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2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

„A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társada-

lom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és 

garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a sza-

badság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, 

valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 

köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni 

célokat.”1 

 

A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola értékes hagyományaira építve, széles tevé-

kenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájá-

nak felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 

Intézményünk a Klebelsberg Központ által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási 

intézmény.  

 

A Pedagógiai program létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormány-

rendeletek és miniszteri rendeletek: 

‐ 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény); 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 

‐ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-

hajtásáról; 

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

‐ 326/ 2013. (VIII.30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról.  

                                                           
12011. évi CXC. törvény a köznevelésről 1.§ (2) bekezdés 
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3. A PÉCSI BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA 

3.1 Küldetésnyilatkozat 

„Mindenki a maga módján látja a világot, 

a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. 

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. 

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 
(Paulo Coelho) 

 

Valljuk, hogy iskolánk csak akkor lesz eredményes, ha az intézmény falai közül olyan gyer-

mekek kerülnek ki, akik élni tudtak a pedagógusok által megmutatott „lehetőségekkel”. 

Tanítványaink általános iskolás éveik alatt megismerik és alkalmazzák a társadalmi 

együttélés és a társas érintkezés szabályait, segítőkké és toleránsakká válnak másokkal 

szemben, becsülik a magyar nép történelmét, értékeit és tisztelik az európai és más népek 

hagyományait, kultúráját, és harmonikus kapcsolatot tudnak létesíteni az őket körülvevő 

természeti környezettel.  

Iskolánkban olyan légkört alakítunk ki, ahol pedagógus, diák, szülő egyaránt jól érzi ma-

gát. Ez a hármas kapcsolatrendszer a kölcsönös érdeklődés, bizalom, aktív közreműködés 

és folyamatos kommunikáció alapján működik.  

Iskolánkban előtérbe kerül a személyiségfejlesztés, a személyes, szociális és kognitív 

kompetenciák kialakítása, fejlesztése, megerősítése. Arra törekszünk, hogy tanulóink 

hasznosítható tudást kapjanak, melyet minden élethelyzetben alkalmazni tudják.  

A kompetencia-alapú oktatással olyan képességrendszert alakítunk ki, amely meghatá-

rozó a tanulók személyiségének kiteljesedésében, az egész életen át tartó tanulás képes-

ségének megszerzésében. 

Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelően készítjük fel 

a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre, a munkaerőpiacon 

való sikeres érvényesülésre.  

Nevelési programunk, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az iskolai közösség 

aktivitására, együttműködésére épül. Osztályközösségeink teret adnak a baráti kapcsola-

tok építésére, fenntartására, egymás segítésére, mások véleményének tiszteletben tartá-

sára, az egymáshoz való alkalmazkodásra, egymás elfogadására. Arra törekszünk, hogy 

mindez szegregációmentes együttnevelési környezetben valósuljon meg.  

Iskolánkban biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget a tanulásban a kulcs-

kompetenciák szilárd megalapozásával, a tanulási nehézségek feltárásával, az arra rászo-

rulók egyéni felzárkóztatásával, valamint a tehetség felismerésével és kibontakoztatásá-

val.  

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai szintű rendezvényeink, ünnepélyeink maradandó él-

ményt nyújtsanak diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak, vendégeknek.  
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Az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk pozitív életmódminták 

megismerését és alkalmazását, a harmonikus személyiség értékként való tiszteletét.  

A pedagógus személyisége, viselkedése, külső megjelenése, szavainak és tetteinek össz-

hangja az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb minta. Személyes példamutatással ne-

veljük tanítványainkat toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 

 

 

3.2 Az intézmény bemutatása 
A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola Pécs nyugati városrészében található, Uránvá-

rosban.  

Iskolánk nyolc évfolyamos, évfolyamonként két osztállyal működik.  

Tornatermeink, uszodánk, tágas, zöld udvarunk jó lehetőséget biztosítanak tanulóinknak 

a sportra, játékra, mozgásra.  

Informatikai eszközökkel felszerelt tantermeink, szakköreink, fejlesztő foglalkozásaink, 

napközis, tanulószobai és iskolai programjaink, rendezvényeink széleskörű ismeretszer-

zésre adnak lehetőséget.  

Tanulóink az idegen nyelvet (angol, német, kínai) első osztálytól tanulhatják, 4. osztálytól 

pedig emelt óraszámban is. 

Tanítóink, tanáraink kiemelt hangsúlyt fektetnek a kompetenciaalapú oktatásra. Mun-

kánkra jellemző, hogy modern pedagógiai módszereket alkalmazunk (pl. tanórai differen-

ciálás, kooperatív tanulás, projekt-módszer), az informatikai eszközöket a tanórai és tan-

órán kívüli gyakorlatban is használjuk. 

Tanulóink barátságos iskolai környezetben, eredményes tanulással jó hangulatú diákéve-

ket tölthetnek el. Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, a matemati-

kai-logikai gondolkodásnak, a magyar nyelvnek, szép magyar beszédnek. Emellett fontos-

nak tartjuk az idegen nyelvek (angol, német, kínai) oktatását, az informatikai, a környezet-

, természetvédelmi nevelést, az egészséges életmód megalapozását.  

Tehetséges tanulóinkat a saját alapítású Gyermekeinkért Alapítvány és a Solti Csilla Ösz-

töndíj segíti. 

Minden tantermünk felszerelt informatikai oktatási eszközökkel. A különböző tantárgyi 

órákon szerzett gyakorlattal tanítványaink képessé válnak az informatikai eszközök irá-

nyított használatára, tanulmányi munkájukhoz ismeretszerzésre.  

Iskolánk az elmúlt években megvalósult szakmai fejlesztések nyomán, megújult pedagó-

giai kultúrájával alkalmassá vált a referencia-intézmény minősítés elnyerésére. Egyedi, 

más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gya-

korlattal, szervezeti innovációval rendelkezik, és azt szolgáltatásaiban közzétenni, vala-

mint más iskolák számára átadni képes. Az iskola pedagógiai szolgáltatásában sokoldalú, 

több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlattal is rendelkezik: Bánki Kupa – verseny a tehet-

séggondozásért, Élmény Műhely – színjátszás az iskolában, Segítő lépések, nagy esélyek! 

– a fejlesztőmunka iskolai gyakorlata. 
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Kiemelt feladat a pedagógusok számára az IKT-alapú pedagógiai módszertan saját esz-

köztárának kidolgozása, és a mindennapi gyakorlatba való beépítése. Ennek érdekében 

belső és külső továbbképzéseket szerveztünk, és folyamatosan bővítjük a digitális tanesz-

közök állományát. Az iskola működésében is kiemelt szerepe lett a digitális tartalomnak: 

az információk, adatok olyan formában való létrehozásának, hogy az informatikai eszkö-

zökkel kezelhető, tárolható, módosítható legyen. 

Az iskola az egyetem partneriskolájaként lehetőséget biztosít évente több tanár szakos 

egyetemi hallgatónak, tanítójelöltnek a külső tanítási gyakorlat teljesítésére.  

Úgy véljük, az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványa-

ink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt 

több évre visszatekintő mérések is alátámasztják. Hasonlóan a továbbtanulási eredmé-

nyeinkhez, az országos kompetenciamérések is szép eredményeket mutatnak, több mé-

rési mutatóban az országos átlag feletti eredményeket érünk el. 

ISKOLÁNKBAN  

‐ pedagógusaink modern pedagógiai módszereket alkalmaznak (pl. differenciált 

módszereket, kooperatív tanulás, kiscsoportos tanulás), 

‐ a tanárközpontú tanításról a tanulóközpontú tanításra tértünk át, 

‐ törekszünk a környezettudatosság követelményeinek megfelelni, 

‐ lehetőség szerint az informatikai eszközöket a gyakorlatban is használjuk, 

‐ a befogadó szemléletünk biztosítja az esélyegyelőséget minden gyermek számára, 

‐ a gyermek egyéni érdekeit mindenkor szem előtt tartva képességeinek és szükség-

leteinek megfelelő fejlesztést biztosítunk. 

Innovatív oktatási intézményként készen állunk arra, hogy pedagógiai kultúránkat folya-

matosan     

‐ korszerűsítsük. 

‐ befogadjuk, adaptáljuk, terjesszük a kompetencia alapú nevelés, oktatás és képzés 

új tartalmait, módszereit, eszközeit. 

‐ bővítsük, pl.: az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzso-

lódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt keretében 

is. 

FELADATUNKNAK tartjuk, hogy: 

‐ diákjainkat motiváljuk, tudásvágyukat felkeltsük és fenntartsuk. 

‐ a gyermekeknek olyan nevelést-oktatást nyújtsunk, amely megfelelő és biztos ala-

pot adhat a majdani eredményes önmegvalósításukhoz, későbbi továbbtanulásuk-

hoz. 

‐ a neveléshez, oktatáshoz tevékenységközpontú, ismeretszerző környezet biztosít-

sunk. 

‐ tanulóink készség-, és képességfejlesztése, számukra az életkoruknak megfelelő 

általános műveltség közvetítését jelentse. 

‐ diákjainkat olyan tanulási technikákkal vértezzük fel, melyek segítségével egy-

szerű problémákat megoldhatnak. 
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CÉLUNK: 

‐ A kompetencia alapú oktatással iskolánk valamennyi évfolyamán biztosítani a fel-

zárkózás, tehetséggondozás lehetőségét és az esélyegyenlőséget. 

‐ Az újszerű tanulásszervezési eljárások használatával változatossá tenni az iskolai 

munkát a gyermekek számára. 

‐ A szegregációmentes, együttnevelésre alkalmas iskolai légkör kialakításával, a be-

fogadó pedagógiai kultúra támogatásával az esélyegyenlőség biztosítása. 

‐ a folyamatos pedagógiai innováció. 

ESZKÖZEINK, ELJÁRÁSAINK: 

‐ A tanórákba rendszeresen beépítjük a kompetenciafejlesztő munkaformákat, 

módszereket, tanulásszervezési eljárásokat: 

 kooperatív tanulás, 

 egyéni és páros munka, 

 tanórai differenciálás heterogén csoportokban, 

 dramatikus módszerek és technikák, 

 önellenőrzés, ön- és csoportértékelés, 

 kutatómunka. 

‐ A kompetencia-alapú oktatás során előnyben részesítjük  

 a kompetencia-alapú tananyagokat, taneszközöket,  

 az IKT eszközökkel támogatott tanórák szervezését, 

 a digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatát, 

digitális készségek fejlesztését. 

‐ Munkánk fontos részét képezi az országos kompetenciamérések iskolai eredmé-

nyeinek elemzése és a minél jobb eredmények elérése érdekében az esetleges fej-

lesztő beavatkozások tervezése, megvalósítása. 
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4. NEVELÉSI PROGRAM 

4.1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

4.1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei 
Az iskolai nevelés során a műveltségi köröknek megfelelően készségeket, képességeket 

fejlesztünk, ismereteket nyújtunk, de a középpontban az érték képzés, érték megőrzés, 

érték átadás történik. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, ér-

deklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

értékeket a gyermekek elsajátítsák, s viselkedésüket, magatartásukat ez határozza meg. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy az értékek elsajátítását elősegítse. 

Ezt szolgálják a pedagógiai program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tan-

órai és tanórán kívüli tevékenységek, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyama-

tos értékelés. 

Az értékek elsősorban a személyes mintákon keresztül hatnak.  

A nevelő-oktató munkánk során előtérbe kerülő értékek:  

‐ humanizmus,  

‐ szeretet,  

‐ család, 

‐ tisztelet, 

‐ harmónia,  

‐ biztonság,  

‐ emberi szabadság,  

‐ tolerancia,  

‐ empátia, 

‐ demokrácia,  

‐ a hazához, nemzethez való kötődés, 

‐ az európai hagyományrendszer vállalása, 

‐ az egészséges életmód iránti igény,  

‐ környezetvédelem. 

Egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a tanulók kulturális igényében fel-

merülő értékrend fokozatosan távolodik az iskola által képviselt és közvetíteni próbáló 

értékvilágtól. Az iskola jövője szempontjából fontos, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez az 

új helyzethez. Fel kell, és ki kell használni az új lehetőségeket, bővíteni kell módszertani 

eszközöket. 

ALAPELVEINK: 

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

elvének érvényesülése. 

‐ Intézményünkben minden tanuló szükségletei szerint kapja meg a számára leg-

megfelelőbb fejlesztést ahhoz, hogy az életben megállja a helyét. 

‐ Az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása, kompetenciafejlesztés (képessé-

gek, ismeretek, attitűdök – viszonyulások fejlesztése). 

‐ A szülők és a tanulók minden méltányolható szükségleteinek és elvárásainak való 

megfelelés. 

‐ A tanulók számára biztonságos, támogató légkört teremtünk.  

‐ Fontos számunkra, hogy tanulóink testileg és lelkileg egészségesek legyenek.  

‐ Tiszteljük az alapvető emberi értékeket és alapot adunk az erkölcsös emberi élet-

hez.  

‐ Védjük és tiszteljük a kultúra és a természet értékeit. 

‐ Önismereten alapuló jövőképet alakítunk ki. 

‐ A gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógia követése. 

‐ Diákok, tanárok, szülők hatékony együttműködése. 

‐ Úgy gondoljuk, hogy minden tanuló értékes, a pedagógiai gyakorlatunk tervezésé-

nél a tanulók értékeinek kibontása, megerősítése a domináns. (EFOP-3.1.5-16-

2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intéz-

mények támogatása” c. pályázat) 

‐ Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten a 

tanulószobai és napközis foglalkozások, a szervezett kulturális és szabadidős prog-

ramok, könyvtári eszközök használata esetén. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azono-

sító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támoga-

tása” c. pályázat) 

 

 

4.1.2 A nevelő-oktató munkánk céljai 
Céljaink, a Nemzeti Alaptantervvel összhangban: 

‐ A tanulók személyiségének megismerése. 

‐ A tanulók pozitív jellemvonásainak erősítése, egyéni képességeik kibontakozta-

tása. 

‐ Az iskola oktatási-nevelési tevékenységének és ismeretnyújtási tevékenységének 

módosítása annak érdekében, hogy a kompetenciafejlesztés nagyobb teret kapjon 

a napi tevékenységben. 

‐ Az anyanyelv helyes használatának megtanítása, a diákok beszédkultúrájának fej-

lesztése. 

‐ A gyerekek logikus gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesz-

tése. 

‐ Egy idegen nyelv alkalmazás szintű megtanítása. 

‐ A korszerű számítástechnikai eszközök használatának megtanítása. 
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‐ A tanulók önálló, de kíváncsiságán alapuló, tevékenységközpontú ismeretszerzé-

sének kialakítása. 

‐ Az általános emberi értékek (becsület, felelősség, tisztelet, az egymás iránti tole-

rancia, emberszeretet, hagyományápolás és tisztelet) tudatosítása diákjainkban, 

mintaként való közvetítése számukra. 

‐ Intézményeinkből az erőszak kizárása, a tanulók testi épségének megóvása. 

‐ Bizalmon, és elfogadáson alapuló pedagógus-diák, pedagógus-szülő kapcsolat ki-

alakítása.  

‐ Minden diákunk számára a reális továbbtanulási irány kijelölése. 

‐ A gyerekek önismeretének fejlesztése, helyes énkép kialakítása. 

‐ Az egészség, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás szerepének tuda-

tosítása, az „egészségtudatos” magatartás megalapozása. 

‐ A környezetvédelem fontosságának tudatosítása a gyerekekben, a környezet iránti 

érzelmi kötődés kialakítása. 

‐ Az egyetemes és nemzeti kultúra megismertetése tanulóinkkal, a nemzeti 

kultúrkincsünk alapja, a néphagyományok éltetése. 

‐ Nemzeti öntudat, hazafias nevelés.  

‐ Erkölcsi nevelés. 

‐ Állampolgárságra, demokráciára nevelés.  

‐ A testi és lelki egészségre nevelés.  

‐ Fenntarthatóság, környezettudatosság.  

‐ Gazdasági és pénzügyi nevelés. 

 

 

4.1.3 A nevelő-oktató munkánk feladatai 
Alapelveink, kijelölt fejlesztési területeink és nevelési céljaink meghatározzák közös érté-

keinket és áthatják pedagógiai munkánk egészét. 

A célok elérése érdekében egyaránt fontosnak tartjuk: 

‐ az egységes, életkornak megfelelő, közös alapra épülő ismeretszerzést, 

‐ az ismeretszerzés során a differenciált tevékenységek - tanulási módszerek alkal-

mazását, 

‐ a cselekedtetést és gyakoroltatást, 

‐ az érzelmi ráhatást, a motivációt, 

‐ a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rend-

szer működtetését. 

FELADATAINK 

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

kozódni kell a gyermek személyiségéről, képességeiről, egészségi állapotáról, családi kö-

rülményeiről. 



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                                    Pedagógiai Program 2020. 
 

15 
 

 

Igyekszünk biztosítani a sikeres iskolafokok közötti átmenetet, szükség szerint a konkrét 

esetek megoldásába bevonjuk a partnereinket. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító 

számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha a gyermek sikeresen beilleszkedett az új közös-

ségbe, tanulmányi eredménye, személyiségfejlődésének üteme megfelel a képes-

ségeinek. 

Pedagógusainknak lehetőséget kell biztosítani a kompetenciafejlesztő módszerek, eljárá-

sok elsajátítására, tudatosítására. 

Ki kell alakítani a kompetenciafejlesztés feltételeit, és beépíteni elemeit az intézmény te-

vékenységébe. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha a tantestület módszertani eszköztárában folyama-

tosan megjelennek a kompetenciafejlesztés elemei. 

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

tenciákat. 

‐ Munkánk eredményes, ha a gyermekek jelentős része képes 

  az egyes tantárgyak szakkifejezéseit jól használva, választékosan kifejezni 

magát. 

 a megszerzett ismereteit a mindennapi életben hasznosítani, 

 problémáit képességeihez mérten megoldani, 

 a hagyományos információforrásokat és az informatika eszközeit tudatosan 

használni a tudása bővítésére,  

 hétköznapi beszédhelyzetekben iskolánk befejezésekor idegen nyelven 

megértetni magát. 

Az alapkészségek fejlesztésével, a hatékonyabb módszerek és a motiváltság következté-

ben a tanulók szívesebben járnak iskolába, nő a teljesítményük, partnereink elégedett-

sége növekszik. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha a gyermekek nagy része 

  szeret iskolába járni 

 képes az elvárásoknak képességeiknek megfelelően teljesíteni. 

A tanulóink már az általános iskolában szerezzenek jártasságot az informatika, a számí-

tástechnika terén, alakuljanak ki és fejlődjenek digitális készségeik. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha  

 a pedagógusok használják az IKT (Információs és Kommunikációs 

Technológiák) eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában.  

 a gyermekek megismerik az IKT eszközök használatát, lehetőség szerint 

képessé váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk 

elérésére. 

 a gyermekek nagy része eszközként használja a számítógépet, internetet 

tudásának gyarapítására és ellenáll a virtuális világ veszélyeinek. 

A befogadó pedagógiai kultúra támogatása, szegregáció-mentes együttnevelési környezet 

kialakítása, a lemorzsolódás csökkentése és a differenciált foglalkozás megvalósítása. 
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‐ Munkánk akkor eredményes, ha 

 az előítéletes megnyilatkozásokat a pedagógusok elutasítják. 

 a differenciált képességfejlesztés megvalósul. 

Bővíteni kell a pedagógusok és a diákok ismereteit, melyek segítik a harmonikus emberi 

kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha 

 a diákok között csökken a trágár szavak használata és a verekedések száma, 

 az egymás közötti vitás eseteket tanulóink képesek megoldani erőszak nélkül, 

 tanulóink bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket konfliktus 

esetén. 

Diákjainkban ki kell alakítani a reális énképet, és meg kell ismertetnünk őket az egyes 

foglalkozások jellemzőivel és követelményeivel. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha 

 tanulóink tudatában vannak képességeiknek, 

 érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő iskolát, szakmát választanak. 

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

igényt. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha 

 a gyerekek táplálkozásuk során előnyben részesítik az egészséges ételeket és 

italokat, 

 tanulóink minden nap végeznek testmozgást, 

 felméréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekek edzettsége életkoruknak 

megfelelő és folyamatosan fejlődik, 

 diákjaink tudatosan kerülik a káros szenvedélyeket. 

El kell érnünk, hogy tanulóink csak tiszta és rendezett környezetben érezzék jól magukat. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha 

 a gyerekek nem szemetelnek, és nem rongálnak; és szóvá merik tenni, ha más 

ezt teszi, 

 a környezet megóvása érdekében szerzett ismereteiket alkalmazzák az 

intézményünkben és azon kívül is. 

Tanulóinkat meg kell ismertetnünk hagyományainkkal, a magyarság helyével és szerepé-

vel Európa kultúrájában. 

‐ Munkánk akkor eredményes, ha minden tanulónk 

 ismeri, tiszteli és őrzi hagyományainkat, 

 nemzeti ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg, 

 rendelkezik ismeretekkel a határainkon túl élő magyarság helyzetéről, 

 tisztában van az Európai Unió és benne hazánk szerepével. 
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4.1.4 Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 
A feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 

Tanulóinknak tanórán kívül is sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk: 

‐ napközi, 

‐ tanulószoba, 

A tanulószobai, a napközis foglalkozás segítségével az iskolában megfelelő peda-

gógiai környezetet kínálunk (szükség esetén a családi háttér kompenzálására) a 

tanulás, a házi feladat elkészítéséhez. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító 

számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. 

pályázat) 

‐ szakkörök, 

‐ iskolai sportkör, 

‐ énekkar,  

‐ könyvtár, 

‐ versenyek, 

‐ rendezvények,  

‐ műsorok,  

‐ kirándulások,  

‐ táborozások, 

‐ erdei iskola, 

‐ külső kapcsolatok. 

A nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a folyamatos 

ellenőrzés, értékelés. 

A hatékony nevelés- oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak tovább-

képzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség kialakítására és az egymástól tanulás le-

hetőségére. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

Igyekszünk példát adni ahhoz, hogy a gyerekek hogyan töltsék el hasznosan a szabadide-

jüket, kihasználva a városunk és Orfű község által adta lehetőségeket (bábszínház, szín-

ház, hangverseny, kiállítás, mozi, könyvtár, kulturális- és sportesemények látogatása, tú-

rák, kirándulások).  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik a szervezett táborozások és tanulmányi kirándu-

lások is. 

 

 

4.2 A kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beil-

leszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárul-

hat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási 
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kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó 

tanulás folyamatában formálódik.  

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges ele-

mek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fej-

lesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos 

olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kriti-

kus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kocká-

zatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 

 

A kompetencia-alapú oktatás célja: 

A gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek –nem le-

mondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés 

megvalósítására törekszik. 

 

A kompetencia-alapú oktatás előnyei: 

Segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti különbségek csökkentését, 

a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. 

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

pességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a 

másság elfogadása. 

