodás, normakövetés, 

önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés) fejlesztése, 

 a természeti és társadalmi ismeretek, a művészi élmények bővítése, 

 a gondolkodási kultúra, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának 

fejlesztése, 

 a testi és mentális képességek megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges életritmus 

kialakítása, 

 az egészséges és kulturált étkezés biztosítása, 

 a helyes higiénés szokások kialakítása és fejlesztése, 

  az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése, 

 a közvetlen környezet tisztaságának fenntartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása, környezetkímélő magatartás kialakítása, 

 a közösség érdekeit figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás 

képességeinek kialakítása. 

 

 

5.2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai 

elvei: 

 
A kollégium biztosítja a gyermekek optimális testi, lelki fejlődésének feltételeit, figyelembe 

véve a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi szokásokat is. A 

tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy figyelembe veszi a tanulók életkori 

sajátosságait is. 

A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket –annak céljától és jellegétől 

függően – csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a 

sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. 

A kollégiumban működő szabadidős foglalkozások köre: sport- és kézműves- és játék 

foglalkozások, főző szakkör, számítógépes játékok. 

A foglalkozások megszervezése során a diákotthon figyelmet fordít a kreativitás fejlesztésére. 

Ezen kívül délutánonként a kollégista gyermekek számos – intézményi szervezésű- 

szakkörön, foglalkozáson vesznek részt: pl. tai chi, kerékpár,agyagozás, rajz, dráma, és úszás, 

konditerem. 

 

 

5.3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

 
 az egészségmegőrző magatartás és életvitel segítése, 

 a személyes felelősség tudatosítása, 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni 

az egészségi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát, 

 az életminőség megválasztásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése, 

 a tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása és a káros szenvedélyektől mentes 

életmód értékeit tükröző életvitel elsajátítása, 
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 a diákok dohányzásának, alkohol- és drogfogyasztásának megelőzése, 

 az egészséges táplálkozás igényének kialakítása, 

 a lelki egészség megőrzése, stressz oldó módszerek megismertetése. 

 

 

5.4. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei: 

 
 kompetenciák fejlesztése a feladatokhoz kapcsolódóan: hatékony, önálló tanulás, 

matematikai kompetencia, digitális kompetencia. 

  a tehetséges tanulók segítése képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. 

 kooperatív tanulási formák alkalmazása, 

 egyéni foglalkoztatás 

 közösségi tevékenységek- együttműködés,  

 az együttes élmény biztosítása 

 a diákok szerepvállalása saját kollégiumi életük alakításában  

 szociális képességrendszer kialakítása 

 

 

5.5. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve: 

 
A nevelőtanárok az intézmény pedagógusaival egyeztetve, az egyéni fejlesztési tervekhez 

igazodva, az abban leírtakat támogatva, erősítve készítik el a foglalkozási tervet egy-egy 

tanulóra vonatkozóan. 

 

 

5.6. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a 

művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei: 

 
 a  gyermekek optimális testi-lelki fejlődési feltételeinek biztosítása,  

 az intézményi hagyományokat, szokásokat is figyelembe vétele, 

 az egyes tevékenységek belső arányai a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz 

igazodnak, 

 napi rendszerességgel változatos sporttevékenység biztosítása,  

 külső kulturális és sport programokon való részvétel biztosítása havi 

rendszerességgel, 

 a hagyományápolással és új hagyományok teremtésével a kollégiumi közösség 

együvé tartozásának  erősítése, 

 a programokon való részvétel lehetősége magatartástól függő. 