 

A kompetencia területei, kulcskompetenciák: 

‐ Matematikai logika 

‐ Anyanyelvi kommunikáció 

‐ Idegen nyelvi kommunikáció 

‐ IKT (informatikai kommunikáció) 

‐ Életpálya építés 

‐ Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

‐ Természettudományos kompetencia 

‐ Kezdeményező, vállalkozói kompetencia 

‐ Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

‐ Hatékony önálló tanulás 

 

Működő módszerek: 

‐ párban történő tanulás (tanulópár); 

‐ részben egyénre szabott tanulás; 

‐ csoportmódszer; 

‐ kooperatív tanulás;  

‐ önellenőrzés, mások ellenőrzése; 

‐ prezentáció; 
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‐ vita; 

‐ dramatikus módszerek és technikák. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztésének célja: 

‐ a gondolkodás fejlesztése; 

‐ személyiségfejlesztés; 

‐ közösségfejlesztés; 

‐ a megszerzett tudás alkalmazása; 

‐ a matematikai kompetenciához szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: alap-

vető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján; matematikai eszköz-

tudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való szocializálás te-

rén; 

‐ a természettudományos és technikai kompetenciával a természettudományos ne-

velés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajá-

tosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatá-

sosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára tör-

ténő szocializációhoz;  

‐ a szociális és állampolgári kompetenciához szükséges ismeretek, képességek, atti-

tűdök, a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélé-

sen alapuló magatartást foglalja magában;  

‐ esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.  

További releváns kompetenciaterületek: A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a kö-

vetkező nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 

‐ Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb fog-

lalkozások során az egészségfejlesztési programmal koherensen jelenik meg a gya-

korlatban, s a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá 

szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is. 

‐ Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál. 

‐ Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), 

melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. 

‐ Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, meg-

bízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmájában. 

‐ Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely 

nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetisé-

gek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára. 
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A kulcskompetenciák fejlesztésére nincs külön tantárgy, hanem beépül az egyes tantár-

gyak tanórai foglalkozásaiba.  

Egyéb tanórán kívüli lehetőségek: 

‐ iskolai könyvtár; 

‐ osztálykirándulások, természetjárás, túrázás; 

‐ szabadidős programok; 

‐ szakkörök; 

‐ sportkörök;  

‐ versenyek; 

‐ műsorok; 

‐ projektek. 

A tanév elején tájékoztatjuk a szülőket, a diákokat az iskola által szervezett kulturális 

programokról, és a gyermekek körében szorgalmazzuk, hogy éljenek azokkal a kulturális 

lehetőségekkel, amelyeket esetleg a családjuk nem, de intézményünk biztosítani tud. 

(EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyezte-

tett intézmények támogatása” c. pályázat) 

A kompetencia alapú oktatásunkban hangsúlyossá vált a tevékenységközpontú tanulás-

szervezés. Iskolánk mindennapjaiban megjelennek a kooperatív módszerek, technikák a 

projekt alapú oktatás és a differenciálás módszerei. 

 

 

4.3 A NAT 2012-ben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósí-

tásának szabályai 

 

4.3.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív be-

fogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszer-

zés és a tanulás. 

Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban 

való továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintet-

tel, differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell 

a tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban 

legyenek képesek irányítani. 

Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól meg-

választott tankönyvcsalád.  

A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő 

pedagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 
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Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

‐ Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az is-

kolai tanulás tevékenységeibe; 

‐ Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és 

egyéni jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív moti-

váltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

‐ A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gon-

dolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a 

fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési mód-

szerek alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz. 

‐ Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésé-

vel kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

‐ Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, meg-

alapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

‐ Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), 

az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módsze-

rek, eljárások. 

‐ A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás 

és az önművelés alapozásával. 

‐ A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondol-

kodás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

‐ A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibon-

takoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszere-

inek elsajátítása. 

‐ Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe ke-

rül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

‐ Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

‐ A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 

útján való értékelése.  

‐ A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időke-

ret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati 

programok stb.).  

‐ A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés ér-

dekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

‐ Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

‐ Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges ter-

helése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 
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4.3.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Leginkább a beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése 

történik ebben az időszakban.  

Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafu-

tásának sikerét a nyelviség. 

Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   

Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 

gyakoroltatása.  

Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  

Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, 

technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, probléma-

helyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fej-

leszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szoká-

sokat alakít. 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 

fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 

önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműkö-

dés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét for-

málva elősegíti a személyiség érését. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési 

és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés 

terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.      

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a pedagógus a tanulói 

tevékenységekre épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócso-

port, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfon-

tosabb kiindulási pontnak. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások so-

rán.     

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahely-

zetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás 

szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 
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E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, meg-

bízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, ér-

tékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetle-

nül, önállóan is dolgozni tudjanak. 

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell ala-

pozni, hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B2 szintet elérjék a ta-

nulók a nyelvtudás terén. 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri ki-

próbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizi-

kailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó 

életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontos-

ságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban.           

Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben meg-

nyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a ta-

nulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó ta-

nulásra. 

 

4.3.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudás-

tartalmak megalapozásának folytatása.  

Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fej-

lesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a 

tanulók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni 

küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az 

iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és 

– a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák 

mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-val-

lási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államal-

kotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-okta-

tás egészén keresztül. 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése. 

A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő 

feladata, melynek keretében: 
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‐ mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, meg-

alapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

‐ az egészséges életvitel kialakításához biológia tantárgy gyakorlati jellegű oktatá-

sával kívánunk hozzájárulni;  

‐ az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fej-

lesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kap-

csolatokban, a barátságban, a csoportban; 

‐ a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés de-

duktív útjának bemutatása; 

‐ a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fej-

lesztő értékelésük; 

‐ a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes maga-

tartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

‐ az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösség-

fejlesztés céljait is szolgáljuk, kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontossá-

gára;    

‐ ezeken az évfolyamokon történik a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat 

megerősítése és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális ké-

pességek célirányos fejlesztése; az önálló tanulás és az önművelés alapozása; 

‐ fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

4.3.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolya-

mon – megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás 

és fejlődés megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pálya-

orientációra. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően.  

Igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely 

a felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel 

rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.  

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület sajátos-

ságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

‐ természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

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

számára; 
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‐ természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése. 

 

 

4.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Iskolánk nevelési programjában és helyi tantervében képviselt értékek, valamint az előírt 

követelmények teljesítése a tanulói személyiség minél teljesebb kibontakoztatását segítik 

elő. 

Ehhez ismernünk kell a gyermeket, és szeretni őt annyira, hogy ne hagyjunk kihasználat-

lanul egyetlen lehetőséget sem a fejlesztésre. 

‐ Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai kö-

zött elfoglalt helyét, és folyamatosan nyomon követjük szociális kapcsolatrendsze-

rét. 

‐ Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki. 

‐ A gyerekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot terem-

tünk számukra. 

‐ A tanulók értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel fej-

lesztjük, előtérbe helyezzük a kooperatív módszerek alkalmazását. 

‐ Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését. 

‐ Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési és a szociális és életviteli 

kompetenciáit. 

‐ Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire, a gyermekek megismerési 

vágyát, kíváncsiságát ébren tartjuk, motiváljuk. 

‐ A gyerekeket az egészséges életmódra és a természet szeretetére, védelmére ne-

veljük. 

‐ Arra neveljük őket, hogy elfogadják, és tartsák tiszteletben a másságot. 

‐ Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellen-

őrzünk, és fejlesztő értékelést alkalmazunk. 

‐ Olyan színes és sokoldalú iskolai életet kívánunk biztosítani, mely fejleszti a tanu-

lók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, mo-

tívumaik, szokásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, 

megalapozásához. 

 

 

4.4.1 Boldogságóra program 
Iskolánk 2019. szeptember 1-jével csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány élmény-

pedagógiai programjába: a Boldogságóra programba, egy tanulócsoport részvételével. A 

későbbiekben akár több osztályunk is részese lehet a programnak. 
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Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet szak-

mai csoportja Prof. Dr. Bagdy Emőke, prof. Oláh Attila, az ELTE pozitív pszichológiai La-

boratórium vezetője és Bagdi Bella, a Boldogság Intézet vezetője teljes programot dolgo-

zott ki a diákok boldogságra való tanítására. 

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, mi-

közben erősítik önbizalmukat. Segítik a testi-lelki egészségük megtartását, az iskolában is 

jobban teljesítenek a programban résztvevő diákok. 

Megtanulják: 

‐ hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni 

‐ észrevenni az élet apró örömeit 

‐ értékelni és erősíteni emberi kapcsolataikat 

‐ csökkenteni a feszültséget, szorongást, az agressziót 

‐ hogyan kell kitartóvá válni 

‐ pozitív élményállapotba hozni magukat 

A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek hónapról hónapra is-

mertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

Az egyes témakörök: 

‐ Boldogságfokozó hála 

‐ Optimizmus gyakorlása 

‐ Társas kapcsolatok ápolása 

‐ Boldogító jó cselekedetek 

‐ Célok kitűzése és elérése 

‐ Megküzdési stratégiák 

‐ Apró örömök élvezet 

‐ Megbocsátás 

‐ testmozgás 

‐ Fenntartható boldogság 

Várható eredmény: optimista, magabiztos és kitartó gyermekek, akik határozott, pozitív 

énképpel rendelkező felnőttekké válnak. (http:/boldogiskola.hu) 

 

 

4.5 Iskolánk teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatai 
 

4.5.1 Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 
Az egészség 

‐ nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jólét állapota /WHO, 1948/, 

‐ nem passzív állapot, hanem folyamat, fontos eszköz életcéljaink megvalósítása so-

rán, 

‐ pozitív fogalom, amely társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki 

képességeket hangsúlyozza. 
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Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létre-

hozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tu-

dást és az életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmoz-

dítása érdekében./WHO/ 

Az egészség alapvető emberi jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi 

cél, ugyanakkor feltétele a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődésnek. A magyar la-

kosság egészségi állapotának mutatói/pl. átlagos életkor, halálozási okok, krónikus beteg-

ségek gyakorisága, növekvő drogfogyasztás, öngyilkosságok nagy száma/ egyértelműen 

jelzik, hogy nem élünk ezzel a jogunkkal. 

Az egészségi állapotot a környezeti, gazdasági és társadalmi tényezők is befolyásolják. Az 

egészséggel kapcsolatos információ szükséges, de nem elégséges feltétele az egészséges 

életvitel, életmód kialakításának. Előrelépés, hogy az utóbbi években egyre több egész-

ségneveléssel kapcsolatos tanfolyamot indítottak pedagógusoknak is, melyen több kollé-

gánk is részt vett (pl. egészségnevelő, drogügyi-koordinátor képzés, gerinctorna tanfo-

lyam). 

Feladatunk, hogy nyitottak legyünk kapcsolatainkban, érzékenyek a felmerülő problémák 

iránt, és felkészültek a hatékony segítségnyújtás kiválasztásában, különösen a megelőzés-

ben. 

Iskolánkban azon dolgozunk, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket az egészségne-

velési feladatok megoldásához. 

 

 

4.5.1.1 Az egészségnevelés célja 

‐ Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési atti-

tűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását, hogy képessé váljon az 

egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.  

‐ Hosszútávon olyan személyiség kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fej-

lesztő magatartást tanúsít. 

‐ Középtávon korszerű ismeretek, értékek és attitűdök közvetítése, melyek segítik a 

gyerekeket az életkorukkal járó biológiai és lelki változások megértésében, vala-

mint a higiénés és életmódbeli tennivalók elsajátításában. 

‐ Egészséges környezet biztosítása az iskola életének minden résztvevője számára. 

‐ Az egészséges életre való igény kialakítása a gyerekekben, családjaikban és az is-

kola összes dolgozójában. 

‐ Az egészség megőrzés, a korai szűréseken való részvétel tudatosítása, aktív fele-

lősségtudat kialakítása tanulóinkban. 

‐ Esélyegyenlőség biztosítása egészségügyileg, szociálisan és/vagy etnikailag hátrá-

nyos helyzetű tanulóinknak, szociális érzékenység és empátia kialakítása. 
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4.5.1.2 Feladataink 

‐ Tudatosítani kell tanulóinkban az ember és az őt körülvevő környezet kölcsönha-

tásának következményét. 

‐ Biztosítani kell az értelmi, érzelmi és testi képességek fejlesztését is tanulóink szá-

mára. 

‐ Meg kell alapoznunk az egészségtudatos életvitelt. 

‐ El kell érnünk, hogy a prevenciós szűrések gyermekeink mindennapi életének 

egyik fontos és egyben természetes részét képezzék. 

‐ Elegendő mozgás-, testedzés- és játéklehetőséget kell biztosítani tanulóinknak. 

‐ Segíteni kell a szocializációt és beilleszkedést.  

‐ Képesek legyenek figyelemmel kísérni 

 viselkedésüket, az életvezetésük, fogyasztási szokásaik helyes alakítását, 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

 a betegségek megelőzését a korai szűrésekben való részvétel révén, 

 sajátos étrend, mozgásprogram kialakítását egészségük megőrzése érdekében,  

 váljon képessé személyi és vagyonbiztonságának megteremtésére, 

 a társas-kommunikációs készségeik és a konfliktuskezelési magatartásformák 

fejlesztését. 

 

 

4.5.1.3 Erőforrások 

‐ Személyi feltételek: iskolaorvos, védőnő, pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, osztályfőnökök, szaktanárok. 

‐ Tárgyi feltételek: az iskola alapvető tárgyi körülményei biztosítják. 

‐ Anyagi források: az intézmény költségvetése, az iskola alapítványa, pályázati lehe-

tőségek kihasználása. 

 

4.5.1.4 Az egészségnevelés módszerei 

‐ hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

‐ interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszo-

nyáról, 

‐ problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

‐ interaktív, saját élményen alapuló szituációs játékok, 

‐ sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 

‐ az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

‐ érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 

‐ környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés), 

‐ a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 

‐ az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése, 

‐ iskolán kívüli egészségnevelési programok, 

‐ oktatófilmek, 
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‐ interaktív oktatóprogramok, 

‐ szűrések és prevenciós programok, 

‐ kortárssegítők előadásai, 

‐ multimédia eszközök színes tárházának alkalmazásával. 

Az egészségfejlesztés – a szociális, életviteli kompetenciák kialakítása és fejlesztése ki-

emelten az osztályfőnöki, testnevelés, biológia, technika, életvitel, környezetismeret és a 

természetismeret órákon zajlik, de érinti a többi tantárgyat is. 

Az egészséges életmód kialakítását az egészségnevelés témakörben tervezett projektek 

támogathatják. 

 

4.5.1.5 Az egészségnevelés színterei 

Az egészségnevelés megvalósulásának színterei:  

‐ tanórák;  

‐ tanórán kívüli foglalkozások (pl. napközis foglalkozások, vetélkedők, személyiség-

fejlesztő foglalkozások); 

‐ iskolai sportköri foglalkozások; 

‐ játékos egészségfejlesztő foglalkozások; 

‐ a védőnő által tartott foglalkozások; 

‐ iskolaorvosi szűrővizsgálatok; 

‐ egészségnap/egészséghét; 

‐ kortárscsoportos oktatók előadásai (lehetőség szerint, alkalomszerűen); 

‐ orvostanhallgatók egészségnevelési foglalkozásai (lehetőség szerint, alkalomsze-

rűen); 

‐ erdei iskola (a lehetőségek függvényében); 

‐ foglalkozások a KRESZ–parkban (a lehetőségek függvényében); 

‐ túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek; 

‐ szülői értekezletek (a szülőkkel történő, egészségneveléssel kapcsolatos párbe-

széd, mely közvetetten segíti nevelő-oktató munkánkat); 

‐ a felnőttek (pedagógusok, és más iskolai dolgozók) példaadása, egészséges élet-

módja; 

‐ iskolai könyvtár; 

‐ szabadidős programok; 

‐ versenyek. 

 

 

4.5.1.6 A szülők felé közvetítendő egészségnevelési értékek átadásának módjai 

‐ Szülői értekezleteken szóbeli tájékoztatást adunk. 

‐ Az iskolánk honlapján és szülői levélben tájékoztatjuk a szülőket. 

‐ Bevonjuk a családokat iskolai programjainkba /pl. kirándulások/.  

‐ Prevenciós, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.  
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4.5.1.7 Segítő szakemberek 

Munkánkat segítő szakemberek: 

‐ szaktanárok (biológia, természetismeret, testnevelés), 

‐ tanítók, 

‐ iskolaorvos, 

‐ védőnő, 

‐ szociális segítő munkatárs 

‐ iskolapszichológus, 

‐ osztályfőnökök, 

‐ diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

‐ iskolarendőr, 

‐ Gyermekjóléti Szolgálat, 

‐ Nevelési Tanácsadó, 

‐ szülők. 

 

 

4.5.1.8 Az egészségnevelési program témakörei 

‐ Mindennapi életre nevelés  

‐ Probléma megoldás, dönteni tudás 

‐ Szenvedélybetegségek és megelőzésük 

‐ Családi életre nevelés, az emberi szexualitás 

‐ Egészséges táplálkozás 

‐ Rendszeres testedzés 

‐ Testi higiénia 

‐ A biztonság igénye 

‐ Balesetek megelőzése, elsősegély nyújtási alapismeretek 

‐ Környezetünk védelme, környezettudatos magatartás kialakítása 

 

 

4.5.1.9 Egészségnevelés alsó tagozatban 

Arra törekszünk, hogy a gyermekek személyiségét komplexen fejlesszük. Az egészségne-

velés területén is ezt a módszert alkalmazzuk. 

Nagyon fontos a helyes szokásrend kialakítása a mindennapi tevékenységekben. Kihasz-

náljuk a tantárgyak adta lehetőségeket és a tanórán kívüli alkalmakat is. 

Törekvésünk az, hogy ne csak elméleti ismereteket közvetítsünk, hanem gyakorlati ta-

pasztalás útján ismerjék, szeressék meg önmagukat és környezetüket a gyerekek. 

Felkészítjük tanulóinkat azokra a veszélyekre, amelyek mai társadalmunkat jellemzik. 

Feladatunk, hogy a gyerekek játszva sajátítsák el a következő készségeket: 

‐ önismeret, önértékelés, önbizalom; 

‐ felelősségtudat (önmaguk és mások iránt); 
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‐ tudatos, egészséges életvitel; 

‐ mindennapi testmozgás. 

 

 

4.5.1.10 Egészségnevelés felső tagozatban 

Felső tagozatban az egészségnevelés gerincét a természetismeret, biológia, osztályfőnöki 

és a testnevelés tantárgyak adják. Természetesen minden kolléga kihasználja a tantárgya 

adta lehetőségeket a test és lélek harmonikus fejlesztésére. Az egyes tantárgyak tartalmá-

ban rejlő környezetvédelmi kérdéseken keresztül a környezettel való harmonikus együtt-

élésre hívjuk fel a tanulók figyelmét.  

Tananyag tartalmak és a hozzájuk kapcsolódó általános és részletes követelmények a Pe-

dagógiai Program Helyi Tantervében találhatók. 

 

 

4.5.2 Drogprevenció 
A drogprevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet csak 

egyetlen személyhez. Az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe kell beépülnie. 

A személyiségfejlesztő munkánk részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakí-

tani, hogy képessé váljanak az káros szenvedélyek tudatos elutasítására. Minden nevelési 

helyzetben biztosítanunk kell, hogy a segítségre szorulók és a támogatást igénylők meg-

kapják a szükséges odafordulást és törődést. 

 

 

4.5.2.1 Színterek 

Tanórai foglalkozások: 

‐ szaktárgyi órák téma feldolgozása; 

‐ osztályfőnöki órák. 

Egyéb foglalkozások: 

‐ délutáni szabadidős foglalkozások (csoportprogramok, filmvetítések, vetélkedők, 

egyéb játékos programok); 

‐ drogprevenciós foglalkozás; 

‐ szülői értekezlet; 

‐ szakkörök; 

‐ szakmai tanácskozások, tréningek. 

Iskolán kívüli rendezvények: 

‐ kirándulások, túrák; 

‐ sportprogramok. 

 

 

4.5.2.2 Módszerek 

A prevenciós munka során használt módszereink: 
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‐ filmvetítés, 

‐ kirándulások, túrák, 

‐ pályázatok, 

‐ kortársképzés, 

‐ kiscsoportos beszélgetés, 

‐ dramatikus játékok, 

‐ témanap, 

‐ iskolarádió, iskolaújság, 

‐ internet, 

‐ diákönkormányzati programok. 

 

 

4.5.3 Komplex intézményi mozgásprogram 
A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfele-

lően épüljenek be az óratervi órákba. 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglal-

tak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 

40 %-ában a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez iga-

zodóan. 

Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok ke-

retében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások. 

Az évszakok sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) legyen lehetőség egy-egy 

kiemelt mozgásos tevékenység megszervezésére. 

Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel 

illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szerveze-

tekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki straté-

giai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok 

támogatása céljából. 

A osztálykirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a moz-

gás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabad-

idős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tan-

évben javaslat. 

A testi fejlettség, a mozgáskultúra és az egészség elválaszthatatlanul összefügg a szellem 

fejlesztésével. 

 

 

4.5.3.1 Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör célja és feladata: 

‐ rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. 

‐ tehetséges tanulók kiválasztása, sportegyesületbe irányítása. 
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‐ sportversenyek megszervezése, lebonyolítása. 

‐ kapcsolatok kiépítése más iskolák tanulói, diáksport szervezetei között. 

‐ az iskola népszerűsítése. 

 

 

4.5.3.2 Gyógytestnevelés 

Amennyiben a Fenntartó engedélyezi: 

‐ Az iskolaorvos javaslatára a szakorvos véleménye alapján a rászoruló tanulókat 

gyógytestnevelés foglakozásra utalja. 

‐ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók az iskolában kötelező foglalkozásokon vesz-

nek részt. 

‐ Gyakorlott gyógytestnevelőnk vezeti az órákat. 

‐ A gyerekeknek a törvényi előírásoknak megfelelően, a mindenkori tantárgyfelosz-

tás alapján lehetőség szerint foglalkozást biztosítunk. 

‐ A foglalkozások időpontját az órarend rögzíti. 

‐ A tanulók gyógytestnevelésből osztályzatot kapnak. 

 

 

4.5.3.3 A tanulók fizikai állapotának mérése 

A mérések célja: a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmoz-

dítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szint-

jének feltárásával. 

‐ A mérési időszakot az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza 

meg. 

‐ A felmérés országosan egységes mérési módszerrel és annak alkalmazásához ki-

fejlesztett eszközök alkalmazásával történik. 

‐ Iskolánkban az 5-8. osztályos tanulóink körében végezzük a felmérést. 

‐ A felmérést az iskola testnevelést tanító pedagógusa végzi az iskolai védőnő bevo-

násával. 

‐ A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképessé-

gét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől füg-

gően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fo-

kozott fejlesztési zónába. 

‐ A mérés eredményeit a mérést végző pedagógus rögzíti és feltölti az országosan 

egységes informatikai rendszerbe, mely automatikusan kiértékeli az eredménye-

ket.  

‐ A tanulók egyéni mérőlapon vezetik évente a felmérések eredményeit, célokat tűz-

nek ki maguk elé, figyelemmel kísérik saját fejlődésüket. A NETFIT szoftveres al-

kalmazása pedig, olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden ta-

nuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 
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‐ A testnevelő tanár a fizikai fittségi mérések, az egyes tanulókra vonatkozó mérési 

adatait tanévenként elemzi, és meghatározza a tanuló fizikai fittségi szintjének to-

vábbi fejlesztését. 

‐ A szülők gyermekeik eredményéről az országos informatikai rendszeren keresztül 

tájékozódhatnak, ahova gyermekük azonosítójával léphetne be. 

 

 

4.5.4 Környezeti nevelési program 
A környezeti nevelés olyan: 

‐ összetett személyiség-, magatartás-, és attitűdformálás, amely az egyént képessé 

teszi másokkal való együttműködésre. 

‐ pedagógiai folyamat, amellyel a társadalom fejlődése és a természet fenntartható-

sága céljából elősegítjük és erősítjük diákjaink környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

Céljaink: 

‐ Hosszútávon olyan személyiséget szeretnénk kialakítani, aki a környezetért felelős 

egészségorientált életvitelt képvisel.  

‐ Segítünk megszerezni gyermekeinknek és családjaiknak azt a tudást és igényt, 

amely szükséges a környezet védelméhez és megőrzéséhez. 

‐ Igyekszünk tanulóinknak viselkedésmintát nyújtani a környezettel kapcsolatos új 

típusú magatartási formákhoz. 

‐ Felismertetjük gyermekeinkkel az élet különleges és ismételhetetlen jelentőségét, 

a személyes felelősséget a természet és a környezet fenntartása és védelme szem-

pontjából. 

‐ Tanulóinkban tudatosítjuk, hogy élethosszig tartó folyamatról van szó, amely nem-

zedékeket kapcsol össze az emberiség globális egymásrautaltságában. 

‐ Életviteli – és környezeti kompetenciák sokoldalú fejlesztése. 

 

 

4.5.4.1 A környezeti nevelés színterei 

Iskolán belüli színterek: 

‐ tanórákon 

 megismertetjük gyermekeinkkel az élőlények egyedi megismételhetetlen 

voltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzéséért (természetismeret, 

etika). 

 segítünk kialakítani bennük az élőlényekhez való érzelmi kötődést (magyar 

nyelv és irodalom, etika). 

 megpróbáljuk elérni, hogy rácsodálkozzanak a természet sokszínűségére, 

formagazdagságára, az őket körülvevő világ összhangjára (technika, ének, 

etika). 
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 kialakítjuk bennük a szabad levegőn való mozgás örömét és fontosságát 

(testnevelés). 

 segítünk tanulóinknak összefüggéseket találni a természettudományos 

jelenségek között (természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika). 

 felhívjuk figyelmüket a különböző technológiák, életünk mindennapjaira 

gyakorolt hatásaira (földrajz, informatika, technika, kémia). 

 diákjainkban tudatosítjuk a felelősségvállaló környezettudatos magatartást, 

valamint segítünk kialakítani a környezeti erkölcs és a személyes filozófia 

alapjait (történelem, állampolgári ismeretek, etika, hon- és népismeret, 

osztályfőnöki óra). 

 igyekszünk velük megláttatni a természeti és építészeti környezetünk 

szépségét, esztétikumát, harmóniáját (rajz, vizuális kultúra, ének) . 

‐ tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon: 

 szakkörök;  

 napközis foglalkozások, tanulószoba ; 

 tájékoztatás (honlap, faliújság); 

 Jeles napok (figyelem felkeltése, tájékoztatás faliújságon vagy iskolarádión 

keresztül); 

 versenyek; 

 pályázatok; 

 DÖK munkája; 

 szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés; 

 környezetvédelmi akciók (elem-, kupak- és papírgyűjtés, növények ültetése, 

gondozása). 

Iskolán kívüli színterek: 

‐ kirándulások,  

‐ versenyek, 

‐ erdei iskola, 

‐ táborok, 

‐ kiállítások. 

Szülők felé közvetítendő környezeti nevelési értékek átadásának módjai: 

‐ Szülői értekezleteken szóban tájékoztatjuk őket. 

‐ Bevonjuk a családokat iskolai programjainkba (pl.: kirándulások). 

‐ Segítségüket kérjük a hulladékgyűjtési akciókhoz. 

 

 

4.5.4.2 A környezettudatosságra nevelés tartalmi elemei 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, ame-

lyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.  

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapítá-

sába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 
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való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együtt-

működés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 

 

4.5.4.3 A környezeti nevelés módszerei 

A környezeti neveléshez használt módszereink: 

‐ természettudományos megfigyelések. 

‐ interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról. 

‐ jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. 

‐ új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása. 

‐ adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 

‐ problémamegoldó gyakorlat. 

‐ fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pon-

tosítása, tisztázása. 

‐ adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása. 

‐ viták, szituációs játékok. 

‐ érveléstechnikai gyakorlatok. 

‐ természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés). 

‐ részvétel az iskolai szelektív hulladékgyűjtésben, hulladékkezelésben. 

‐ részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi prog-

ram megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése). 

 

 

4.5.4.4 Feladatok 

Feladatunknak tartjuk: 

‐ tudatosítani diákjainkban a környezettudatos életvitel sajátosságait. 

‐ segíteni az értelmi és „lelki” képességek fejlődését tanulóinknál. 

‐ biztosítani a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges ismereteket, 

viselkedésformákat. 

‐ megalapozni a gyermekek személyiségének egészséges fejlődését. 

‐ tudatosítani tanulóinkban az ember cselekedeteinek környezetre gyakorolt hatá-

sát, következményeit.  

‐ biztosítani mindehhez a multimédia eszközök változatos alkalmazását. 

 

 

4.5.4.5 Erőforrások 

‐ Személyi feltételek: pedagógusok, udvaros, takarítók, karbantartók, szülők. 

‐ Tárgyi feltételek: az intézmény alapvető tárgyi körülményei biztosítják. 

‐ Anyagi feltételek: önkormányzat, intézmény költségvetése, alapítványunkra befo-

lyó támogatások, pályázatokon nyert összegek, DÖK támogatása. 
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4.5.4.6 Környezeti nevelési program témakörei 

‐ Természettudományos: 

 A természetes anyagok tulajdonságaival való ismerkedés 

 Természeti tárgyak, dolgok, jelenségek észlelése, megfigyelése, vizsgálata 

 A megfigyelő-, mérő- és kísérleti eszközök környezetbarát használata 

 A természet időbeli, térbeli változásainak érzékelése, értelmezése helyi, térségi 

majd globális szinten 

 Az élőlények leírása, jellemzése, rendezett faj- és társulás ismeret 

 A földrajzi táj és a földrajzi környezet alakulásának adott szintű értelmezése 

 Az életkornak megfelelő ökológiai történések megértése 

 Környezeti hatások és történések közötti kapcsolatok meglátása 

 A környezet egészségünkre gyakorolt hatásai 

‐ Humán: 

 Megélhető vagy elképzelhető pozitív és negatív élethelyzetek 

 A gondolatok, vélekedések befogadására való nyitottság és képesség 

 A környezeti esztétika felismerése és megtekintése iránti igény 

 Az együttes cselekvéshez szükséges sajátos kommunikáció fejlesztése 

 Felelős állampolgári szerepekre való felkészülés 

‐ Technikai: 

 A környezethasználattal kapcsolatos tevékenységek hatásainak értelmezése 

 Természetes és környezetbarát anyagok felhasználása 

 Az energia és anyagtakarékosság 

 A hulladékmentességre törekvő szemlélet kialakítása, újrahasznosítás 

 Praktikus környezetvédelmi, munkavédelmi ismeretek 

 A kertgazdálkodás, a földhasználat környezetbarát módjai 

 A harmonikus családi szerepre való felkészülés 

‐ A testkultúrához kapcsolódó: 

 A szabadban, természetben végzett mozgásos feladatok gyakorlatok 

 A túrák és kirándulások során az állóképesség fejlesztése 

 A helyes életviteli szokások kialakítása 

 A környezet testi, lelki és szociális egészségre gyakorolt hatásának 

felismertetése 

 A káros környezeti hatások elkerülése  

 

 

4.5.5 Fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja, felhívni a tanulók figyelmét a 

fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segítse a tudatos fogyasz-

tói magatartás kialakítását. 
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A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében foglalkozunk kell a média hatásá-

val, a reklámok szerepével az élelmiszerek és tisztálkodási szerek közötti választások ese-

tében. Minél korábban mutassuk be a tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek 

és miről szól a reklám, kik szerepelnek benne, mi az üzenete, milyen eszközöket használ 

a megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi a fogyasztás valódi (ökológiai, 

szociológiai) ára? 

Osztályfőnöki, technika, testnevelés, fizika és kémia órán meg kell ismerkedni azokkal a 

biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, vegyszert tartalmazó ter-

mék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet az érték-

ár arányra, a termékek minőség és felhasználhatóság szerinti szavatossági idejére.  

 

 

4.5.6 Társadalmi bűnmegelőzés és áldozattá válás megelőzési program 
A bűn- és áldozattá válás megelőzési programhoz kapcsolódó oktatás célja:  

‐ a fiatalkori bűnözés megelőzése és visszaszorítása; 

‐ a közösségi életet pozitívan befolyásoló magatartásformák kialakítása és alkalma-

zása; 

‐ a fiatalok negatív énképének megváltoztatása; 

‐ személyiségfejlesztés és stabilizálás; 

‐ általános tudásszint növelése. 

Tanórai tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére:  

A bűn- és áldozattá válással kapcsolatos ismeretek nem külön tantárgyként szerepelnek, 

hanem beépülnek az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba (pl.: osztályfőnöki órán,). 

Tanórán kívüli tevékenységek a bűn- és áldozattá válás megelőzésére: 

‐ iskolai könyvtár; 

‐ osztálykirándulások, természetjárás, túrázás; 

‐ iskolarendőr foglalkozása, előadás. 

 

 

4.6 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésé-

vel kapcsolatos feladatok 
Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, ké-

pességeik kibontakozását, miközben a csoport valódi közösséggé formálódik. 

Azon dolgozunk, hogy a gyermekek ismerjék meg a közösséghez tartozás érzését, a közös 

tevékenység örömét, alakuljon ki olyan értékrendjük, amelyben az egyéni és közérdek 

egyaránt szerephez jut. 

‐ Arra törekszünk, hogy a gyerekek ismerjék meg önmagukat, társaikat és nevelői-

ket. Tudjanak együtt dolgozni, és a felmerülő konfliktusokat megfelelően kezelni. 

‐ Megalapozzuk az önálló véleményformálás és véleménynyilvánítás képességét. 

‐ Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját. 
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‐ A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások létezésének elfogadására ne-

veljük őket. 

‐ A beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó, megértő és segítőkész 

magatartást alakítunk ki a gyerekekben. 

‐ Arra neveljük tanulóinkat, hogy kötelességeiket végezzék el és éljenek jogaikkal. 

‐ A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, érdekeik képviseletére és védel-

mére, az információk közvetítésére diákönkormányzatot hoznak létre. 

‐ Az IKT alkalmazások szorgalmazása a közösségi eredmények, események, felada-

tok elérésére az intézményi honlapokon.  

‐ Az új módszerek, eljárások, pl.: témahét, projekt hozzájárulhatnak az együttműkö-

dés, közösségalakítás fejlesztéséhez. 

Az iskolai közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, hiszen az oktató-

nevelő folyamat egészét áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös cselekvé-

sekre is. 

 

 

4.6.1 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 
A gyermek harmonikus fejlődése és eredményes tanulmányi munkája érdekében kölcsö-

nös tiszteletre és bizalomra épülő együttműködésre van szükség pedagógus-tanuló-szülő 

között. 

Az együttműködés formái: 

‐ szülői értekezlet, 

‐ fogadóóra, 

‐ szülői szervezet megbeszélései, 

‐ diákönkormányzati megbeszélések, 

‐ egyéni kapcsolattartás, 

‐ nyílt nap, nyílt tanóra, 

‐ írásbeli tájékoztató, 

‐ családlátogatás, 

‐ iskolai és iskolán kívüli közös programok, rendezvények. 

Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei: 

‐ Az együttműködés formáit a gyerekek és a szülők változó igényeinek és elvárásai-

nak megfelelően igyekszünk bővíteni és fejleszteni. Ha igény merül fel, az együtt-

működésre újabb alkalmakat biztosítunk (rendkívüli szülői értekezlet, szakmai 

előadás szülőknek, pályaválasztási tanácsadás, üzemlátogatás, tanár-diák fórum, 

kirándulás). 

‐ Intézményünkben a pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki: megis-

merjük, megvitatjuk egymás kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapaszta-

latainkat folyamatosan megosztjuk egymással, szakmai napokat szervezünk. 
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4.6.2 Iskolánk hagyományai 
Rendezvények, ünnepélyek: 

‐ tanévnyitó ünnepély, 

‐ Mikulás műsor,  

‐ karácsonyi ünnepély,  

‐ erdei iskola, 

‐ anyák napja, 

‐ Sulihívogató programsorozat, 

‐ egészségnap, 

‐ Bánki területi matematika verseny, 

‐ osztálykirándulások, 

‐ ballagás, 

‐ tanévzáró ünnepély, 

‐ Bánki BEST 

‐ Osztályéneklési verseny. 

 

Nemzeti és társadalmi ünnepek: 

‐ Aradi vértanúk: október 6. 

‐ 1956-os forradalom és szabadságharc: október 23.  

‐ Kommunizmus áldozatainak emléknapja: február 25. 

‐ 1848-49-es szabadságharc: március 15. 

‐ Holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16. 

‐ Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. 

 

Megemlékezések: 

‐ Jeles napok: Víz világnapja, Állatok világnapja, Zene világnapja, stb. 

A diákélet hagyományai: 

‐ Egéravató első osztályosoknak, 

‐ Polgáravatás második osztályosoknak, 

‐ iskolai farsang, 

‐ DÖK nap, 

‐ papírgyűjtés, 

‐ Házi úszóverseny. 

A szülők és az iskola kapcsolatát erősítő programok: 

‐ nyílt tanítási órák, 

‐ Bánki EST – BEST, 

‐ Bánki Piknik. 

 

 

4.6.3 Lázár Ervin Program (LEP) 



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                                    Pedagógiai Program 2020. 
 

41 
 

 

A Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó 

programokról 

 

A Kormány egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a 

jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyaror-

szág kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél 

fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. E kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan 

létrehozza a Lázár Ervin Programot (LEP), amely szociális helyzettől és lakóhelytől füg-

getlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként 

egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komoly-

zenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  

 

A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok ese-

tében a lehetséges programelemek körét: 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ 

esetében a Pécsi Nemzeti Színházban) 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 

vagy koncerttermekben 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ 

esetében a Pécsi Nemzeti Színházban) 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyén (minden esetben a 

Fővárosi Nagycirkuszban)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten 

 

 

 

4.7 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

4.7.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
Pedagógusaink felelősséggel, a tanulók eredményes nevelése-oktatása érdekében végzik 

munkájukat. Munkaköri kötelezettségeiknek a tartalmát és kereteit a Köznevelési tör-

vény, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, a pedagógiai program, az iskolai házi-

rend, az iskolai munkaterv és a nevelőtestület határozatai, valamint a felettes szervek az 

igazgató útján adott útmutatói alkotják. 

 

 

4.7.1.1 Pedagógus feladatai 
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‐ Munkáját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv., közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. Tv., valamint ennek végrehajtásáról rendelkező 

138/1992.(X.8.) Kormány rendelet, az intézmény Szervezeti és Működési Szabály-

zata, a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján végzi.  

‐ Tudása legjavával részt vesz az iskola Pedagógiai programjának megvalósításában 

és az éves munkatervében megfogalmazott célok elérésében, aktívan részt vesz az 

iskolai rendezvényeken.  

‐ Munkájához a NAT, a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv és az osztály képességei 

alapján tanévkezdéskor tanmenetet készít, melyben tervezi tantárgyának tanévi 

ütemezését, időkeretét, feladatait.  

‐ Munkája során felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, biz-

tonságáért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért.  

‐ A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásban 

együttműködik a szülővel (szülői értekezlet, fogadóóra, más esetekben tanítási 

időben, előre egyeztetett időpontban).  

‐ Munkájára vonatkozó feladatait az intézmény vezetőjétől kapja a tanévre érvényes 

tantárgyfelosztás, illetve a neveléssel és oktatással lekötött és le nem kötött mun-

kaidő feladatainak az elrendelése alapján. 

‐ A helyi tanterv szerint magas színvonalú pedagógiai munkát végez. 

‐ Megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és taneszközöket. 

‐ Tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új eredményeket, a különböző peda-

gógiai szakmunkákat (könyvek, folyóiratok, weboldalak), a hazai tantárgy-

pedagógiaikutatásokat és fejlesztéseket. 

‐ A tanítási órákra korszerű, változatos pedagógiai módszerekkel készül. 

‐ A tanév programjának megfelelően, munkaköréhez kapcsolódó szakmai tanácsko-

záson, értekezleteken vesz részt. 

‐ Adminisztrációs munkája naprakész: 

 elektronikus naplók vezetése: tanórai és tanórán kívüli foglalkozásait köteles a 

naplókban adminisztrálni; 

 javítóvizsga, osztályozóvizsga jegyzőkönyveinek a megírása; 

 névsorok, statisztikák készítése; 

 közreműködés leltározásnál adott szaktárgynak megfelelően; 

 munkaidő nyilvántartás vezetése. 

‐ Írásbeli munkájának külalakjára különös gondot fordít. 

‐ Részt vesz a leltározásban, szertárát, tanításhoz szükséges tankönyveit, munkafü-

zeteit, egyéb dokumentumait rendben tartja. 

‐ Óvja az iskola, a tanterem felszerelését. Szakmai felelősséggel tartozik a rábízott 

taneszközök, technikai eszközök megóvásáért, üzemképes állapotban tartásáért, 

használatáért. 

‐ Feladata a munkavédelmi balesetvédelmi szabályok betartása és betartatása. 

‐ Tervezi, javaslatot tehet az eszközbeszerzésre. 
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‐ Szemléltető eszközöket, iskolai és tantermi dekorációt készít, a szükséges javítá-

sokat jelzi. 

‐ Együttműködik a munkaközösség vezetőkkel, kollégákkal. 

‐ Munkájáról, tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget. 

‐ Közreműködik az oktató-nevelő munkáját érintő mérésben, értékelésben. 

‐ Figyelemmel kíséri  

 a tanuló személyiségének fejlődését. 

 a kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat, közreműködik a 

tehetséggondozásban. 

 beilleszkedési-tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. 

 a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

munkáját, felméri a fejlesztésre szoruló tanulókat, és segíti a felzárkóztatást. 

‐ Munkakörében törekszik az újítási és ésszerűsítési megoldások bevezetésére, kü-

lönösen a költségek csökkentésére, takarékosságra, környezetkímélő megoldá-

sokra. 

‐ Tanítványait a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatja, az iskolai és az iskolán 

kívüli környezet tisztaságának megőrzésére és védelmére tanítja. 

‐ Az elektronikus naplót naprakészen vezeti. 

‐ Ügyel a pontos tanórakezdésre, majd a tanóra végén a pontos befejezésre.  

‐ Tanóráit felkészülten, eredményesen megtartja. 

‐ Tanóra alatt ügyel a tanterem berendezésére, tisztaságára, megakadályozza a ron-

gálást. 

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

a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat lát el.  

‐ A teljes munkaidő többi részében a nevelő és oktató munkával összefüggő felada-

tokat végez: felkészül a tanítási órákra, tanórán kívüli foglalkozásokra, értékeli a 

gyermekek, tanulók teljesítményét. Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcso-

lódó ügyviteli tevékenységet, továbbá ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény 

működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét: 

részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális- és sport életének meg-

szervezésében, a tanuló-, és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjú-

ságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, esetenként a tanulói étkez-

tetésben. 

‐ A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el, azokat 

bizalmasan kezeli figyelembe véve a Kjt. erre vonatkozó fejezeteit, 

‐ Köteles a személyi adataiban történt változást bejelenteni 3 munkanapon belül. 

 

 

4.7.1.2 Tanítóként további feladata 

‐ Oktató-nevelő munkájával tanulói számára korszerű tudást biztosít. 
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‐ Őszinte, bizalomra épülő, nyílt tanár-diák kapcsolatot alakít ki és törekszik annak 

megerősítésére. 

‐ Ellenőrzi a tanulók felszerelését. 

‐ Gondoskodik a rábízott tanulói közösségről. 

‐ A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, 2. 

évfolyamon félévig szöveges értékeléssel, később érdemjeggyel minősíti, az érté-

kelésről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesíti. 

‐ Gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondo-

zás, versenyekre felkészítés. 

‐ Ösztönzi tanítványait a versenyeken, pályázatokon, levelezős feladatokon való 

részvételre. 

‐ Szervezi a tanított tantárgyaival kapcsolatos közművelődési tevékenységeket 

(mozi, színház, könyvtár, múzeumlátogatás stb.). 

‐ Közreműködik a tanított tantárgyaival kapcsolatos szabadidős programok szerve-

zésében, versenyek lebonyolításában. 

‐ Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) ér-

demjegye legyen, ezt az elektronikus naplóba beírja.  

‐ A követelményrendszer alapján megalapozott, értékálló, a tantervi követelménye-

ket és a tanuló egyéni képességeit egyaránt figyelembe vevő osztályzatok kialakí-

tására törekszik. (Az érdemjegy illetve az osztályzat megállapítása a tanuló telje-

sítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési 

eszköz.) 

‐ Elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló szá-

mára segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat. 

‐ A tanulók dolgozatait 1 évig megőrzi. 

‐ Szükség szerint részt vesz iskolai és magasabb szintű tanulmányi versenyek lebo-

nyolításában, előkészítésében. 

‐ Az osztály órarendjét elkészíti. 

‐ Az elektronikus naplót pontosan vezeti. 

‐ A tanulók füzetét írásbeli számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányo-

kat. 

‐ Havonta minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tantárgyból köte-

lező). 

‐ Az egységes pedagógiai ráhatás érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a 

tanító párjával. 

‐ A tanítás végén konzultál a tanító párjával és átadja a tanulókat. 

‐ Munkájáról beszámolót készít a megadott szempontok alapján. 

‐ Munkájának eredményességéért felelősséget vállal. 

 

 

4.7.1.3 Tanárként további feladata 
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‐ Az oktató-nevelő munkájával tanulói számára korszerű tudást biztosít. 

‐ Őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolatot alakít ki és törekszik annak megerősítésére. 

‐ Ellenőrzi a tanulók felszerelését. 

‐ Számba veszi a tanulóinak szánt ajánlott irodalmat. 

‐ Gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondo-

zás, versenyekre, felvételikre felkészítés. 

‐ Ösztönzi tanítványait a versenyeken, pályázatokon, levelezős feladatokon való 

részvételre. 

‐ Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket (mozi, szín-

ház, könyvtár, múzeumlátogatás stb.). 

‐ Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok szervezésében, 

versenyek lebonyolításában. 

‐ A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjegy-

gyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal, és/vagy írásbeli értéke-

léssel minősíti.  

‐ Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) ér-

demjegye legyen, ezt az elektronikus naplóba beírja.  

‐ A követelményrendszer alapján megalapozott, értékálló, a tantervi követelménye-

ket és a tanuló egyéni képességeit egyaránt figyelembe vevő osztályzatok kialakí-

tására törekszik. (Az érdemjegy illetve az osztályzat megállapítása a tanuló telje-

sítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési 

eszköz.) 

‐ Elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló szá-

mára segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat. 

‐ A tanulók dolgozatait 1 évig megőrzi. 

‐ Szükség szerint részt vesz iskolai és magasabb szintű tanulmányi versenyek lebo-

nyolításában, előkészítésében. 

‐ Munkájáról beszámolót készít a megadott szempontok alapján. 

‐ Munkájának eredményességéért felelősséget vállal. 

 

 

4.7.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
‐ Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 

‐ Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint az érvényes jog-

szabályok alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

‐ Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb pedagógiai munkát tudjon az osztály-

ban végezni, szükséges minél jobban megismerni tanítványai személyiségét. 

‐ A személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli tanulóit.  

‐ Osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről. 
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‐ Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munká-

ját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelők-

kel megbeszéli. 

‐ Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a ta-

nítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, ta-

nulmányait segítő személyekkel és intézményekkel. 

‐ Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfő-

nöki tanmenet. 

‐ Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyze-

tét. Különös gondot fordít a tehetséges és a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segí-

tésére. 