 

 

5.7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek: 

 
 a gyermek személyiségének sokoldalú megismerése  

 a tanulók társas kapcsolatainak megismerése, a társas beilleszkedési képességek 

fejlesztése; 

 közreműködés a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében; 

 a szülők és a tanulók rendszeresen tájékoztassa az őket érintő kérdésekről; 
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 a szülő figyelmeztetése, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek; 

 a hátrányos helyzetű gyermekek – szükség szerinti – felzárkóztatása; 

 a problémák észlelése és azonnali jelzése az ápolónő a szülő, felé, 

 a lehető legrövidebb időn belül észre kell vennie, ha a tanuló esetleg alkoholt, drogot 

fogyaszt, vagy családi életében olyan változás következett be, amely már a gyermek 

fejlődését veszélyezteti; 

 adott esetben nevelői vélemény, jellemzés készítése valamely kapcsolódó 

intézménynek; 

 szükség esetén rendszeres személyes és/vagy telefonos konzultáció gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézményekkel. 

 

5.8. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve: 

 
Hagyományos rendezvényeink pl.: 

 Halloween-parti 

 a Mikulás-est, a karácsonyi teadélután 

 karácsonyi vásáron való részvétel 

 játékos vetélkedők 

 csocsó bajnokság 

 folyamatos a könyvtár, hobbikonyha használata 

Azért, hogy rendszeresen megtartott rendezvényeink az elkövetkezendő években valódi 

hagyományokká váljanak fontos feladatunk, hogy a csoportközösségek nagyobb részt 

vállaljanak és kapjanak a tervezésben és szervezésben. 

Rendezvényeink fejlődő átalakulása javarészt attól függ, hogy diákjaink mennyire érzik 

azokat magukénak. 

 

5.9. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái: 

 
A diákotthon nevelőtanára együttműködik az intézmény vezetőjével, nevelőtestületével, 

pszichológusával, az ifjúságvédelmi felelősével. Törekszik a szülőkkel való eredményes 

együttműködésre is. Péntekenként a nevelőtanár részletes tájékoztatást ad a szülőknek a heti 

eseményekről 

 

5.10. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek: 

 
Egészségnevelési elvek: 

- helyes étkezési szokások kialakítása a kórós elhízás megelőzése és a betegségek 

kialakulásának elkerülésére,  

- a testmozgás különféle lehetőségeinek megismertetése az életmódba beépülő 

mozgásigény kialakítása érdekében 

- higiénés szokások kialakítása és gyakoroltatása, egészségvédelmi beszélgetések 

kezdeményezése a személyes higiéné fejlesztése érdekében. 

 

Környezeti nevelési elvek: 

- környezettudatos magatartásra nevelés, hogy érzékennyé váljanak a környezetük 

állapota iránt,  

- értsék a fenntartható fejlődés fogalmát,  

- életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten 

egyaránt. 

- az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése 
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Záró rendelkezések 

 

1. A Pedagógiai Program hatálybalépése 

 

A Pedagógiai Program 2018. szeptember 3-án lép hatályba és visszavonásig érvényes. A 

felülvizsgált Pedagógiai Program hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az előző 

Pedagógiai Program. 

 

 

2. A Pedagógiai Program felülvizsgálata 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az 

intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A 

Pedagógiai Program módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus X.  

  

      P.H.  

  

 

       ………………………………………… 

                     Wéber Gyöngyi 

         intézményvezető 

 

 

A Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete a Diákönkormányzat, a 

Közalkalmazotti Tanács és a Szülői szervezet javaslatát is figyelembe véve  

2018. augusztus X-én X%-os szavazati aránnyal elfogadta.  

 

 

        …………………………………   ………………………………… 

          Demeter Mária                            Kósa Ilona 

       hitelesítő munkaközösség vezető                hitelesítő nevelőtestületi tag 
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A Pedagógiai Programot az intézmény Szülői Munkaközössége 2018. augusztus X-én 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Munkaközösség véleményezési és 

egyetértési jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

    

 

    …………………………………………. 

           Csengeri Mária 

        Szülői Munkaközösség Vezetője 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programot az intézmény Diákönkormányzata 2018. augusztus X-én 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat véleményezési és 

egyetértési jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

 

 

      

 …………………………………………. 

          Varga Rea 

            Diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 

 

 