‐ Figyelemmel kíséri és pontosan vezeti a tanulók mulasztását, hiányzását, okát. Ha 

a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Folya-

matosan nyomon követi az igazolatlan mulasztások számát, szükség esetén meg-

teszi a törvényben, jogszabályokban előírt lépéseket. Gondoskodik a szülő és az 

igazgató tájékoztatásáról. 

‐ Rendszeresen minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. Az értékeléshez kikéri 

az osztályban tanító tanárok észrevételeit, javaslatait. 

‐ Szülői értekezletet tart. 

‐ Az elektronikus napló útján rendszeresen értesíti a szülőket a tanulók magatartá-

sáról, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén családot látogat. Negyedévi gya-

korisággal kinyomtatja a tanulók által elért negyedévi eredményeket, a tanulók 

igazolt és igazolatlan óráit, esetleges dicséreteket, elmarasztalásokat. A felsorolt 

adatokat tartalmazó kivonatot aláírja, az iskola körbélyegzőjével lepecsételi és a 

kinyomtatott iratot átadja a tanulónak, aki köteles a szüleivel azt aláíratni és az 

osztályfőnöknek bemutatni. 

‐ A félév és tanév vége előtt másfél hónappal átnézi a tanulók érdemjegyeit, gondos-

kodik azok elektronikus naplóba beírásáról, gyenge teljesítmény esetén írásban 

értesíti a szülőket. 

‐ Félévkor a félévi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói zá-

radékokat az elektronikus naplóból kinyomtatja, azt aláírja, az iskola körbélyegző-

jével lepecsételi, majd a kinyomtatott iratot átadja a tanulónak vagy a szülőnek.  

‐ Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (elektronikus napló napra-

kész vezetése, statisztikák, továbbtanulással, ifjúságvédelemmel kapcsolatos ten-

nivalók, stb.). 

‐ Az elektronikus naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található hiányos-

ságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az isko-

lavezetés figyelmét. 
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‐ A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladá-

sának feltételeiről.  

‐ Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékossá-

gok, gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja az esetleges szociális és 

egyéb juttatásokra. 

‐ Mint osztályfőnök indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat 

osztálya tanulójának. 

‐ Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola tanórai és tanórán kívüli 

feladatairól, programjairól, közreműködik azok megszervezésében. 

‐ Javaslatot tesz, a tanulók véleményét figyelembe véve, a tanulók jutalmazására, ki-

tüntetésére. 

‐ Felelősséggel tartozik az osztályközösség tantermének rendjéért, tisztaságáért, ál-

lagának megóvásáért. 

‐ Segíti a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban. 

 

4.8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai te-

vékenység  
 

4.8.1 Tehetséggondozással összefüggő pedagógiai tevékenység 
Hiszünk abban, hogy minden gyerek valamiben sikereket képes elérni. A tehetséggondo-

zás lehetőséget biztosít a kötelező tananyagon túli ismeretszerzésre, a képességek, kész-

ségek magas szintű kibontakoztatására, versenyekre való eredményes felkészülésre. 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert.  

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesz-

tés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizo-

nyos, vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. A tehetség 

jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés ké-

pessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonyta-

lanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kom-

munikáció. 

A tehetséggondozás céljai: 

‐ felismerni/azonosítani a tehetségígéreteket, beleértve az alulteljesítő tehetsége-

ket is. 

‐ fejleszteni a tehetségígéreteket: szaktárgyi gazdagítás, mélyítés, személyiségfej-

lesztés, stb. 

‐ lehetőségeket teremteni a tehetségek megmutatkozására, kibontakoztatására. 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

‐ a megfelelő légkör megteremtése,  

‐ a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  
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‐ a bizalom,  

‐ a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

‐ a játékosság. 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s kész-

ségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink ren-

delkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          

Tehetséggondozáshoz  

‐ a felismerést segíti:    

 óvodai vélemények, 

 egyéb jelzések (zene, sport stb.), 

 pedagógusok megfigyelései, 

 szülők, környezet véleménye. 

‐ módszerek:   

 iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése, 

 kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.),  

 pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája, 

 adatgyűjtés. 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen 

belül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási for-

máit: 

‐ tudományos tehetség, 

‐ vezetői tehetség, 

‐ pszichomotoros tehetség, 

‐ művészi tehetség. 

A tehetséges tanulókkal való foglalkozást a következő területeken valósítjuk meg: 

‐ iskolai tanítási órákon a differenciálás: a képességeknek megfelelő feladatokat 

adunk, 

‐ emelt óraszámú oktatás keretein belül, 

‐ kiscsoportos, egyéni tehetséggondozó foglalkozásokon,  

‐ szakköri munka keretében, 

‐ tanulmányi versenyeken, 

‐ tanulói pályázatokon, 

‐ sportversenyeken, 

‐ egyéni foglalkozásokon, 

‐ képzőművészeti kiállításon, 

‐ rendezvényeken,  

‐ műsorokon, 

‐ középiskolai előkészítőkön. 
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A választható foglalkozásokról az iskolák minden tanév végén tájékoztatják a szülőket és 

a tanulókat. A szülők írásban, aláírásukkal ellátva jelzik az iskola vezetőjének, hogy gyer-

mekük a következő tanévben mely választható foglakozásokon kíván részt venni. A vá-

lasztott foglalkozásokon való részvétel egész tanévben kötelező. 

Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozásokon. 

Ezeknek a fejlesztési formáknak túlnyomó többsége nyitott az iskola minden tanulója szá-

mára, de természetesen ezeken belül a tehetségígéretek különös figyelmet kapnak. 

 

 

4.8.1.1 Tehetséggondozás iskolánkban 

Idegen nyelv oktatás: 

Az iskola első osztálytól kezdve biztosítjuk az idegen nyelv tanulását. Válaszható nyelv az 

angol, a német, a kínai nyelv, melyeket felsőbb évfolyamokon emelt óraszámban, heti öt 

órában is tanulhatnak diákjaink.  

A Köznevelési törvény szerint 7. évfolyamtól lehetőség a második idegen nyelv tanulását 

az igények és lehetőségek figyelembevételével próbáljuk biztosítani diákjaink számára. 

Iskolánkban a 2014/2015-s tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre került a kínai 

nyelv oktatása első osztálytól kezdődően, szakköri, illetve kiscsoportos/egyéni tehetség-

gondozás keretében.  

 

Diáksportkör 

Délutáni sportköri foglalkozások keretében lehetőséget biztosítanak sportra, tehetség-

gondozásra, egészséges életmódra egyéni és csapat sportágakban egyaránt. Nagy gondot 

fordítanak a sportversenyekre, diákolimpiára való felkészítésre. 

 

Úszás 

A mindennapos testnevelés keretében iskolánk saját tanuszodájában alsó tagozaton heti 

egy úszás órát tartunk órarendbe illesztve. 

 

Vízi-sport 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel való együttműködésünk keretében Vízi-sport csoportot 

indítunk. A Vízi-sport csoportot csak kellő számú jelentkező esetén tudjuk indítani. 

 

Színjátszó kör 

Színjátszó szakkörön részt vevő lelkes tanulóink iskolai, iskolán kívüli fellépéseikkel ma-

radandó színházi élményt nyújtanak a fellépőknek és a nézőknek egyaránt. Színházi elő-

adásaikra rendszeresen meghívjuk a szomszédos óvodák kicsinyeit, és a szülőket. 

 

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

csoportja, 1996-tól a jogutód Bánki Donát Utcai Általános Iskolában.  A jelenlegi néptánc 

csoportjaink munkáját a Misina Néptánc és Táncszínház is segíti. 

 

Solti Csilla Ösztöndíj és Díj 

Solti Csilla Ösztöndíj és Díjat az iskolánk azon tanulói kaphatják, akik a matematikai és 

informatikai ismereteket példásan elsajátították, megszerzett tudásukat saját maguk és 

iskolájuk jó hírének erősítésére használják, legalább jó tanulmányi eredményt érnek el, és 

magatartásukkal is méltók az elismerésre. 

 

Tehetséggondozást támogató tanulásszervezési eljárások: 

‐ emelt óraszámú oktatás 4. évfolyamtól idegen nyelvből, 

‐ differenciált tanulásszervezés, 

‐ kooperatív technikák alkalmazása. 

 

 

 

4.8.2 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pe-

dagógiai tevékenység 
Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik magatartási és beilleszkedési nehézségek miatt so-

rozatos kudarcnak vannak kitéve tanulmányaik során, kognitív képességeik fejlesztése 

során és társas kapcsolataikban. 

‐ Első lépésben felmérjük, kik azok a gyerekek, akiknek különleges bánásmódra van 

szükségük. 

‐ Pedagógusi munkánkban olyan egyénre szabott módszereket alkalmazunk, ame-

lyek segítik ezen gyerekek beilleszkedését a közösségbe. 

‐ A gyerekek családjával folyamatosan együttműködünk, egyéni fogadóórák és csa-

ládlátogatás keretében is.  

‐ Segítségül kérjük az iskola pszichológust az eset megbeszélésekhez, vizsgálatké-

réshez. 

‐ Ha ezekhez a gyerekekhez a mi tudásunk kevés, külső intézmények szakemberei-

hez fordulunk, tőlük kérünk segítséget (Nevelési Tanácsadó, Szakértői és Rehabi-

litációs Bizottság, Gyermekideggondozó, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, logo-

pédia). 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, illetve enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

‐ az egy osztályban tanító, tanárok együttműködésével; 

‐ egységes nevelési elvek alkalmazásával; 

‐ a pedagógusok együttműködnek a fejlesztő- és gyógypedagógus kollégákkal; 

‐ az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 
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‐ a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevo-

násával; 

‐ békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

‐ a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

‐ teljesíthető, reális követelmények támasztásával. 

BTMN-s tanítványaink a pedagógusok által tartott egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás-

ban, fejlesztésben valamint tanórán belüli megsegítésben (differenciálásban) részesül-

nek. 

‐ A tanórai tevékenységek, foglalkozások során pedagógusaink beépítik a szakvéle-

mények pedagógiai javaslatait, szem előtt tartják tanulóink sajátosságait, nagyobb 

mértékben differenciálnak, a tananyag tartalmát a gyermek igényeihez alkalmaz-

kodva kisebb egységekre bontva közvetítik. 

‐ Értékelésük fejlesztő jellegű, mindenkor a tanuló egyéni haladásához, az önmagá-

hoz mért fejlődés mértékét szem előtt tartó eljárás. 

A megfelelő tanulási környezet megteremtésével biztosítjuk diákjainknak a nevelési-ok-

tatási folyamatban való sikeres részvételt. A képességstruktúrához igazodó oktatás – ne-

velés - fejlesztés révén hozzájárulunk a sikeres pályaorientációhoz, a sikeres társadalmi 

integrációhoz, egy önálló és alkotó életforma kialakításához. 

 

 

4.8.3 A sajátos nevelési igényű tanulók segítéséhez kapcsolódó pedagó-

giai tevékenység 
Intézményünk olyan elfogadó környezet kialakítására törekszik, ami az SNI-s gyermekek 

erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságukat elfogadja, a sajátos értelmi és sze-

mélyiség állapotukhoz igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és az SNI-s gyermekek 

harmonikus személyiségfejlődését eredményezi. 

A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe vesszük az egyes tanulók sajátos 

nevelési igényeit, sérülés specifikus szükségleteit és a mindezek érvényét szerzik az 

egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalma-

zása. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének célja: 

‐ A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a képességek ki-

bontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük specifikus szempontú támogatása. 

‐ Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátás-

ban részesüljön, mint más gyermek problémája figyelembe vétele mellett. 

Feladatunknak tartjuk: 

‐ Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális peda-

gógiai segítségnyújtást. 

‐ Az együttműködés formáinak kialakítását, rögzítését. 

‐ A SNI-s tanuló megfigyelését, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelme-

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

kozások keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagó-

giai segítségnyújtással – a gyógypedagógus segítségével. 

‐ A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározását, rögzítését - együtte-

sen kialakított vélemény szerint – a szülő bevonásával. Tanácsadás a szülőnek, se-

gítségnyújtás a családi neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve. 

‐ Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai fel-

készítését, a szakmai anyagok igénybevételét.  

‐ Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereinek közreműködésével sajátos ne-

velési igényű tanítványaink egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésben, valamint osz-

tálytermen belüli megsegítésben részesülnek. 

‐ A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógusok beépítik a szakvéle-

mények pedagógiai javaslatait, szem előtt tartják a tanulók sajátosságait, nagyobb 

mértékben differenciálnak, a tananyag tartalmát a gyermek igényeihez alkalmaz-

kodva kisebb egységekre bontva közvetítik. 

‐ Értékelésük fejlesztő jellegű, mindenkor a tanuló egyéni haladásához, az önmagá-

hoz mért fejlődés mértékét szem előtt tartó eljárás. 

A megfelelő tanulási környezet megteremtésével biztosítjuk diákjainknak a nevelési-ok-

tatási folyamatban való sikeres részvételt. A képességstruktúrához igazodó oktatás – ne-

velés - fejlesztés révén hozzájárulunk a sikeres pályaorientációhoz, a sikeres társadalmi 

integrációhoz, egy önálló és alkotó életforma kialakításához. 

Amennyiben szükséges az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő 

programját, a habilitáció/rehabilitáció tartalmát, módszereit és eszközeit a tanulók szak-

véleményéhez igazítva készítjük el.  

 

 

4.8.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
Minden tanulónak biztosítanunk kell az eredményes és örömteli ismeretszerzést.  

‐ Ennek érdekében feltárjuk a tanulási kudarc/ tanulási kudarcra való veszélyezte-

tettség tényét, lehetséges okait és igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani. 

‐ Indokolt esetben a szülőknek külső szakmai segítség igénybevételét javasoljuk. 

‐ A problémák ismeretében azon dolgozunk, hogy minden gyermek a képességeinek 

megfelelő legjobb teljesítményt érhesse el. 

‐ A tanórákon egyénre szabott módszereket alkalmazunk, és diákjainknak megtanít-

juk a számukra legeredményesebb tanulási technikákat.  

‐ Az IKT eszközök, interaktív és digitális tananyagok differenciált alkalmazása a fel-

zárkóztató tevékenységek megszervezésében. 

A felzárkóztatást segítő tevékenységformák iskolánkban:  

‐ a tanítási órák keretein belül: 

 korszerű tanulásszervezési technikák alkalmazása: kooperatív 

tanulásszervezés és differenciált rétegmunka. 
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‐ a tanítási órákon kívül: 

 egyéni foglalkozások – korrepetálások, felzárkóztatások biztosítása (az iskola 

lehetőségeinek függvényében); 

 tanulószoba biztosítása az 5-8. évfolyam tanulói számára; 

 a tanulók személyiségének megismerését segítő egyéni elbeszélgetések. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása során alkalmazott tevékenységek: 

‐ hosszabb türelmi időszak biztosítása; 

‐ az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése; 

‐ lehetőség szerint a tanulási problémákkal, részképesség-zavarral küzdő gyermek 

kiemelése az adott óráról, fejlesztő, egyéni felzárkóztató foglalkozásra küldése; 

‐ differenciált oktatás, változatos tevékenységi formák biztosítása órakereten belül 

és azon kívül is; 

‐ motiválás (a megfigyelhető pozitív eredmények azonnali jelzése), dicséret; 

‐ csoportmunka szervezése; 

‐ tanulásmódszertani ismeretek elsajátíttatása; 

‐ felzárkóztató foglalkozások: tantárgyi és/vagy fejlesztő foglalkozások; 

‐ a megismerő funkciók rendellenessége (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt a 

szakértői véleményben foglaltak alapján az adott tanulók felmentése bizonyos tár-

gyak (pl. nyelv, matematika) értékelése alól;  

‐ pedagógusképzés: lehetőség szerint minden pedagógus vegyen részt egy alaptan-

folyamon, amely a részképesség-zavarokról szól, hogy időben felismerjék és szak-

emberhez küldjék a gyermeket; 

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

programok egyéni és kiscsoportos használata; 

‐ a továbbtanulás irányítása. 

 

 

4.8.5 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
Pedagógiai munkánkban kiemelten kezeljük az esélyegyenlőség megvalósulását, a szoci-

ális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. Feladatunk segíteni minden hátrányos 

helyzetű tanulót képességeinek kibontakoztatásában, adottságaihoz mért fejlődésében. 

Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az 

iskolának és a társadalomnak. Ennek érdekében: 

‐ Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét. 

‐ Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni 

gondjairól. 

‐ Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és 

eredményes iskolai munkájához, szocializációjához. 

‐ Tájékoztatjuk a szülőket az esetleges szociális juttatások lehetőségeiről, a tan-

könyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározási módjáról. 
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‐ Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kíséri a 

család szociális helyzetének alakulását, szükség esetén a gyermek érdekében szak-

ember vagy hatóság segítségét kéri. 

‐ A szociális kompetencia fejlesztése, mely segíti a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, 

empátia, együttélés alapjainak megteremtését. 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

‐ a lehetőségek függvényében a rászoruló tanulók iskolai táborozásokon, országjá-

rásokon való részvételének anyagi támogatása (egyeztetve a diákönkormányzat-

tal, illetve az iskolai alapítvány kuratóriumával); 

‐ étkezési támogatás, illetve ingyenes étkezés biztosítása (a jogszabályi előírások-

nak megfelelően illetve az anyagi lehetőségek függvényében további támogatá-

sok); 

‐ felzárkóztató,- ill. tehetséggondozó programok szervezése; 

‐ pályaorientációs tevékenység; 

‐ drog-és bűnmegelőzési programokban való részvétel; 

‐ mentálhigiénés programok; 

‐ a tehetséges tanulók versenyeken való részvételének anyagi támogatása (pl. ver-

senydíjak, útiköltség térítése – a lehetőségek függvényében). 

 

 

4.8.6 Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagó-

giai tevékenység irányítása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, szoros együtt-

működésben az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal. Munkáját az iskolai védőnő is segíti. 

‐ A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős minden tanév elején az osztályfőnökök/ se-

gítségével felméri és nyilvántartásba veszi a hátrányos helyzetű, halmozottan hát-

rányos helyzetű, magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. A fel-

mérés eredménye alapján megteszi javaslataikat a további teendőkre. 

‐ A tanuló, vagy a pedagógus által jelzett gondok megoldása érdekében az ifjúságvé-

delmi felelős felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, és igyekszik segíteni. 

‐ A felelős folyamatos kapcsolatot tart külső segítőkkel: Nevelési Tanácsadóval, 

Gyermekideggondozóval, logopédiával, Gyámhatósággal, szociális központokkal 

és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

‐ Meghívás esetén a felelős és az osztályfőnök részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat 

tanulóinkat érintő esetmegbeszélésein. 

‐ Tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intéz-

ményekről, ezek címét és telefonszámát jól látható helyen tesszük közzé. 

‐ Az igazolatlan hiányzásokról az osztályfőnök és/vagy az ifjúságvédelmi felelős ér-

tesíti a szülőket és az illetékes hatóságot. 

‐ Tájékoztatja a szülőket az igényelhető szociális kedvezményekről. 
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4.8.7 Iskolapszichológiai munka 
Az iskolapszichológiai megsegítés csak az iskola tanulói számára kérhető és olyan jellegű 

nehézségek/problémák esetén, amelyek iskolai keretek között kezelhetőek. 

A tanulók jelzés útján kerülnek az iskolapszichológushoz. A nehézséget/problémát jelző 

személy lehet a pedagógus, a szülő, de maga a tanuló is. 

Az egyéni foglalkozások megkezdésekor függetlenül attól, hogy ki jelezte a megsegítés igé-

nyét, a szülő beleegyezése szükséges. 

Az iskolapszichológus ezen felül a következő tevékenységeket is végzi az iskolában: 

‐ tanórákat látogat (hospitál); 

‐ konzultál a megsegített tanulók szüleivel és pedagógusaival; 

‐ az osztályokban preventív foglalkozásokat tart a pedagógusokkal előre egyeztetett 

témakörökben; 

‐ szükség esetén csoportfoglalkozásokat tart pl. nemek szerinti vagy egyéb szem-

pont alapján történő bontásban; 

‐ tanácsot ad a pályaválasztásban bizonytalan tanulók és szüleik részére; 

‐ krízis (váratlan súlyos élethelyzet, esemény) esetén segítséget nyújt vagy megszer-

vezi a segítségnyújtást a tanuló továbbirányításával a Pedagógiai Szakszolgálathoz, 

vagy más szakellátást biztosító intézményhez; 

‐ igény esetén pszichológiai ismeretterjesztő előadásokat tart a szülők részére. 

 

 

4.8.8 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

‐ egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés; 

‐ kooperatív technikák alkalmazása; 

‐ projekt-módszer; 

‐ tevékenységközpontú pedagógiák; 

‐ egyéni tanulás előtérbe helyezése; 

‐ fejlesztő értékelés alkalmazása; 

‐ a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 

Egyéb esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: 

‐ Körzetes tanulók fölvétele az általános iskola 1. osztályába. 

‐ Lehetőség szerint a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatása. 

‐ SNI tanulók fejlesztése utazó gyógypedagógiai ellátás keretében, sajátos bánásmód 

biztosítása. 

‐ Beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesz-

tése iskolán belül, ezzel együtt sajátos pedagógiai megsegítése. 

‐ Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal – lehetőség szerint – pá-

lyázatokon való részvétel. 
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‐ Ingyenes és normatív kedvezmények biztosítása a jogszabályok szerint (tankönyv-

ellátás, étkeztetés). 

A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásába bevonjuk a szükséges 

partnereket.  (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásakor minden esetben fel-

térképezzük azokat a belső és külső partnereket, akik segítségünkre lehetnek az eset meg-

oldásában. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással ve-

szélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

A szülőket partnerként kezeljük a korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek 

megoldása során. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsoló-

dással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásában részt vevő pedagó-

gusok esetmegbeszélést tartanak a szükségesnek tartott belső és külső partnerek bevo-

násával. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással ve-

szélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

 

 

4.8.9 A felvétel és az átvétel szabályai 
Iskolánk anyagi, családi háttértől, származásától, tehetségétől függetlenül egyformán szí-

vesen fogadja az elsős beiratkozáskor körzetének gyermekeit. Az osztályokba-soroláskor 

ügyelünk a heterogén képességű tanulókból álló osztály létrehozására. (EFOP-3.1.5-16-

2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” c. pályázat) 

A tanuló átvételére másik iskolából és átadására másik iskolába a tanítási év során bármi-

kor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a beiratkozáshoz szükséges iratokat kell bemu-

tatni. Az átvételről az igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének a kikérésé-

vel.  Az iskolai átvételi kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is, 

tanköteles esetén továbbá az előző iskola igazgatóját is értesíteni kell. 

 Az átvétel eljárásrendje: 

‐ Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak 

összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie kü-

lönbözeti vizsgát. 

‐ Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie a jogszabályoknak megfelelően 

járnak el az intézményben. 

‐ Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, erről írásban határozatot kap az 

iskola igazgatójától. 

‐ Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igaz-

gató, ha a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alap-

ján biztosítottnak látja a különbözeti vizsga eredményességét. 
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‐ Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles do-

kumentumok alapján szükség esetén az osztályfőnök és a szaktanárok átvezeti az 

elektronikus naplóba. 

‐ Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségé-

vel és útmutatásai szerint pótolnia kell. 

A nem magyar anyanyelvű diákok fogadására készen állunk, segítjük beilleszkedésüket és 

a nyelvi akadályok leküzdését. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

 

4.9 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, az intézményi döntési folya-

matokban való részvételére a Diákönkormányzat működtetésével kerül sor. 

A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében 

a tanulók a pedagógusirányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan 

intézik saját ügyeiket, megtanulják a jogérvényesítés alapjait. 

A diákönkormányzat demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, 

amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. 

Feladatok: 

‐ olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeli más 

közösségektől megkülönböztető tulajdonságait; 

‐ a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése; 

‐ az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése; 

‐ a tanulói és diákjogok mélyebb megismerése és alkalmazása mind a diákok, mind 

a tantestület részéről; 

‐ olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik 

az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak; 

‐ olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek 

a közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség is; 

‐ a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

Az osztályközösségek (4-8. évfolyam) a tanév elején választják meg az osztálytitkárt, akit 

delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. A diákönkormányzat tevékenysége a tanu-

lókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot a segítő felnőtt képviseli. Az iskola 

tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésre a tanu-

lók diákképviselőt választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi.  Résztvevői: a küldött tanulók, az igazgató, a diákok felnőtt segítői. A diá-

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

tehetnek. A diákönkormányzat a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola 

hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése. 
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A diákönkormányzat rendszeresen tart iskolagyűléseket, melyeken a tanulókat érintő 

programokról, eredményekről, feladatokról, elvárásokról, esetlegesen felmerülő problé-

mákról tájékoztatják társaikat. 

Iskolánkban rendszeresen tart a Diákönkormányzat DÖK-napot, melyen tanulóink szer-

vezik a programokat. 

 

 

4.10 A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény partnerei kap-

csolattartásának formái 
Az eredményes oktató-nevelő munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus aktív együttműködése. Az együttmű-

ködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség; feltétele a kölcsönös biza-

lom, az őszinteség, a folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás. Az iskolában folyó nevelési 

feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, ame-

lyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését előrevivő vagy 

hátráltató tényezőket. 

 

 

4.10.1 A szülőkkel való kapcsolattartás formái 
Iskolánkban az együttműködés számos formája alakult ki: 

‐ előre tervezett szülői értekezlet (évente 3 alkalommal); 

‐ rendkívüli szülői értekezletek; 

‐ egyéni fogadóórák (minden héten a pedagógus által megjelölt időpontban); 

‐ általános fogadóórák (évente 2 alkalommal, szervezett keretek között késő dél-

utáni időpontban); 

‐ nyílt napok, nyílt órák (évente legalább egy napon); 

‐ rendszeres írásbeli tájékoztatás az elektronikus napló, esetleg Üzenő/érté-

kelő/osztályfőnök füzet útján; 

‐ szükség esetén családlátogatás; 

‐ a szülői munkaközösség gyűlési; 

‐ személyes, egyéni megbeszéléseken; 

‐ közös rendezvények, programok alkalmával; 

‐ iskolai honlapon, e-maile-en keresztül; 

‐ a KRÉTA – Iskolai Alaprendszeren keresztül; 

‐ sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak; 

‐ iskolai alapítvány tevékenysége. 

 

 

4.10.2 A tanulókkal való kapcsolattartás formái 
Tanulóinkkal való kapcsolattartás megvalósulása: 

‐ tanórai, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával; 
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‐ személyes, egyéni megbeszéléseken; 

‐ az elektronikus napló útján; 

‐ diákközgyűlésen; 

‐ iskolagyűlésen; 

‐ diákönkormányzat munkáján keresztül; 

‐ közös rendezvények, programok alkalmával; 

‐ iskolai honlapon, e-mailen keresztül; 

‐ a KRÉTA – Iskolai Alaprendszeren keresztül; 

‐ sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak. 

 

 

4.10.3 A pedagógusokkal való kapcsolattartás formái 
A tantestület tagjai közötti kapcsolattartás formái sokszínűek: 

‐ értekezletek, megbeszélések alkalmával; 

‐ rendezvények, programok alkalmával; 

‐ személyes beszélgetések; 

‐ szakmai továbbképzések; 

‐ szakmai napok; 

‐ faliújság, hirdetmények; 

‐ iskolai honlapon, e-mailen keresztül; 

‐ sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak. 

Törekszünk arra, hogy a belső kapcsolattartás lehetőségeit optimálisan használjuk ki. 

(EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyezte-

tett intézmények támogatása” c. pályázat) 

Lehetőségeinkhez mérten törekszünk a külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösség-

fejlesztést és közvetve a lemorzsolódás megelőzését is szolgáló tevékenységek megisme-

résére, beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító 

számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. pályázat) 

 

 

4.10.4 Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 
Az iskola pedagógusai rendszeres munkakapcsolatot tartanak fenn, többek között: 

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerületének vezetőségével és 

munkatársaival; 

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, területi képviselőkkel, bizottsági ta-

gokkal; 

- a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel: iskolaorvos, védőnő, 

iskolapszichológus; 

- a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal; 

- a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereivel. 
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Intézményünkben fontosnak tartjuk a partnerközpontúságot, ezért folyamatosan kapcso-

latot tartunk közvetett partnereinkkel. A kapcsolattartás valamennyi formáját kihasznál-

juk, mivel tudjuk, akkor lehetünk eredményesek, ha együttműködünk partnereinkkel. 

A kapcsolattartás formái lehetnek: 

- értekezletek, megbeszélések; 

- rendezvények, programok alkalmával; 

- személyes beszélgetések; 

‐ iskolai honlapon, e-maile-en keresztül; 

‐ sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak. 

 

 

4.11 Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mé-

rési, értékelési rendszere 
 

4.11.1 A tanulók értékelésének alapelvei 
A tanuló értékelése mindenkor: 

- személyre szóló legyen. 

- fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 

- ne legyen megtorló. 

- folyamatosságot biztosítson, rendszeres, tervszerű, nem kampányszerű, kiszámít-

ható. 

- az iskolai követelményrendszerre épüljön. 

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a tantárgy jellegét, biztosítsa a szóbeli 

és írásbeli értékelés egészséges arányát. Minden gyermek minden tantárgyból 

kapjon lehetőséget a szóbeli megnyilatkozásokra is. 

- legyen tárgyszerű és konkrét (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan 

lehetséges a javítás). 

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

nulásnak. 

- félelemmentes légkörben történjen. 

- minden érdekelt fél vegyen benne részt. 

Ahhoz, hogy alapelveink megvalósulhassanak, a helyi tantervben az egyes tantárgyak kö-

vetelményeit világosan megfogalmazzuk és a tanév elején a tanulók, szülők tudomására 

hozzuk. Az egyes tantárgyak egységes követelményrendszerét minden pedagógus köteles 

betartani. A tanítók, szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrend-

szere mellett ismertetik saját értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások kö-

vetkezményeit, a pótlási, és javítási lehetőségeket.  

2. osztály félévétől kezdve a tanítók, szaktanárok a tanulók teljesítményét tanév közben 

érdemjegyekkel, és/vagy %-kal is értékelik, félévkor és tanév végén osztályzatokkal mi-

nősítik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen).  

- A tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük. 
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- Az érdemjegyekhez, és az osztályzatokhoz szóbeli értékelést is társítunk. 

- A félévi osztályzatok az elektronikus naplóba, illetve az elektronikus naplóból ki-

nyomtatott kivonatra kerülnek, melyet a tanuló a félév zárásakor megkap. A tanév 

végi értékelések a bizonyítványba kerülnek. 

- Az 1-2. évfolyamos tanulók szöveges értékelése félévkor az elektronikus naplóba, 

illetve az elektronikus naplóból kinyomtatott kivonatra kerülnek, melyet a tanuló 

a félév zárásakor megkap. Az 1. évfolyamos tanulók, elektronikus naplóból ki-

nyomtatott tanév végi szöveges értékelését a bizonyítvány mellé csatoljuk. 

- A szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is szempont lehet. 

- A tanórai aktivitást és a plusz munkát is értékeljük. 

- Felsőben a tanulóknak havonta tantárgyanként legalább egy érdemjegyet vagy írá-

sos, szöveges értékelést kell kapniuk. 

- A tanulónak az értékelést, érdemjegyet tudomására kell hozni, szüleivel írásban is 

közölni kell. 

- A tanulónak az értékelést követően a kijavított írásbeli munkáját betekintés és ja-

vítás céljából kézhez kell kapnia – és a nevelővel közösen értelmezve további kor-

rekciós lehetőségeket tisztázva, hisz a folyamatos értékelés lényege éppen az, hogy 

a hibák, hiányosságok feltárása után meghatározza a tanító, tanár a további teen-

dőket, egyénre szabott segítségeket nyújtson (differenciálás). 

 

 

4.11.2 A tanulók értékelésének formái 
Az előírt követelmények teljesítést az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően 

a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája alapján értékeljük. 

- Formatív értékelés (tudáspróba, írásbeli felelet, röpdolgozat) 

 a nevelő belátása szerint történik; 

 kisebb mennyiségű tananyagot kér számon; 

 a tanulási hibák, hiányosságok feltárását szolgálja; 

 elsősorban a tudáselemekre irányul és nem nagyobb egységekre; 

 osztályzattal értékeljük. 

- Szummatív értékelés: 

 témazáró 

 nagyobb szakaszok, témák lezárásakor íratjuk; 

 a tanuló valós tudását tükrözi; 

 a munkaközösségek az egységes értékelés céljából közösen állítják össze 

a feladatokat; 

 az egy osztályban tanító nevelők a témazárók íratásának időpontját jelzik 

az elektronikus naplóban, két témazárónál több egy napon nem iratható; 

 osztályzattal értékeljük, a hibákat megbeszéljük, javíttatjuk; 

 a témazárók jegyét az elektronikus naplóban piros színnel írjuk, a félévi 

és az év végi értékelésnél ezek a jegyek nagyobb hangsúlyt kapnak. 
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A kompetencia alapú oktatás, újfajta tanulásszervezéshez bevezetésével a tanulók mun-

kájának értékelése, minősítésének új formái: 

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

értékelése. 

 

 

4.11.3 Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének köve-

telményei, módjai és formái 
 

4.11.3.1 Az értékelés rendje 

Szöveges értékelés: 

A törvényi előírásoknak megfelelően, az első évfolyamon félévkor és év végén, a második 

évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 

megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 

Az összefoglaló jellegű írásbeli szöveges értékelés tartalmazza minden tantárgyból a pe-

dagógus véleményét, melyben megfogalmazza a gyermek: önmagához, társaihoz, vala-

mint a tantervben megfogalmazott követelményekhez képest nyújtott teljesítményét, fej-

lődését. 

Ehhez a KRÉTA rendszert használunk, mely tartalmazza mindazokat a részterületeket, 

teljesítendő vagy mért ismeretszintet, képességet, készséget, amelyeknek értékelését el 

kívánjuk végezni. 

A részletes értékelés mellett szerepel a tanuló általános teljesítményét kifejező minősítés 

is. 

A tanulók évközi értékelésénél már második évfolyam I. félévében lehetőséget biztosítunk 

az ötfokú érdemjegy-skála alkalmazására is a szöveges értékelés mellett. A tanév során 

bármikor élhet a tanító az írásbeli szöveges értékelés eszközeivel. Annak szükségességét, 

formáját, gyakoriságát a pedagógus maga dönti el, illetve a gyermek iskolai megnyilvánu-

lásaihoz igazítja. Törekszünk azonban arra, hogy az egy évfolyamon belül dolgozó tanítók 

körülbelül azonos értékelő tevékenységet végezzenek. Ez rendszeres évfolyamszintű 

egyeztetéseket kíván meg. 

A szöveges értékelés az érintett diákot tanító pedagógusok véleménye alapján az osztály-

főnök által az osztályban tanító kollégák véleménye alapján megfogalmazott, a tanuló tel-

jesítményét értékelő, személyiségfejlődését segítő, hiteles, megalapozott tájékoztatást 

adó dokumentum. 1. évfolyamon, illetve 2. évfolyamon félévig a tanulók szöveges értéke-

lést kapnak: 

Szöveges értékeléskor a „felzárkóztatásra szorul” minősítés esetén a szülők bevonásával 

értékeljük a tanuló teljesítményét, illetve a felzárkóztatás módjáról szóban tájékoztatást 

adunk. Ha a tanuló az 1. évben teljesítette a tanulmányi követelményeket, magasabb év-

folyamba léphet. Ha mulasztás miatt a követelményeket nem tudta teljesíteni, évfolyam-

ismétlésre utasítható.  
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Lehetőség szerint első osztályban rövid szöveges értékelést alkalmazunk tanév közben is, 

amely elsősorban diagnosztizáló ill. segítő, formáló célt szolgál. A tanulókat, szülőket erről 

a tájékoztató füzetben értesítjük; szóbeli tájékoztatást fogadóórán és szülői értekezleten 

kaphatnak az érintettek.  

 

Érdemjegyek, osztályzatok jelentése: 

- Jeles (5) 

 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz; 

 a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni; 

 a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz. 

- Jó (4) 

 a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz 

eleget; 

 az összefüggéseket némi segítséggel megérti, képes felidézni a témához 

kapcsolódó előző ismereteit; 

 kommunikációja nem zökkenőmentes. 

- Közepes (3) 

 a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget; 

 gyakran sorul a számonkérés során tanári segítségre; 

 kommunikációja szakadozott. 

- Elégséges (2) 

 az adott tanítási egység (tartalom) csak egy részéről képes számot adni a 

pedagógus segítő kérdései alapján; 

 a nevelő útmutatása segítségével sem képes az ismeretet tágabb összefüggésbe 

helyezni; 

 a konkrétumoktól nehezen vonatkoztat el; 

 fogalmakat önállóan nem alkot, önálló feladatvégzésre nem képes; 

 a tantervek követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális 

ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik; 

 a kommunikáció egyirányú. 

- Elégtelen (1) 

 az adott tanítási egységről nem rendelkezik ismeretekkel; 

 nevelői segítséggel sem tud a kérdésekre válaszolni; 

 ismeretek hiányában nem képes összefüggések meglátására, az előző 

ismeretek felidézésére; 

 valódi kommunikáció nem valósul meg. 

 

Önértékelés: 

Az értékelés egyik fontos értelme, hogy a tanulókat megtanítsuk saját teljesítményük kö-

rültekintő és elfogulatlan értékelésére, ezzel a saját tanulási folyamatainak aktív része-

sévé tenni. Ez csak úgy lehetséges, ha minden értékelési szituációban lehetőséget adunk 
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a tanulónak, hogy munkája eredményét összevesse a célokkal, minél differenciáltabban 

feltárja a hiányosságokat és levonja a tanulságokat. Problémamegoldás, tárgyi alkotó-

munka vagy dramatikus megjelenítés esetén döntő jelentőségű lehet, hogy a tanuló mi-

lyennek látja munkájának eredményét, és miben látja saját erősségeit, illetve gyengesé-

geit. Az önértékelés azonban nem korlátozódhat az egyes teljesítményekre. Nagyon fon-

tos, hogy tanuló átgondolja, milyen téren fejlődött, miben áll ez a fejlődés, és hol vannak 

hiányosságok, amelyeket le kell küzdeni.  

 

A társak értékelése: 

A többi tanuló érdekes új szempontokat tehet hozzá az értékeléshez. Különösen az össze-

foglaló értékelések idején járhat komoly előnyökkel a közösség bevonása az értékelés fo-

lyamatába.  

 

A tanulói teljesítmények figyelemmel kísérését produktumok gyűjtésével is segíthetjük. 

  

 

4.11.3.2 A számonkérés követelményei 

A számonkérés formái: 

- szóbeli, 

- írásbeli, 

- gyakorlati, 

- informatikai eszközökkel, 

- online és pedagógus által összeállított interaktív programokkal. 

 

Szóbeli beszámoltatás: 

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

az önbizalom erősítése, szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése. 

Formái: az adott tantárgy jellegének megfelelőek. 

- 5 – 10 perces számonkérés az óra elején. Ezzel ellenőrizhetjük, hogy mennyire sa-

játították el a tanulók az előző órákon feldolgozott ismeretanyagot. Itt értékelhet-

jük a tanulók hozzászólásait szóban, a nagyon aktívakat érdemjeggyel is. 

- Szóbeli felelet – az előző óra, órák anyagából – érdemjeggyel minősítve. 

- A házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az ott-

honi munka, tanulás fontossága, hasznossága, célszerűsége, és rendszerességre 

neveljük őket. Azok a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a 

számonkérés ilyen megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez 

juthatnak. 

- Kiselőadás. 

- Beszámoló. 

 

Írásbeli beszámoltatás:  
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Írásbeli dolgozatok esetén a pedagógusok központi és saját készítésű feladatlapokat is 

használhatnak. 

- Írásbeli feleletet, feladatlapot az óra elején használjuk. Az előző óra, órák anyagá-

ból. Célja az ellenőrzés, a továbbhaladáshoz szükséges tudás felmérése. Nem kell 

előre bejelenteni, számát nem korlátozzuk. Jellemzője, hogy a legrövidebb időn be-

lül a pedagógusnak ki kell javítani. Érdemjegye egy jegynek számít. 

- Témazáró dolgozat a tantárgy egy összefüggő, több tanóra anyagát magában fog-

laló témája. Célja a gyakorlás és összefoglalás után a téma lezárása, a megszerzett 

tudás ellenőrzése és mérése. Egy héttel korábban be kell jelenteni, egy nap legfel-

jebb két témazáró íratható. A megírás tervezett időpontját az elektronikus napló-

ban előre jelezni kell, két héten belül ki kell javítani. Érdemjegye meghatározó a 

félévi, év végi értékelésben. A témazáró dolgozat hiányzás és egyéb indokolt eset-

ben egy újraírt dolgozattal javítható.  

A témazáró pontszámainak százalékokra váltása intézményünkben a következő: 

0 - 35 %   1 

35 % fölött – 55 %  2 

55 % fölött – 75 %  3 

75 % fölött – 90 %  4 

90 % fölött – 100 %  5 

Az átlagostól eltérő pedagógiai szituációban és tanulói csoportban az iskolaveze-

téssel egyeztetve – indokolt esetben – eltérhetünk a fenti kategorizálástól. 

A szülők számára lehetőséget biztosítunk fogadóórákon vagy más előre egyezte-

tett időpontban, hogy betekinthessenek gyermekeik írásbeli munkájába. 

- felmérő dolgozat írása – kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából; 

- házi dolgozat – adott téma önálló kidolgozása (pl.: olvasmánynapló); 

- év eleji felmérő – annak mérésére, hogy a tanulók mennyire emlékeznek, tudták 

feleleveníteni az előző tanévben megszerzett ismereteket; 

- félévi felmérő – annak mérésére, hogy a tanulóink a tanulmányi időszak követel-

ményeit hogyan sajátították el; 

- év végi felmérő – annak mérésére, hogy tanulóink egy tanév követelményeit ho-

gyan sajátították el – ez lehet szóbeli is; 

 

Gyakorlati munka értékelése: 

- A tanórákon készített produktum: rajz, vizuális munka, térbeli modell, plakát. 

- IKT munka - IKT eszközökkel készített tanulói feladatlapok, felmérések, prezentá-

ciók, képgyűjtemények. felhívó plakátok, hírek, képek készítése, gyűjteménybe 

rendezése, prezentáció, képes, mozgófilmes, multimédiás produktum. 

- Projekt során a tanulói munkák értékelése a bevont tantárgyak értékelési rendjé-

nek megfelelően történik, előzetesen kialakított rend szerint. 
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4.11.4 A magatartás és szorgalom értékelése 
A magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságúnak tartjuk az alábbiakat: 

- segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését; 

- segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is; 

- az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon; 

- mindig legyen személyre szabott; 

- pozitívumokra épüljön; 

- kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért kiemel-

kedő teljesítmény. 

A havi értékeléskor az előző hónapban mutatott magatartásra és teljesítményére vonat-

koztatunk. A következő hónapban mutatott magatartás és szorgalom értékelése az előző-

től független. 

A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és tanév végén osztályzattal értékeljük. Az 

év végi minősítés az egész tanévre szól. 

A félévi és tanév végi magatartás és szorgalom értékelése során meghatározó a havi ér-

demjegyek összesített eredménye. Ettől az osztályozó értekezleten csak nagyon indokolt 

esetben, a tantestület javaslatára lehet eltérni. A félévi és év végi magatartás és szorgalom 

érdemjegy a részjegyek, ill. az osztályban tanító pedagógusok véleményén alapszik. Prob-

lémás esetekben az osztályozó konferencián az osztályfőnök segítséget kérhet szavazás 

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

főnök hoz. 

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

minősítés lehet. Amennyiben az elégtelen eredmény a tanuló önhibáján kívüli okból kö-

vetkezett be, a tantestület mérlegelheti a minősítés fokát. 

Ha a magatartásban az igazgatói elmarasztalást követően lényegi javulás figyelhető meg 

a tanév végi minősítésnél a nevelőtestület „változó” magatartást is javasolhat. 

 

 

4.11.4.1 A magatartás és a szorgalom értékelésének módja és gyakorisága 

 

Évfolyam Gyakoriság Formája Ki végzi? 

1-2. hetente  

(szóban) 

havonta 

(érdemjeggyel) 

1. évfolyamon és 2. évfolyamon 
félévig szöveges értékelés. 
Érdemjegy az elektronikus napló-
ban és annak kivonatán  

osztályban tanítók 

3-4. osztályfőnök be-

látása szerint, de 

legalább havonta 

Érdemjegy az elektronikus napló-

ban és annak kivonatán  

önértékelés + 

osztálytanítók + 

osztályban tanító 
pedagógusok 5-8. havonta 

 

4.11.4.2 A magatartás értékelése 
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- Példás (5) a magatartása annak a tanulónak, aki tanórán és azon kívül is megtartja 

az írott szabályokat; viselkedése megfelel az általánosan elfogadott normáknak, és 

valamilyen tevékenységért dicséretben részesült. Társaival toleráns, tanáraival, a 

felnőttekkel udvarias. 

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

séget nem végzett, vagy apró viselkedési hiányok mellett több dicséretet kapott.  

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

kat, a szerzett dicséreteknél több elmarasztalásban részesült. Magatartása miatt 

szaktanári figyelmezetője van, vagy osztályfőnöki figyelmeztetésben, intésben ré-

szesült. 

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

bályokat, viselkedése nem felel meg az általánosan elfogadott normáknak, és több-

ször igazolatlanul hiányzik, ill. igazgatói elmarasztalásban részesült (igazgatói fi-

gyelmeztetés, igazgatói intő, nevelőtestületi figyelmeztetés). 

 
Szempont PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

fegyelmezettsége - nagyfokú, ál-
landó 
- másokra pozití-
van kiható 

- megfelelő, még 
nem teljesen a sa-
játja 
- nem zavarja a 
tanórát 

- ingadozó, de 
igyekszik javulni 
- kifogásolható 
- zavarja a tan-
órák rendjét 

- erősen kifogá-
solható 
- másokat és a 
tanórákat szándé-
kosan zavarja 

viselkedéskultúrája, 
hangneme társaival és 

az iskola minden 
dolgozójával 

- példaértékű 
- képes kulturál-
tan fellépni saját 
maga és szűkebb 
környezete érde-
kében 
- tisztelettudó 
- udvarias 

- kevés kivetniva-
lót hagy maga 
után 
- tisztelettudó 
- udvarias 
- nem használ trá-
gár, durva kifeje-
zéseket  

- tiszteletlen 
- udvariatlan 
- durva kifejezé-
seket használ 

- rossz, példát 
mutat társainak 
- durva, goromba 
- trágár kifejezé-
seket használ 
- közönséges 
- hangoskodó 

hatása közösségre, 
társas emberi kapcso-

latai 

- elismerést vált 
ki társaiból 
- aktív 
- segítőkész 
- pozitív irányban 
kezdeményező 
- szeretettel köze-
lít társai felé 
- védi, segíti a ki-
sebbeket, vagy a 
rászorulókat 
- tiszteli és elis-
meri mások érté-
keit 

- jóra vágyó haj-
lam irányítja 
- a közösségért 
vállalt munkára 
önként nem vál-
lalkozik, de a fel-
kéréseknek maxi-
málisan eleget 
tesz 

- közösségi mun-
kában, játékban 
néha durva 
- sérelmeit néha 
önbíráskodással 
torolja meg 
- közömbös  

- bomlasztó ha-
tású 
- gyakran bosz-
szantja társait, ta-
nárait 
- visszaél fizikai 
fölényével 
- félelemben 
tartja, esetleg zsa-
rolja társait 

házirend betartása - betartja és szük-
ség esetén be is 
tartatja 

- néha hibázik 
(nem rosszindu-
latból) 

- részben tartja be 
- a szabályok be-
tartására gyakran 
figyelmeztetni 
kell 

- sorozatosan 
megszegi, eluta-
sítja 

felelősségérzete - életkorához ké-
pest nagyfokú fe-
lelősségtudat 

- időnként feledé-
keny 
 

- ingadozó - felelőtlen 
- megbízhatatlan 
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Szempont PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 
hiányzás Csak igazoltan hiányzik Igazolatlan órái-

nak száma 6-nál 
kevesebb 

igazolatlan órái 
meghaladják az 1 
napot 

büntetési fokozat nincs  - egy szaktanári 
figyelmezetője 
van, vagy osztály-
főnöki figyelmez-
tetésben, intésben 
részesült. 

- igazgatói, neve-
lőtestületi elma-
rasztalásban ré-
szesült (igazgatói 
figyelmeztetés, 
igazgatói intő, ne-
velőtestületi fi-
gyelmeztetés) - 
fegyelmi eljárás 

jutalmazás közösségi munkáért - - 

 

 

4.11.4.3 Szorgalom érékelése 

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

készült, a tanórán képességei szerint aktívan részt vesz, és önálló feladatot is vé-

gez. 

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

megfelelően dolgozik, s képességeinek megfelelő teljesítményt nyújt. 

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

hiányos, s a tőle elvárhatónál gyengébben teljesít.  

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

golja, mélyen képességei alatt teljesít. 

 

 
Szempont PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

tanulmányi munkája - céltudatosan tö-
rekvő 
- értékrendjében 
fontos szerepet 
tölt be a tudás 

- képességeihez 
mérten viszonyla-
gos állandóság jel-
lemzi 
- igyekvő, törekvő 

ingadozó - képességei alatt 
teljesít 
- rendszertelen 
- nemtörődöm 

munkavégzése - kitartó 
- pontos 
- megbízható 
- önálló 

- többnyire önálló 
- rendszeres 

- rendszertelen 
- hullámzó 
- önállótlan 
- felületes 

- megbízhatatlan 
- gondatlan 
- rendetlen 
- hiányos 

tanszerei, munkájá-
nak külalakja 

rendezett rendezett kifogásolható rendetlen, csúnya 

kötelességtudata - kifogástalan 
- precíz 
- szükség esetén 
haladéktalanul 
pótolja hiányait 
- házi feladata 
mindig készen 
van 

- megfelelő 
- ösztönzésre szo-
rul 
- felszerelése hi-
ánytalan 
- házi feladata 
néha hiányzik 

- nem képességei-
hez mérten dolgo-
zik 
- felszerelése gyak-
ran hiányos 
- házi feladata hiá-
nyos vagy hiányzik 

- kötelességtudata 
nincs 
- felszerelése 
többnyire hiányos 
- rendszeresen 
nem készít házi 
feladatot 
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Szempont PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 
tanórán kívüli infor-
mációk felhasználá-

sai, többletmunka 

- aktív önműve-
léssel fejleszti tu-
dását 
- szívesen, aktívan 
vesz részt a tan-
órán kívüli prog-
ramokban, akár 
szervezőként is 
- versenyeken 
való részvétel 

- érdeklődő 
- szívesen olvas 
szakirodalmat, de 
csak az érdeklő-
dési körén belül 
- ösztönzésre dol-
gozik 

- ritkán végez ön-
művelést vagy 
többletmunkát 

- egyáltalán nem 
végez többlet-
munkát 

jutalmazás tanulmányi munkáért - - 

 

 

4.12 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 
Vizsgaszabályzat célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. (1) valamint a 65.§ (5) be-

kezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyo-

lítási rendjének szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

- részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

- és az értékelés rendjét 

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos mó-

don nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályza-

tait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni 

- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevo-

nással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozóvizsgákra 

- különbözeti vizsgákra 

- pótló vizsgákra 

- javítóvizsgákra 

Tanulmányok alatti vizsgák értelmezése: 

- Osztályozóvizsga: Az intézményvezető engedélyével a kötelező tanórai foglalkozá-

sokon való részvétel alól felmentett tanulók számára valamint - a jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén - a megengedettnél többet hiányzó ta-

nulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi osztályzat meg-

szerzése egy adott tantárgyból.  

- Különbözeti vizsga fogalma: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy 

a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. 
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- Javítóvizsga fogalma: Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére 

nem teljesíti az elégséges szintet egy adott tantárgyból (legfeljebb 3 tantárgy ese-

tén) vagy osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból el-

késik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. A tanév vége előtt meg-

szervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.  

- Pótlóvizsga: a tanuló valamely vizsgaformát (javító-, osztályozó-, különbözeti vizs-

gát) neki fel nem róható okból nem kezdte meg vagy igazolható okból nem tudta 

befejezni megismételheti azt. 

 
 

4.12.1 A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai 
- Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban. 

- Osztályozóvizsga: Januárban a félévi osztályzat megszerzésékor, illetve júniusban. 

- Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában. 

- Pótlóvizsga: egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le, abban az eset-

ben, amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol az előző vizsgák va-

lamelyikéről és erről két héten belül igazolással szolgál. 

 

 

4.12.2 A vizsgák követelményei 
Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és en-

nek tudását követeli meg a tanulóktól. 

 
 

4.12.3 Értesítés a tanulók felé 
Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak írásban, osztályozóvizsgát illetve kü-

lönbözeti vizsgát tevőknek elektronikus vagy postai úton), amely tartalmazza: 

- A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél) 

- A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél) 

- A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját 

- A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

- akinek az igazgató pótló vizsgát engedélyez. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
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4.12.4 A vizsgabizottság 
A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabi-

zottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 

- meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg tel-

jesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdemé-

nyezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint alá-

írja a vizsga iratait, 

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak 

a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzett-

séggel rendelkező pedagógus lehet. 

A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga tör-

vényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

Az igazgató feladata különösen: 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügy-

ben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályo-

san, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - az 

igazgató helyettese vagy más megbízottja. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. 

 

 

4.12.5 Írásbeli vizsga 
‐ A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köte-

les kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

‐ A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd ki-

osztja az írásbeli vizsga feladatait. 

‐ A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

‐ Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, fel-

adatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát 

golyóstollal kell elkészíteni. Bizonyos esetekben a feladatlap előírhatja az írógép, 

számítógép használatát. 

‐ Az íróeszközökről  és a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondos-

kodik. 
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‐ A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázla-

tot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

‐ A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maxi-

mális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc, 

‐ Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelke-

zésre álló időt meg kell növelni. 

‐ A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (4) bekezdése alapján a vizsgázó kéré-

sére, az igazgató engedélye 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

‐ Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között 

pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani.  

‐ A pótló vizsga harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával 

- is megszervezhető. 

‐ Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az el-

vétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli 

vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést 

írásban jelenti az igazgatónak. 

‐ Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizs-

gáztató pedagógus nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, 

esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgá-

lását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó 

írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

‐ Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapo-

kat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási 

idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával 

- az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

‐ Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a meg-

kezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné 

 az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - 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 az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszokat értékelni kell. 



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                                    Pedagógiai Program 2020. 
 

73 
 

 

‐ Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizs-

gáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az 

igazgató által meghatározott időben. 

‐ A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló ese-

mény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szán-

dékos vagy gondatlan magatartására. 

‐ Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus haladéktalanul kijavítja, a 

hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű 

tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

‐ Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, 

hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

‐ Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából 

és két másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló 

háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő 

döntést hozhatja: 

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán 

nyújtott teljesítményt, 

 az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót 

javítóvizsgára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 

kell foglalni. 

 

 

4.12.6 Szóbeli vizsga 
‐ A vizsgázónak legalább tíz perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a 

vizsga helyszínén.  

‐ A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

‐ Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató 

tanár gondoskodik.  

‐ A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsga-

bizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  

‐ Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási 

időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet ké-

szíthet. 

‐ Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgabizottság tagjai a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha a vizsgázó a már 

feltett kérdés kifejtését befejezte vagy annak kifejtésében elakadt.  

‐ A következő vizsgatantárgyból történő felelet előtt, legalább tizenöt perc pihenő-

időt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
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‐ Ha a vizsgázó befejezte a feleletet, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt ér-

tékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

‐ A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 71. § (1) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igaz-

gató engedélye alapján 

 a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen vagy 

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

‐ Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát te-

gyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell kifejte-

nie.  

‐ Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása 

után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát.  

‐ Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát 

befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzava-

rását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A fi-

gyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

‐ A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, 

vagy fel nem róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem je-

lenés esetében az igazgató az írásbeli vizsgán leírtak szerint jár el. 

 

 

4.12.7 Gyakorlati vizsga 
‐ A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meg-

győződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvég-

zéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, ille-

tőleg folytatható. 

‐ A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakor-

lati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 

gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűz-

védelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

‐ A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben megha-

tározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének 

ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló 

idő feladatok szerinti megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmaz-

hat rendelkezéseket. 

‐ Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 
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‐ A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjegy-

gyel kell értékelni. 

 

 

4.12.8 A vizsgatárgyak követelményrendszere 
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 

az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 Az értékelés rendje 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján a következő ponthatárokat javasoljuk: 

0 - 35 %   1 

35 % fölött – 55 %  2 

55 % fölött – 75 %  3 

75 % fölött – 90 %  4 

90 % fölött – 100 %  5 

Az átlagostól eltérő pedagógiai szituációban és tanulói csoportban az iskolavezetéssel 

egyeztetve – indokolt esetben – eltérhetünk a fenti kategorizálástól. 

 

A vizsgatárgyak részei 

Irodalom szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Magyar nyelv szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Történelem szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Idegen nyelv szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Matematika szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Fizika szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Földrajz szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Biológia szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Kémia szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 
Informatika gyakorlati vizsga 

 

 

4.12.9 Záró rendelkezések 
A vizsgázó, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő a vizsga eredményével kapcsolatban 

15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amennyiben eljárási kifogása van. 

Azok a magántanulók, akik nem tudnak eleget tenni a számonkérés feltételeinek az osztá-

lyozóvizsgán, évfolyamismétlésre kötelezettek, és azt már nem tehetik meg magántanu-

lóként, csak nyomatékos indoklás mellett. Ezen indoknak, vagy indokoknak az elbírálását 

az igazgató végzi.  

http://www.bankidonat.hu/iskolank/alapdokumentumok/category/6-pedagogiai-program
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5. HELYI TANTERV 

Az iskola a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osz-

tályokon belül kialakított csoportok számára tanítási órákat szervez. 

A tanulók számára a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon vá-

lasztható tanítási óra. 

A kötelező tanítási órán az osztály valamennyi tanulója köteles részt venni. 

A kötelezően választandó tanítási órán, melyet a tanuló a választásra felkínált tantárgyak 

közül kötelezően választ, meghatározott óraszámban, szintén köteles részt venni. 

Az iskolai foglalkozások helyszíne elsősorban az iskola tantermei, és egyéb, a foglalkozás 

megtartására alkalmas helyiség. 

Ezen kívül az iskolán kívül is szervezhető foglalkozás. Ebben az esetben a tanuló felügye-

letét mind a foglalkozáson, mind a foglalkozásra oda-vissza jutás közben az iskola bizto-

sítja. 

Az iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szervező pedagógus a szülőt előzetesen tájé-

koztatja. 

Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év vé-

géig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles 

azon részt venni. Erről a tanuló és szülője a szabadon választott tanítási órára történő je-

lentkezés előtt írásbeli tájékoztatást kap. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, és a minősítés, a mulasztás, to-

vábbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében, úgy kell tekinteni, mint a kötelező taní-

tási órát. A szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási 

órákra történő jelentkezés, jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

Iskolánk biztosítja a lehetőséget, hogy azok is megkezdhessék, valamint folytathassák ta-

nulmányaikat, akik a szabadon választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni. 

Iskolánk minden év április 15-ig közzéteszi, hogy a tanuló 

- milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

- melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy az iskolában szervezett 

etika órát választhat. 

A jelentkezés határideje minden tanév május 20-a. 

A tanuló szülőjének írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már 

nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a 

szabadon választott tanítási órára. 

 

 

5.1 A tanítás szervezésének rendje 
Az alsó tagozaton a magas óraszámok miatt az óraterv szerinti tanórákat és napközis 

egyéb foglalkozásokat egyenletesen felváltva a délelőtti és a délutáni sávban osztjuk el, 

melyet ebédidővel osztunk szét.  
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Az 5-8. évfolyamon az órarendi tanórákat követően tanulószobai foglalkozással teszünk 

eleget törvényi kötelezettségünknek. 

Az 1-8. évfolyamon a kötelező és szabadon választott tanórákon, foglalkozásokon túl a 

délutáni kötelező egyéb foglalkozások tekintetében a szülő indokolt esetben felmentési 

kérelemmel élhet tanév elején és félévkor. 

A felmentési kérelem az igazgató által elutasítható, vagy tanév közben visszavonható, ha 

a tanuló az előző tanévben jelentősen képességei alatt teljesített, vagy tanulmányi telje-

sítménye tartósan nem éri el az elégséges szintet. 

Az intézkedés célja a tanulók rendszeres tanulásának, tanulást segítő foglalkoztatásának 

biztosítása. 

Az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésében a leendő 5. osztályos osztály-

főnökök hospitálnak a leendő osztályaiknál már a 4. évfolyamon. (EFOP) 

Az alsó és felső tagozat közötti átmenet megoldásában a 4. osztályos tanítók megbeszélés 

keretében tájékoztatják a leendő 5. osztályos osztályfőnököket és szaktanárokat, az átme-

netben érintett pedagógusokat az osztályok tanulóiról. (EFOP) 

A szülőket partnerként kezeljük az iskolafokok közötti átmenettel kapcsolatos konkrét 

esetek megoldása során. (EFOP) 

 

5.2 Választott kerettanterv 
Választott tantárgyi kerettantervek: 

NAT 2012: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

Elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat 

 

NAT 2020: 

Elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat 

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához:  

- https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanter-

vek_sni_tanulok 

 

5.3 Tantárgyi rendszer és óraszámok 
Tanórák rendszere: 

NAT 2012: 

- Kötelező tanítási óra  

- Kötelezően választandó tanítási óra (az iskola részéről szabadon tervezhető) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok


Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                                    Pedagógiai Program 2020. 
 

78 
 

 

- Szabadon választható foglalkozások 

 

NAT 2020: 

- Kötelező óraszám  

- Szabadon tervezhető 

 

 2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024. 

1. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
2. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
3. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 
4. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 
5. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
6. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
7. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 
8. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

 

 

5.3.1 Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák NAT 2012 
 

5.3.1.1 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 - 4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez 1 - 4. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.  
 

Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 6 + 2 6 + 1  
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  
Ének-zene 2 2 2 2  
Vizuális kultúra 2 2 2 2  
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5  
Informatika       + 1  
Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló órake-

ret 

23 
25 

23 
25 

22 
25 

24 
27  

Kötelezően választandó 2 2 3 3  
A kötelezően választandó órakeretből (szabadon tervezhető órakeretből) adott többlet-

órákat +óraszámmal jelöltük a táblázatban. 

 

Szabadon választható foglalkozások 
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- Vízi-sport úszás 

1. évfolyam:  heti 2 óra 

2-3. évfolyam: heti 4 óra 

  

- Idegen nyelv oktatása 1 – 4. évfolyamon  

 angol, német nyelv esetén: 

1. és 2. évfolyam: heti 1 óra 

 3. és 4. évfolyam: heti 2 óra 

 kínai nyelv esetén: 

1. és 2. évfolyam: kínai nyelv: heti 1 óra + angol szakkör: heti 1 óra 

3. és 4. évfolyam: kínai nyelv: heti 2 óra + angol szakkör: heti 1 óra 

A kínai nyelv választása esetén nincs lehetőség a Vízi-sport csoportba való bekerü-

lésre. 

 

A kínai nyelv bevezetése  

2014/2015. tanévtől a helyi megvalósítást felmenő rendszerben a következőképpen va-

lósítjuk meg: 
 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

Szabadon választható órakeret  

Kínai nyelv, mint ide-

gen nyelvi óra2 
1 1 1,5 2 2 2 2 2 

 
Angol nyelv, mint ide-

gen nyelvi óra 
1 1 1,5 2 3 3 3 3 

 
Kínai-angol nyelvórák 

összesen1 
2 2 3 4 5 5 5 5 

 

 

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

természetesen kínai szókészlettel, szókinccsel, nyelvtani ismeretekkel.  

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

vezetésre az írásbeliség. 

 

A 3. évfolyam végén a szülőknek, tanulóknak választaniuk kell, hogy a jövőben kívánják-e 

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

Mint második idegen nyelv választható lesz a kínai nyelv is. 

1-3. évfolyamon szükségesnek tartjuk az angol nyelvi megsegítését, azért, hogy a 4. évfo-

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

akik három éve csak azt tanulják. 

 

 

                                                           
2 1-4. évfolyamon a tanórákat kínai és angol nyelvtanár tanítja. 5. évfolyamtól csak kínai tanár vezeti az 
órákat. 
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5.3.1.2 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 - 8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez 5 - 8. évfolyam 
 

Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  
 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 + 0,5 3 + 1 4  
Idegen nyelvek 3 3 3 3  
Matematika 4 3 + 1,5 3 + 1 3 + 1  
Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2  
Természetismeret (biológia – földrajz - fizika) 2 + 1 2 + 1      
Fizika     2 1 + 0,5  
Kémia     1 + 0,5 2  
Biológia - egészségtan     2 1+ 0,5  
Földrajz    1 + 0,5 2  
Ének-zene 1 1 1 1  
Dráma és tánc/Hon- és népismeret * 1        
Vizuális kultúra 1 1 1 1  
Informatika + 1 1 1 1  
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 + 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5  
Osztályfőnöki 1 1 1 1  
Kötelező tanítási óra Rendelkezésre álló órake-

ret 

26 
28 

25 
28 

28 
31 

28 
31 

 kötelezően választandó 2 3 3 3 

A kötelezően választandó órakeretből (szabadon tervezhető órakeretből) adott többlet-

órákat +óraszámmal jelöltük a táblázatban. 

* 5. évfolyamon a Dráma és tánc modul tartalmi elemei a magyar irodalom tantárgyba 

beépítve jelennek meg. 

 

Szabadon választható foglalkozások 

- Idegen nyelv oktatása 5-8. évfolyamon a tehetséges tanulók számára plusz heti 2 

óra 

A Köznevelési törvény szerint 7. évfolyamtól lehetőség van második idegen nyelv tanulá-

sára. Ezt a lehetőséget az igények és lehetőségek figyelembevételével próbáljuk biztosí-

tani diákjaink számára: 

‐ 12 fős csoport esetén a szabadon választható órakeretben. 

‐ 4-11 fős csoport esetén kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozás keretében. 
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A tanulók maximális heti terhelése 

Évfolyam 

Kötelező taní-

tási 

Kötelezően vá-

lasztandó 

Szabadon vá-

lasztható 
Összesen 

óra 

1-2. évfolyam 23 2 2 27 

3. évfolyam 22 3 2 27 

4. évfolyam 24 3 2 29 

5. évfolyam 26 2 3 31 

6. évfolyam 25 3 3 31 

7-8. évfolyam 28 3 4 35 
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5.3.2 Kötelező és szabadon tervezhető órák NAT 2020 
 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 5+1+1 5+1 4 + 1 4 + 1 3 + 1 3 + 1 
Matematika 4 + 1 4 + 1 4+1 4+1 4 4 + 0,5 3 + 1 3 + 1 
Történelem     2 2 2 2 
- Hon- és népismeret      1 - 1   

Etika / Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret   1 1     
Természettudomány     2 + 1 2 + 1 + 0,5   
Kémia       1 2 
Fizika       1 2 
Biológia       2 1 
Földrajz       2 1 
Idegen nyelv + 1 + 1 + 1 2  3 3 3 3 
- emelt idegen nyelv    + 1 2 2 2 2 

Ének-zene 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 2 - 1 1 1 1 1 1 
- Dráma és színház     1 - 1    

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  
Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki      1 1 1 1 
Állampolgári ismeretek        1 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 22 22 22 23 27 26 28 28 
SZABADON TERVEZHETŐ 2 2 2 2 1 2 2 2 
MAXIMÁLIS ÓRAKERET 24 24 24 25 28 28 30 30 
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1. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

  

 

2. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése  

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

 

3. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

A Vizuális kultúra kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és iro-

dalom tantárgy tananyagába, így a Vizuális kultúra tantárgy óraszámát csökkentettük 1 

tanórával, míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

4. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése  

‐ 1 óra: emelt Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 
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5. évfolyam: 

A szabadon tervezhető 1 óra felhasználásával megnöveltük a Természettudomány tan-

tárgy óraszámát 1 tanórával. 

A Dráma és színház tantárgyat integráltuk a Magyar nyelv és irodalom tantárgyba, így 

utóbbi óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

6. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Magyar nyelv és irodalom óraszám megnövelése 

‐ 0,5 óra: Matematika óraszám megnövelése  

‐ 0,5 óra: Természettudomány óraszám megnövelése 

 

A Hon- és népismeret tantárgyat integráltuk a Természettudomány tantárgyba, így annak 

óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

7. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Magyar nyelv és irodalom óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése  

 

8. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Magyar nyelv és irodalom óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése 

 

Iskolai sportkör (min. 12 fő jelentkezése esetén) keretében lehetőséget biztosítunk: 

- Vízi-sport úszás 

1. évfolyam:  heti 2 óra 

2-3. évfolyam: heti 4 óra 

  

Az Idegen nyelv oktatása 1. évfolyamtól megvalósul: angol, német, kínai nyelv keretében. 

Minimum 12 fő jelentkezése esetén. Az angol nyelvvel párhuzamosan folyik a kínai nyelv 

tanítása, így a kínai nyelvet kiscsoportos tehetséggondozás esetén biztosítani szeretnénk. 

Az idegen nyelvet 4. évfolyamtól kezdődően emelt óraszámban tanítjuk. 

 

Kínai nyelv esetén: 

1-3. évfolyam: kínai nyelv: heti 1 óra + angol nyelv: heti 1 óra 

4. évfolyam: kínai nyelv: heti 2 óra + angol nyelv: heti 2 óra 

A kínai nyelv választása esetén nincs lehetőség a Vízi-sport csoportba való bekerü-

lésre. 
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A kínai nyelv bevezetése  

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben a következőképpen valósítjuk meg: 
 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.  

Szabadon választható órakeret  

Kínai nyelv, mint ide-

gen nyelvi óra3 
1 1 1 2 2 2 2 2 

 
Angol nyelv, mint ide-

gen nyelvi óra 
1 1 1 2 3 3 3 3 

 
Kínai-angol nyelvórák 

összesen1 
2 2 2 4 5 5 5 5 

 

 

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

természetesen kínai szókészlettel, szókinccsel, nyelvtani ismeretekkel.  

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

vezetésre az írásbeliség. 

 

A 3. évfolyam végén a szülőknek, tanulóknak választaniuk kell, hogy a jövőben kívánják-e 

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

1-3. évfolyamon szükségesnek tartjuk az angol nyelv megsegítését, azért, hogy a 4. évfo-

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

akik három éve csak azt tanulják. 

 

Összefoglalva: 

 

1
. é

v
fo

ly
am

 

2
. é

v
fo

ly
am

 

3
. é

v
fo

ly
am

 

4
. é

v
fo

ly
am

 

5
. é

v
fo

ly
am

 

6
. é

v
fo

ly
am

 

7
. é

v
fo

ly
am

 

8
. é

v
fo

ly
am

 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 6 5 5 4 4 
Matematika 5 5 5 5 4 4,5 4 4 
Történelem     2 2 2 2 
Etika / Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret   1 1     
Természettudomány     3 3,5   
Kémia       1 2 
Fizika       1 2 
Biológia       2 1 
Földrajz       2 1 
Idegen nyelv 1 1 1 2  3 3 3 3 
- emelt idegen nyelv    1 2 2 2 2 

                                                           
3 1-4. évfolyamon a tanórákat kínai és angol nyelvtanár tanítja. 5. évfolyamtól csak kínai tanár vezeti az 
órákat. 
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Ének-zene 1 1 1 1 2 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 1 1 1 1 1 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  
Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki      1 1 1 1 
Állampolgári ismeretek        1 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 22 22 22 23 27 26 28 28 
SZABADON TERVEZHETŐ 2 2 2 2 1 2 2 2 
MAXIMÁLIS ÓRAKERET 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

 

 

5.4 Csoportbontások 
A heti foglalkoztatási időkeret terhére osztályokon belül, osztályok között csoportbontást 

alkalmazunk minden olyan esetben, amikor az a tanulók egyéni és csoportos képesség 

fejlesztését szolgálja: 

A csoportbontás szervezés elvei: 

- Differenciált képességfejlesztés 

 Emelt óraszámú oktatás biztosítása egy-egy tantárgyból évfolyamonként. 

- Osztályközösség eredményesebb képességfejlesztése 

 Osztályközösségben magas a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók aránya 

(tehetséges, vagy felzárkóztatásra szoruló). 

- Megfelelő tanulási környezet biztosítása 

 Tanteremméret, eszközszükséglet, tantárgyi speciális szükségletek biztosítása. 

- A csoportbontásban érintett tantárgyak: 

 Az adott tanévre aktuálisan munkatervben és tantárgyfelosztásban rögzített 

módon, a fenti szervezési elvek érvényesetésével. 

A csoportbontás minden esetben jogszabályi és fenntartói utasítás alapján történik. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készsé-

gek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik 

és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

 

 

 

 

5.5 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszkö-

zök kiválasztásának elvei 
Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei: 
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- Segítse, támogassa a kompetencia alapú oktatás, nevelés eredményességét. 

- Jelenjenek meg benne az új tanítási-tanulási formákhoz igazodó feladattípusok. 

- Az alaptankönyvekhez tartozzon feladatlap vagy munkalap, lehetőség szerint e-

tananyag a megerősítés, a gyakorlás, a tanulók önálló munkáltatásának megszer-

zésére. 

- Előnyben részesítjük azokat a tankönyveket, melyeket digitális tananyagok készül-

nek CD melléklettel, vagy interneten elérhető tananyagokkal. 

- Előnyben részesítjük azokat a tankönyveket: amelyek differenciált képességfej-

lesztésre adnak lehetőséget, több éven áthasználhatóak, 

A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök nem vál-

toztathatók meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

 

A tankönyv választás szempontjai:  

- Legyen alkalmas egyéni képességfejlesztésre és differenciálásra. 

- Tartalmazzon kiegészítő ismereteket, ajánlatokat. 

- A tankönyv összhangban legyen a helyi tantárgyi tanterv tananyagával és követel-

ményeivel, segítse a kompetencia alapú oktatás megvalósítását. 

- A tankönyv a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt jól használható legyen, 

segítse az ismeretek elsajátítását, illetve elsajátíttatását. 

- Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek: 

 érthető, tagolt és logikus felépítésű, 

 szerkezete legyen világos, egyszerű, 

 motiváljon, keltse fel a tanulók érdeklődését, 

 szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen,  

 kerülje az idegen kifejezéseket, szavakat, 

 ábrái, betűméretei, szerkesztésük segítse az önálló ismeretszerzést, 

 ösztönözzön az ismétlésre, rendszerezésre, 

 adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra. 

- Mérete legyen kézbe vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós. 

- Lehetőleg több éven át használható legyen. 

- A tankönyv ára a szülők számára elfogadható legyen, ne jelentsen túlzott anyagi 

terhet. 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tanesz-

közöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

Tanulók által megvásárolandó kiegészítő tankönyv csak akkor kérhető, ha az érintett szü-

lői közösség annak beszerzését egységesen vállalja. A szülőket a megelőző tanév végén 

tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ru-

házati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató mun-

kához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tanköny-

vekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen 
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segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. Megfelelő minőségű (tartós) és 

napi használatot nem igénylő tankönyveket a könyvtár visszagyűjti, és saját szabályzata 

szerint újból biztosítja a használatát. 

 

Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanu-

lói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei illetve, az egyes szaktanárok hatá-

rozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A tanulók számára szükséges taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről minden 

évben összesítés készül (tanszerlista), melyet az iskola honlapján teszünk elérhetővé. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

- Segítse az iskolai tananyag teljesítését. 

- Segítse, támogassa a kompetencia alapú oktatás, nevelés eredményességét. 

- Járuljon hozzá a képességfejlesztéshez. 

- több tanéven keresztül használható. 

- Gazdagítsa a módszertani eszköztárat. 

- Segítse a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. 

- Hozzájáruljon hozzá a munkakörülményeinek a javításához. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szük-

ségük van. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

 

5.6 Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 
Alapelvek: 

- a tanulóknak legyen írásbeli és szóbeli házi feladata. 

- a tanuló egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladatot 

kapjon. 

-  könyvtári vagy internetes kutatómunkát igénylő feladatokat is adunk, a gyűjtő-

munkát külön jutalmazzuk. 

- a házi feladatokat rendszeresen számon kérjük, ebben alkalmazzuk az önellenőr-

zés és mások ellenőrzésének módszerét is. 

- a tanuló elvégzett munkáját lehetőség szerint értékeljük, az elmaradt házi feladatot 

pótoltatjuk. 

- a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni vá-

lasztásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

- a projektmunkával kapcsolatos otthoni felkészülés feladatai (plakát, leporelló, kis-

előadás, digitális produktum, prezentáció, modell stb. készítés) a hagyományos 

tanórai feladatokkal azonos értékű és fontosságú.  
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- csak a tanórán megtanított tananyag adható fel házi feladatnak, illetve ahhoz kap-

csolódóan kutatómunka. 

- az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

- hétvégére és a tanítási szünetekre a szokásosnál több feladatot nem adunk 

- a hétvégére csak akkor adunk írásbeli házi feladatot, ha azt az órarend vagy a szá-

monkérés szükségessé teszi 

- a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat adható. 

- a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a tanulók 

napi, hétvégi ill. tanítási szünetek alatti kikapcsolódását. 

 

A házi feladat célja: 

- a tananyag elsajátításának elősegítése, 

- a tanórán tanultak rögzítése, 

- készségfejlesztés, 

- a tanultak gyakorlati alkalmazása, 

- az új anyag előkészítése, 

- motiváció, a tantárgyhoz való érzelmi viszony kialakítása,  

- az elkészített házi feladat minősége visszajelzés a tanuló szorgalmáról és tudásá-

ról, 

- a szülők tájékoztatása. 

 

Típusai: 

- Írásbeli feladatok: 

 egységes minden tanuló számára (alapkészségek fejlesztése), 

 differenciált fejlesztést szolgáló feladatok, 

 házi dolgozat vagy projekt: az adott tantárgyi ismereteken kívül egyéb 

készségek fejlesztését szolgálja. 

- Szóbeli feladatok: 

 a tantárgy jellegéből adódó feladatok,  

 tartalom megfogalmazása saját szavakkal, 

 Magyar nyelv és irodalom tantárgyból memoriterek, vers tanulása, prózai 

szöveg tanulása. 

 Kiselőadás készítése. 

- Egyéb (választható) feladat: 

 Otthoni feladatok újabb típusai az új tanulásszervezési eljárások keretében: 

gyűjtőmunka, digitális anyagok gyűjtése, tablókészítése, információgyűjtés, 

számítógépes tanulói produktumok. 

 Informatikai eszközök bevonásával elkészített feladatok, feladatlapok. 

Tanulmányi munka a napközis foglalkozáson és a tanulószobában: 
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- a tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott módon, az 

ehhez kapcsolódó foglalkozásokon valósítunk meg. 

- a hatékony tanulási módok megismertetése alapvető feladat. 

- tanórán a pedagógus segíti, ellenőrzi, értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját. 

- helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkal-

mazkodva optimális körülmények megteremtésére törekszünk. 

Elvárások napköziben és a tanulószobában: 

- A tanulmányi munka tartalma összhangban van a tanulók házi feladatának céljai-

val, eszközeivel, elvárt eredményeivel. 

- Tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi, értékeli a gyerekek tanulmányi mun-

káját. 

- A délutáni tanóra hatékonysága érdekében a foglalkozásvezető pedagógus a taní-

tóval illetve szaktanárral egyeztetett és a tervezett és elvégzett munka a tananyag-

gal összhangban van.  

- Fontos szempont a helyes időtervezés, a tanulók képességéhez és délutáni elfog-

laltságához alkalmazkodó optimális körülmények megteremtése.  

- A hatékony tanulási módok megismertetése, elsajátíttatása.  

 

 

5.7 Egyéb foglalkozások 
Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

Az iskola – a tanórai foglalkozásokon kívül a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével a tanulók fejlődését szolgáló, 

egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú egyéb foglalkozásokat szervez.  

Az intézmény ez irányú lehetőségeit óraszámban a tanulócsoportok után járó engedélye-

zett heti időkeret egyéb foglalkozásokra jutó óraszáma határozza meg.  

Egyéb foglalkozások: 

- napközis foglalkozások; 

- tanulószobai foglalkozások; 

- szakkör; 

- sportkör, tömegsport foglalkozás; 

- tehetség kibontakoztatását szolgáló egyéni és csoportos foglalkozások; 

- felzárkóztató, fejlesztő egyéni és csoportos foglalkozások: 

 a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását szolgáló foglalkozások. 

 a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 

tanulók segítését célzó foglalkozások. 

 felzárkóztató foglalkozások. 

 egyéni foglalkozások az 1-4. évfolyamra járók eredményes felkészítéséhez. 

 egyéni foglalkozás évismétlő tanuló számára, amennyiben a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli 

ugyanazt az évfolyamot. 
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- tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás; 

- pályaválasztást segítő foglalkozás; 

- Diákönykormányzati foglalkozás; 

- speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos foglalkozások; 

- közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások; 

- a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások; 

- a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozások; 

- tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság 

szervezése, tanuló felkészítése, kísérése; 

- osztály vagy csoportfoglalkozások, tanítási órák keretében nem megvalósítható 

foglalkozások. 
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6. A PÉCSI BÁNKI DONÁT UTCAI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA TELEPHELYE - ORFŰ 

A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskolájának telephelye, a korábbi Orfűi Fekete István 

Általános Iskola (7677 Orfű, Ady E. u. 6.) 

Orfű 900 fős község, Pécstől 15 km-re található. Jelenlegi formájában 1972 óta működik. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymás-

tól nagymértékben eltér, így nevelő, oktató munkánk is ehhez a helyzethez igazodik. Ezért 

egyaránt fontosnak tartjuk a tanulók felzárkóztatását, a tehetséges, jó képességű gyerme-

kek fejlesztését is, fejlesztő pedagógusunk közreműködésével. Az orfűi iskola erőssége ép-

pen kicsiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat így valóban egyénre szabot-

tan tudjuk megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és 

mélységű ismeretanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészségüket, kre-

ativitásukat szinte minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. 

Az órákon lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket fegyelembe vevő 

nevelésre, oktatásra. Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük lakóhelyük 

kulturális életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendez-

vény szervezője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut 

szereplések által.  

Első osztálytól lehetőség van nyelvtanulásra. A pedagógusok sokrétű képzettségének, ér-

deklődésének köszönhetően szakköreinket a szülők és gyermekek igényeihez tudjuk iga-

zítani (idegen nyelv, kézműves, természetjáró, stb.). 

Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép 

eredményt tudhatunk magunk mögött. 

A kötelezőn felül igény szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. 

Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található. 

Megismerésükre, ismeretek bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társ-

intézmények tanulói számára. 

 

„Két dolgot adjon az ember gyermekeinek útravalóul: gyökereket és szárnyakat, 

…bíztassuk tettekre, az elindulásra, 

adjunk lehetőséget a hibázásra, 

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

s tapasztalatgyűjtésre valók.” 

(ismeretlen) 

 

Orfű 900 fős község, Pécstől 15 km-re található. Jelenlegi formájában 1972 óta működik. 

 Diákjaink eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzetűek, így nevelő, oktató munkánk is 

ehhez a igazodik. Ezért egyaránt fontosnak tartjuk a tanulók felzárkóztatását, a tehetsé-

ges, jó képességű gyermekek fejlesztését is, fejlesztő pedagógusunk közreműködésével. 
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Az orfűi iskola erőssége éppen kicsiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat 

így valóban egyénre szabottan tudjuk megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak 

megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli 

kifejezőkészségüket, kreativitásukat szinte minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. 

Az órákon lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket fegyelembe vevő 

nevelésre, oktatásra. Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük lakóhelyük 

kulturális életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendez-

vény szervezője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut 

szereplések által.  

Első osztálytól lehetőség van nyelvtanulásra. A pedagógusok sokrétű képzettségének, ér-

deklődésének köszönhetően szakköreinket a szülők és gyermekek igényeihez tudjuk iga-

zítani (idegen nyelv, kézműves, természetjáró, stb.). 

Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép 

eredményt tudhatunk magunk mögött. 

Igény szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. 

Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található.  

Megismerésükre, ismereteik bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társ-

intézmények tanulói számára. 

 

 

6.1 Alapelveink, céljaink, iskolánk nevelőtestületének pedagógiai 

hitvallása 
A Fekete István Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket kívánjuk érvényre juttatni: 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 
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Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű is-

mereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagó-

giai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván-

nak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tu-

dományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesz-

tésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni és kooperatív tanulás 

módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a mun-

kának becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosz-

szat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

és helyes formáinak kialakítására, 

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk esemé-

nyeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy  

- mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 

szeretetet. 

 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében. 

Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat,  

- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven 

– továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a ta-

nulók számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és lebo-

nyolításában maga is részt vegyen. 

 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredménye-

képpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
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- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában,   tanulásban), 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 
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- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.  

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkánk azonban arra irányul, hogy minél több 

felsorolt tulajdonsággal rendelkezzenek a 4. osztály végére, illetve az itt felsorolt szemé-

lyiségjegyeket tekintsék értéknek, s elérendő célnak. 

 

 

6.2 Az iskolánkban folyó nevelő és oktatómunka kiemelt céljai, fel-

adatai, eszközei eljárásai 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti érté-

kek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, ér-

deklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

- Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növé-

nyek védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége 

iránt. 

- Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egész-

séges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás ké-

pességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tar-

tása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése). 

- Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbi-

zalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorga-

lom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum be-

fogadására és létrehozására. 

- Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

- A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

- Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre. 

- A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 
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- A szülőföldünk, Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kul-

túra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományai-

nak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés 

és hazaszeretet. 

- A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánk-

ban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, ha-

gyományaik tiszteletben tartása. 

- Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Ér-

deklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a kö-

zösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

 

6.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

- a tehetséggondozó foglalkozások; 

- a szakkörök; 

- úszótanfolyam 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, kulturális stb.); 

- a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a községi, városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

- az iskolaválasztás segítése. 

 

 

6.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenysé-

gek során történik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a napközi otthon; -  helyette jelenleg családi napközi működik. 

- az egyéni foglalkozások; 

- a felzárkóztató foglalkozások; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata; 

- szülői kérésre az iskolaválasztás segítése. 

 

 

6.5  A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek:  
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a felzárkóztató órák; 
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- a napközi otthon;  - jelenleg családi napközi működik. 

- a diákétkeztetés; (községünk önkormányzatának támogatásával) 

- a felzárkóztató foglalkozások; 

- községi könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

- a családlátogatások; 

- iskolaválasztás irányítása, segítése; 

- az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás; (jelenleg ingyenes) 

- szoros kapcsolat az orfűi polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek. 

 

 

6.6 Rendezvényeink 
Aktív szerepet tölt be iskolánk Orfű kulturális életében. Több hagyományt indított útjára.  

Közreműködünk különböző rendezvényeken.  

- Idősek napja 

- Márton nap 

- Karácsony  

- Anyák napja  

- Iskolanyitogató 

- Medvehagyma Nap 

 

6.6.1 Lázár Ervin Program (LEP) 
A Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó 

programokról 

 

A Kormány egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a 

jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyaror-

szág kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél 

fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. E kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan 

létrehozza a Lázár Ervin Programot (LEP), amely szociális helyzettől és lakóhelytől füg-

getlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként 

egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komoly-

zenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  

 

A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok ese-

tében a lehetséges programelemek körét: 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 
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2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ 

esetében a Pécsi Nemzeti Színházban) 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 

vagy koncerttermekben 

 

6.7 Komplex intézményi mozgásprogram  
- Egészséges életmód-tréningeket beépítjük a kötelező iskolai programokba, és a 

különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokba. 

- A mozgásos tevékenységeket a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően alkalmazzuk az óratervi órákba.  

- Az egyéb foglalkozásokon,  a foglalkozási programban foglaltak szerint, míg a kü-

lönféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig 

a testmozgás különféle formái dominál a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

- Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeret-

ben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglal-

kozások, mozgásos játékok. 

- Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajá-

tosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) –egy-egy kiemelt mozgásos tevé-

kenységet rendelünk, amely az iskolai szabadidős időkeretében szervezett tevé-

kenységek kiemelt irányát adja.   

- Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sport, il-

letve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szer-

vezetek között stratégiai együttműködésre törekszünk, az iskola tanulóinak moz-

gáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

- A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme 

lesz a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

- Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerülnek megszerve-

zésre.  

- A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján, a 

szabadidős- és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára, minden 

tanévben javaslatot készítünk. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.  
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6.8 Helyi tanterv 
 

6.8.1 Választott kerettanterv 
Helyi tantervünk alapját az oktatási miniszter által kiadott átdolgozott kerettanterv ké-

pezi, amelybe beépítettük a NAT által meghatározott kulcskompetenciákat. 

Választott tantárgyi kerettantervek: 

NAT 2012: 

Elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat 

 

NAT 2020: 

Elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű is-

mereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagó-

giai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván-

nak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tu-

dományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, az alkalmazhatóság praktikumának vonatko-

zásában is. 

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesz-

tésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

- fontos a matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki élet-

pályára való szocializálás terén  

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a mun-

kának becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, a nemzetisé-

gek és a nyelvi-vallási etnikumok szerepének értékelésére. 

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosz-

szat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

és helyes formáinak kialakítására, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2012_nat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
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- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk esemé-

nyeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbe-

csülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

- A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatköz-

pontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelíté-

sével  hozzájárulunk a motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természet-

tudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. Feladatunk a termé-

szettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a ve-

lünk élő környezetben. 

- A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalata-

ira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó is-

meretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció si-

kerességének záloga. A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpá-

lyára való szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások 

folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési 

módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.    

- Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában ki-

emelt fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszer-

vezési formák változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán 

kívüli környezetben történő fejlesztése. 

- Törekszünk, hogy tanulóink bepillanthassanak a jelen főbb kutatási tevékenysége-

ibe. 

 

6.8.2 Tantárgyi rendszer és óraszámok 
Tanórák rendszere: 

NAT 2012: 

- Kötelező tanítási óra  

- Kötelezően választandó tanítási óra (az iskola részéről szabadon tervezhető) 

- Szabadon választható foglalkozások 

 

NAT 2020: 

- Kötelező óraszám  

- Szabadon tervezhető 

 

 2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024. 

1. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
2. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
3. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 
4. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 
5. évfolyam NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
6. évfolyam NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
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7. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 
8. évfolyam NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 

 

 

6.8.2.1 Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák NAT 2012  
Minden év április 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat a választható tantár-

gyakról. Az első osztályosok szülei a beiratkozáskor, a többi évfolyamokon május 20-ig 

írásban jelzik a részvételi szándékot. A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Felvétel 

után az óra látogatása egy tanítási évig kötelező. A választott tantárgyakra is érvényesek 

a Házirend szabályai (fegyelem, késés stb.). 

A tanuló a fenti időpontig jelezheti azt is, ha a következő tanévben a nem kötelező tanórán 

nem kíván részt venni. 

 

Kötelezően választandó órák:  

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc megnövelt órakerete 1; 2; 4. évfolyamon heti 1 

óra 

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc megnövelt órakerete 3. évfolyamon heti 2 óra  

Matematika megnövelt órakerete 1-3.évfolyamon heti 1 óra 

Matematika, informatika megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 

Idegen nyelv megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 

 

Nem kötelezően választható órák:  

Idegen nyelv az emelt órakerete 1-4. évfolyam heti 2 óra 

 

Tantárgyak és óraterv 

 

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

A 

Magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc 7+1 7+1 6+2 6+1 

Idegen nyelvek  2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1  

Matematika , informatika    4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene, tánc és mozgás 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport, 5 5 5 5 

B Szabadon tervezhető órakeret (2) (2) (3) (3) 

C Tanórai rendelkezésre álló időkeret     25     25     25     27 

D Nem kötelező idegen nyelv: angol, német 2 2 2 2 

E Kötelező és szabadon választott órák összesen: 27 27 27 29 

F A tanulók terhelhetőségének maximuma     30      30     30     35 
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Tantárgyak 

1. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 
Összesen 

2. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 
Összesen 

    K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö 

A 

Magyar nyelv, irodalom, 

dráma  

4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 8 8 

Idegen nyelv                 3 3 

Matematika 3 2 2 3 5 5 3 2     5 5 

Matematika, informatika                 2 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene, tánc 2 

Vizuális kultúra 2 

Életvitel és gyakorlat 1 

Testnevelés és sport 5 

B 

Szabadon tervezhető órakeret 2) 2) 4) 3) 3) 6) 

Tanórai rendelkezésre álló 

időkeret 

25 25 50 25 27 52 

D 

Nem kötelező idegen nyelv: 

angol, németengedélyezett 

heti időkeret terhére tervez-

hető többletóraszám része 

2 2 4 2 2 4 

E 
Kötelező és szabadon vá-

lasztható. órák összesen 

27 27   27 27   

F 
A tanulók terhelhetőségének 

maximuma 

30 30   30 35   

  

 

6.8.2.2 Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák NAT 2020  
 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7 + 1 7 + 1 5+1+1 5+1 
Matematika 4 + 1 4 + 1 4+1 4+1 
Etika / Hit és erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret   1 1 
Idegen nyelv + 1 + 1 + 1 2  
- emelt idegen nyelv    + 1 

Ének-zene 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 
Vizuális kultúra 2 2 2 - 1 1 
- Dráma és színház     

Technika és tervezés 1 1 1 1 
Digitális kultúra   1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 22 22 22 23 
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SZABADON TERVEZHETŐ 2 2 2 2 
MAXIMÁLIS ÓRAKERET 24 24 24 25 

 

1. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

  

 

2. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése  

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

3. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése 

‐ 1 óra: Idegen nyelv óra bevezetése 

 

Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

A Vizuális kultúra kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és iro-

dalom tantárgy tananyagába, így a Vizuális kultúra tantárgy óraszámát csökkentettük 1 

tanórával, míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

4. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órák felhasználása (2 óra): 

‐ 1 óra: Matematika óraszám megnövelése  

‐ 1 óra: emelt Idegen nyelv óra bevezetése 
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Az Ének-zene kerettanterv tananyagának 50%-át integráltuk a Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy tananyagába, így az Ének zene tantárgy óraszámát csökkentettük 1 tanórával, 

míg a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát 1 tanórával megemeltük. 

 

Összefoglalva: 

 

1
. é

v
fo

ly
am

 

2
. é

v
fo

ly
am

 

3
. é

v
fo

ly
am

 

4
. é

v
fo

ly
am

 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 6 
Matematika 5 5 5 5 
Etika / Hit és erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret   1 1 
Idegen nyelv 1 1 1 2  
- emelt idegen nyelv    1 

Ének-zene 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 1 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1 
Digitális kultúra   1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 22 22 22 23 
SZABADON TERVEZHETŐ 2 2 2 2 
MAXIMÁLIS ÓRAKERET 24 24 24 25 
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 

A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola 2020/2021. tanévtől hatályos Pedagógiai prog-

ramját a nevelőtestület 2020. augusztus 25-i értekezletén elfogadta. 

 

 

Pécs, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Richterné Kellényi Edit 

tanító 

 

_____________________________________________ 

Hámosné Kiss Andrea 

tanár 

 

_____________________________________________ 

Csalódi Éva 

igazgató 

 

 

 

 

 

Az iskolai Diákönkormányzat a Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola 2020/2021. tan-

évtől hatályos Pedagógiai programját megismerte, ahhoz észrevételt nem kíván hozzá-

fűzni. 

 

 

Pécs, 2020. augusztus 26. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Völgyi Dorka 

DÖK elnök 

 

_____________________________________________ 

Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna 

DÖK patronáló tanár 

 

_____________________________________________ 

Csalódi Éva 

igazgató 
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A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola 2020/2021. tanévtől hatályos Pedagógiai prog-

ramját a Szülői Munkaközösség megismerte, azzal kapcsolatban észrevételt nem támaszt. 

 

 

Pécs, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ruszinkoné Szalay Édua 

SZM elnök 

 

_____________________________________________ 

Csalódi Éva 

igazgató 
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8. MELLÉKLET 

8.1 A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 
 

 

8.1.1 Az együttnevelés koncepciója 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját az alábbi tényezők biztosítják: 

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése a 
sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, reha-
bilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása.  

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárá-
sok, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és 

az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki: 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igé-

nyű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált 

nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján 

- szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait be-

építi a pedagógiai folyamatokba. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a 

tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai ta-

nár/terapeuta az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet ki-

alakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetvál-

toztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása), 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásá-

ban, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot 

tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
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g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fej-

lesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik 

a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 

8.1.1.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és felada-

tai  
a) A sajátos nevelési igényből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása  

b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 

c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 

d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása  

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

gok, funkciók fejlesztése 

f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetséggondozó feladatainak se-

gítése 

 

 

8.1.1.2 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 2/2005. (III.1.) OM rendelet, ill. a 32/2012. (X.8.) EMMI 

rendelet alapján megfogalmazott irányelvek, a kapcsolódó tartalmak kiemelt jelentőségűek a to-

vábbhaladás szempontjából. A követelmények értelmezése mindig az adott sérüléstípusnak meg-

felelő elvárási szintet feltételez, illetve minden - az adott tanuló állapota alapján - pozitív változás 

része a komplex értékelésnek. 

 A követelmények és elvárások nem egyezhetnek meg a többségi osztályra, csoportra alkalmazot-

takkal.  

A továbbhaladás feltételeinek meghatározása tehát a SNI tanulók esetében egyénre szabott meg-

ítélést igényel: mindig abból a szempontból, hogy a továbbhaladás vagy az évismétlés nyújt-e szá-

mára nagyobb segítséget a későbbi társadalmi beilleszkedésben, az énkép pozitív irányú alakítá-

sában. 

 

8.1.1.3 SNI tanulók értékelése 
Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével tör-

ténik. 

Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni különbségek 

figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést figyelembe 

vevő értékelést. 

 

8.1.2 Látássérült tanulók fejlesztése 
 

A vak és az aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési felada-

tok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, a sérülés típusának és jellegének megfelelő 

adaptáció segítségével.  
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A kulcskompetenciák fejlesztése  

A vak és a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulók iskolai nevelésének-oktatásának is alapvető célja a 

felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanu-

lásra való felkészítés. A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, ké-

pességekkel, attitűdökkel egészülnek ki.  

 

Anyanyelvi kommunikáció:  

A vak és aliglátó gyermek ismeretelsajátításában elsődleges szerepe van a verbális kommunikáci-

ónak. Törekedni kell arra, hogy a bő szókincs (verbalizmus) mögött tényleges tartalom legyen. 

Azokon a területeken, amelyek csak vizuálisan érzékelhetők (pl. színek, fények, fényképek, fest-

mények), a fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt sokoldalú megközelítéssel, 

érzékeltetéssel lehet kialakítani.  

A metakommunikáció használata (fej- és testtartás, a beszélő felé fordulás, távolságtartás, gesztus, 

mimika stb.) következetes nevelői ráhatással, különféle helyzetekben történő sok gyakoroltatás-

sal sajátítható el.  

- A vak és az aliglátó tanuló legyen képes a kommunikációs helyzetek értelmezésére,  

- a metakommunikáció részleges, tudatos elsajátítására, tudjon szóban és írásban a helyzetnek 

megfelelően kommunikálni.  

- Tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja a látássérültek számára 

kifejlesztett speciális szoftvereket.  

- Tanuljon meg udvariasan segítséget kérni és elfogadni.  

- A pozitív attitűd magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció:  

Az idegen nyelv tudásával elősegíthető az esélyegyenlőség megvalósulása a társadalmi beillesz-

kedésben. Az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás, az idegen nyelv pontírásá-

nak elsajátítása. A vak tanuló sajátítsa el az idegen nyelv pontírását.  

 

 

Matematikai kompetencia  

A speciális szemléltetés és tapintható segédeszközök használatával a súlyos látássérült tanuló ké-

pes elsajátítani a matematikai ismereteket, az alapkészségek megfelelő szintjére jutni.  

– A matematika iránti pozitív attitűd a mindennapi élet során adódó problémák megoldására való 

nyitottságot segíti.  

 

Természettudományos kompetencia 

- A vak, gyakorlatilag vak, aliglátó tanuló a természeti világ működésének alapelveit, a valóságos 

tapasztalat során, a valóság megismeréséhez szükséges átalakított eszközök használata segítsé-

gével ismeri meg, pl.: domború ábrákat, térképeket, modelleket használ.  

- Az így szerzett tudás birtokában a látássérült személy is képes cselekedni a fenntartható fejlődés 

feltételeinek biztosításáért.  

 

Digitális kompetencia  

- A tanulót a szabályos tízujjas gépírás tudása,  
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- a speciális képernyőolvasó programok, a látássérült embereket érintő weboldalak ismerete és 

használata segíti az . 

- információs társadalomba való aktív bekapcsolódásban.  

 

A hatékony, önálló tanulás  

- A vak és az aliglátó tanuló képes kitartóan tanulni, ha ismeri saját képességit, személyiségének 

erős oldalait. A leghatékonyabb tanulási módok elsajátításával, egyéni tanulási stratégia kialakí-

tásával alkalmassá válik a vakságból vagy az aliglátásból fakadó hátrányok leküzdésére.  

- A tanuló legyen tisztában azzal, hogy eredményességének alapfeltétele a következetes rend meg-

tartása környezetében, taneszközei között.  

- Sajátítsa el a tanulást segítő különleges eszközök (pl.: pontírógép, abakusz, számítógép kiegé-

szítő programokkal, stb.) készségszintű használatát.  

- A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró-, alkalmazkodó és kudarc-

tűrő képességet feltételez.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

- A súlyosan látássérült tanuló harmonikus életvitele szempontjából kiemelt jelentőségű a jó kom-

munikációs képesség kialakítása, a stressz-, frusztráció- és konfliktuskezelés.  

- Személyes jóléte érdekében rendelkezzen saját szembetegségével kapcsolatos ismeretekkel, le-

gyen képes a higiéniai szabályok követésére, a tudatos egészségmegőrzésre.  

- A pozitív attitűd magában foglalja a látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs le-

hetőségeinek az ismeretét.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

- A látássérült egyén boldogulásához szükséges a képességeit figyelembe vevő egyéni tervek ké-

szítésére, életpálya – építésre való képesség, az általa választható foglalkozások körének ismerete, 

az alkalmazkodás a változó, kínálkozó lehetőségekhez.  

- Pozitív attitűdjéhez tartozik a sikerorientáltság, innovációra való hajlam.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

- A vak és aliglátó ember esztétikai, művészeti tudatossága magában foglalja azt a felismerést, 

mely szerint kreativitása kifejezésére előnyös kiemelkedő területként kezelni a zenét és az irodal-

mat.  

- Pozitív emberi viszonyai alakításában hasznos, ha a látássérült egyén képes kis segítséggel saját 

külső megjelenésének esztétikumát biztosítani.  

 

Kiemelt fejlesztési feladatok  

A vak és aliglátó tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvényei.  

 

Énkép, önismeret 

– A vak és az aliglátó tanulóknak fel kell készülniük arra, hogy – látássérülésük ellenére – felelősek 

saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában.  

– A megfelelő tanulási környezet kialakítása segíti az önálló tevékenységek megvalósítását.  
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Hon- és népismeret  

- A vak, aliglátó tanulók sajátítsák el a kulturális örökség megismerésének sajátos, a látássérült 

embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes weblapok látogatása.  

- Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak igénybevételét.  

 

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra  

- Ismerjék meg a tanulók az Európai Unióról vakok számára készült, esélyegyenlőséget biztosító 

hangoskönyveket.  

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

- Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a fogyatékos szemé-

lyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló jogszabályokkal. A ta-

nulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és beállítódás ez irá-

nyú önálló ismeretszerzésre.  

 

Gazdasági nevelés  

- A vak tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges pozitív attitűd-

jük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése iránt.  

- A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének alapozására. A tanulók 

váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkorúknak megfelelően fejlődjön a pénzzel való 

bánni tudás képessége.  

 

Környezettudatosságra nevelés  

- A vak tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a természeti, 

társadalmi valóságról.  

- A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén is 

lehetséges.  

 

A tanulás tanítása  

- A tanítási-tanulási folyamatban építeni lehet arra, hogy a vak gyermekek figyelme a folyamatos 

gyakoroltatás eredményeként koncentráltabb, emlékezetük terjedelme jobb, mint látó társaiké.  

- Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő speciális eszközök készségszintű hasz-

nálatát (pl. beszélő számítógép, olvasóeszközök, Braille-kijelző).  

- A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az Internet-használatban 

képernyőolvasó programmal, ismerjék meg a Magyar Elektronikus Könyvtárat.  

A pedagógusok teendője, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakí-

tását.  

 

Testi és lelki egészség  

– A vak, aliglátó gyermek ismerje meg látássérülésének kórokát, az ebből eredő következménye-

ket, fizikai terhelhetőségét (pl. nehéz súlyok emelésének tilalma, megerőltető testmozgás korlá-

tai).  
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– Tisztában kell lennie azzal, hogy a balesetek elkerülése csak megfelelő tájékozódási és közleke-

dési ismeretek birtokában lehetséges (pl. a megszokott haladási irány betartása a közvetlen kör-

nyezetben, a kéz védekező tartása, egyértelmű/állandó/számára jellegzetes stb. támpontok sze-

rinti tájékozódás, a fehér bot használatának elsajátítása nagyobb térségben).  

– Ügyelnie kell a szem higiénéjének betartására, a fülészeti problémák mielőbbi kezeltetésére,  

a rendszeres orvosi ellenőrzés szükségességére.  

– Az egészséges életmódra nevelés segítse a vak tanuló a betegségek megelőzésében, egészség 

megőrzésében.  

– A vak, aliglátó gyermek számára is fontos a rendszeres mozgás, testedzés.  

– Ismerje, az egészséget károsító tényezőket. a helyes táplálkozás előnyeit. Kerülj – majd felnőtt 

élet során is – a káros szenvedélyeket (pl. alkohol, kábítószer, dohányzás).  

 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

– Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatosan alakíthatók ki. Fontos feladat 

az életvezetéshez szükséges rend szeretetének és megtartásának kialakítása, a tanuló szemészeti 

állapotából fakadó pályaválasztási, munkavállalási (foglalkozási), életviteli, családalapítási stb. 

korlátok megismerése, A változó társadalmi feltételekhez történő alkalmazkodás érdekében a ru-

galmasság kialakítása , képesség az önkorrekcióra, az együttműködésre. 

 

Speciális ajánlások a sérülés típusához kapcsolódva 

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

kozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthe-

tők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel 

irányított.  

 

Magyar nyelv és irodalom  

A műveltségi területen belül az írás-, olvasásrendszert a vakok emberek számára a Braille-féle 

pontírásrendszer alkotja. Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprend-

szerének megismertetése, eszközi használatának kialakítása. Ehhez speciális eljárásokra, módsze-

rekre és eszközökre van szükség (pl. hatrekeszes dobozok, gombás-, szögestábla, elfordítható 

hatponttábla, pontírógép, írótábla).  

Egyéb speciális feladatok:  

- a pontírógép helyes használatának megtanítása,  

- segítségadás a metakommunikáció értelmezésében, alkalmazásában,  

- a Braille-könyvtár, a hangos könyvtár és a digitális könyvtár megismertetése.  

 

Élő idegen nyelv  

Az idegen nyelv elsajátításához meg kell tanítani annak pontírásos betűhasználatát, valamint az 

elektronikus szótár kezelését. Az ismeretelsajátításban hangsúlyosabb szerepet kap a hallás útján 

történő nyelvtanulás.  

 

Matematika  

A matematika tanítása során elsődleges  

– a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fejszámolás tempójának 

fokozatos erősítése,  
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– a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális számolóeszköz 

használata,  

– a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön belül nagyobb 

arányú szerepeltetése.  

– egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl.: adaptált körző; vonalzó, speciális koordi-

nátatábla,  

– a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása.  

 

A geometria-tanítás célja a praktikus ismeretek bővítése. Szerkesztés helyett mértani modellezés 

történik (eszközei: mértani testek, speciális körzők, vonalzók, speciális rajztábla fóliával, stb.).  

Módszertani szempontból a folyamatos tevékenykedtetés kap kiemelt szerepet.  

 

Ember és társadalom. Ember a természetben. Földünk és környezetünk  

E műveltségi területek esetében cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a természeti és társa-

dalmi környezetben, minél több közvetlen tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet szerezze-

nek a természeti és társadalmi valóságról.  

A műveltségi területekhez kapcsolódó tantárgyak nyújtsanak sokoldalú lehetőséget a megfigyelő-

képesség, az emlékezet fejlesztéséhez, az információszerzés korlátozottsága következtében hiá-

nyos fogalmak tartalmi gazdagításához, a tapasztalati bázis kiszélesítéséhez. Ezért fontos, hogy 

sok konkrét érzékeltetéssel tényleges fogalmak alakuljanak ki a tanulókban. A tapintásos ismere-

teken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által közvetített információk, szemléltetések. A föld-

rajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető esz-

köz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az ezeken történő tájékozódás sok előkészí-

tést, gyakorlást igényel.  

A társadalmi ismeretek tekintetében meg kell ismertetni a tanulókkal a látássérültekre vonatkozó 

jogszabályokat és érdekvédelmi szerveződéseket.  

 

Művészetek  

E műveltségi terület esetében a fejlesztési feladatok módosítására van szükség: a tárgy- és kör-

nyezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra vonatkozóan a vizuális érzékelés 

helyébe a tapintással történő érzékelés lép.  

A dráma és tánc a tanuló térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, ön- és 

társismeretük kialakításában, kommunikációjuk fejlesztésében kiemelt szerepet kap.  

A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását jelenti, ami a síkban 

speciális módon készített ábrák elemzésével, értelmezésével, létrehozásával a többi szaktárgy (pl. 

geometria, földrajz, fizika, kémia) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós 

készségét, kézügyességét. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, vonalhúzók, körzők, sablonok stb. 

Ugyancsak kiemelt jelentőségű a térbeli ábrázolás alkalmazása (modellek, agyagozás stb.)  

A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével történik. A szolmi-

zálás kézjeleit módosított formában lehet alkalmazni.  

A médiaismeret műveltségi részterületét hang által közvetítő médiarendszerek dominanciája jel-

lemzi.  

 

 

Informatika  
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A műveltségi terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális hangkijelzéssel ellátott számítógép 

megismerésével. Ezen eszközök használatával olyan alapismeretek, jártasságok birtokába juttat-

juk a vak, aliglátó gyermekeket, melyek segítik a látókkal való kapcsolat létesítését, a mindennapi 

életben adódó írásbeli ügyeik intézését. A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített szá-

mítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos a továbbtanulás, az önálló ismeretszer-

zés szempontjából.  

A könyvtári ismeretek tartalmazza a Braille-, valamint a hangos könyvtárak (kazetták, CD-k, digi-

tális könyvek) használatát.  

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

A műveltségi terület alapját a NAT--ban megfogalmazottak jelentik, fokozottabb hangsúlyt kapnak 

azonban a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák. Jelentős a szerepe a látó szemé-

lyekkel, közösségekkel való nyelvi és szociális érintkezésnek. A gyakorlati ismeretek tekintetében 

kiemelt szerepet kap a látássérültek pályaválasztását is megalapozó technikák beépítése a tan-

anyagba. A speciálisan a látássérült személyek részére készült háztartási eszközök (pl.: kenyér-

vágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátítása előkészíti a tanulókat az önálló 

életvitelre.  

 

Testnevelés és sport  

A műveltségi területnek kiemelten kell szolgálnia az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesztést., a 

mozgásbiztonság kialakítását. A tartáshibák megelőzésére, korrigálására beépíthető a gyógytest-

nevelés tananyaga. Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségei-

vel (csörgőlabda, úszás stb.).  

 

 

8.1.3 Hallássérült tanulók fejlesztése 
Anyanyelvi kommunikáció:  
A hallássérült gyermekek/fiatalok ismeretszerzését nehezíti nyelvi kommunikációs szint-
jük életkortól elvárható elmaradása. Szókincsük szegényes, kifejezésmódjuk kevésbé ár-
nyalt, mint halló társaiké. Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, a te-
vékenységbe ágyazott anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika, a videó nyújtotta lehető-
ségek kihasználása A társas kapcsolatokban és a különböző kommunikációs helyzetekben 
való helyes, udvarias viselkedés, ezek megértése a különböző szerepjátékokban valósít-
ható meg.  
 
Idegen nyelvi kommunikáció:  
Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült ta-
nuló hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje. Az idegen nyelv tanulásánál 
elsősorban a nyelv írott formájának megismerése és elsajátítása lehet a cél, illetve a köz-
napi élethelyzetekben a legegyszerűbb kifejezések használata.  
 
Természettudományos kompetencia:  
A hallássérült gyermek/fiatal a környezetétől elsősorban a látás útján szerez információ-
kat. Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megértését szemléltetés, modellezés, 
tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük. (Pl.: digitális tananyagok, interaktív 
tábla használata).  
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Digitális kompetencia:  
A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a 
számítógép és az internet. Ajánlott a szabályos gépírás elsajátítása (gépírást tanító prog-
ram). 
 
A hatékony, önálló tanulás:  
A hallássérült gyermek/tanuló gyakran küzd önbizalomhiánnyal, a tanítás-tanulás folya-
matában általában állandó megerősítést, bíztatást igényel.  
 
Szociális és állampolgári kompetencia:  
A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell saját sérülésének, és ebből adódó esetle-
ges hátrányainak elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelé-
sében. A társas kapcsolatok helyes kialakítása, az udvarias viselkedés a későbbi társa-
dalmi beilleszkedést támogatják. Az őket megillető támogatási rendszer és lehetőségek 
ismerete.  
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:  
Mind korábbi életkorban (4-5. osztálytól) fontos az iskolák pályaorientációs tevékeny-
sége, hogy a hallássérült tanulók és szüleik megismerjék a választható szakmák körét, a 
továbbtanulási lehetőségeket.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:  
A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlés formálása nem csak személyiségük színe-
sebbé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek is. A művé-
szeti ágak közül elsősorban a manuális tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, kézi-
munka) lehetnek az önkifejezés eszközei, befolyásolhatják a későbbi pályaválasztást is. 
 
Matematikai kompetencia: A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés kö-
vetkeztében szűkebb szókincs, és az alacsonyabb nyelvi szint jelentősen befolyá-
sol/hat/ja. A gondolkodás kevésbé flexibilis, esetenként gondot okozhat az egyes témakö-
rök, feladattípusok, műveletek közötti váltás. A matematikai fogalmak értelmezését segít-
heti a mindennapi élethelyzetek (pl.: vásárlás, mérés, térbeli tapasztalatok) tanórai mo-
dellezése.  
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
 

A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de 
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fej-
lődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 
függvényei.  
 
Énkép, önismeret  
A hallássérült tanulókat fontos segíteni abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal 
együtt élve a munka világának aktív részesévé váljanak.  
 
Információs és kommunikációs kultúra  
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Az ismeretszerzésben fontos szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, hogy 
ezen az úton szerzett ismereteknek valósághű tartalma legyen, az ismeretanyag a fogalmi 
általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze.  
 
Hon- és népismeret  
A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, tartal-
makban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kom-
munikációjukban akadályozott hallássérülteknek. A szókincs, fogalmak bővítése, nonver-
bális úton szerzett ismeretek fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez igazított 
fejlesztésnek. Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolattartás formáinak elsajátí-
tása, gyakorlása.  
 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  
Közvetlen élmény nyújtásával lehet hatékonyan ismereteket adni a hazánkon kívüli 
kultúrkincsek megismeréséhez. A tanulók szemléletének, nyitottságának formálásában 
nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs lehetőségeikkel kapcsolatot tudnak teremteni 
szélesebb környezetükben élő (sors)társaikkal. 
 
Környezettudatosságra nevelés:  
A fejlesztési feladat elsősorban a társuló zavarokkal küzdő hallássérültek számára jelent 
kihívást. Ajánlott a legalacsonyabb életkortól a közvetlen környezet megfigyeléséből, óvá-
sából, rendben tartásából kiindulva eljutni a szélesebb körű környezeti – társadalmi fo-
lyamatok ismertetéséig. Mindehhez széles palettájú pedagógiai megsegítésre, vizuális 
megerősítést nyújtó szemléltetésre (pl. interaktív tananyagok alkalmazása) van szükség.  
 
A tanulás – tanítása  
A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű 
kommunikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetősé-
geik (emlékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek) feltárására építve valósítható meg 
az egyéni fejlesztés.  
 
Testi és lelki egészség  
A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló fo-
gyatékosságuknak megfelelő szinten – azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, il-
letve annak következményeit okozták. Fontos feladat a hallásjavító eszközök használatá-
nak, és azoknak az egészségügyi ismereteknek az elsajátíttatása, melyekkel megőrizhető, 
illetve aktivizálható hallásmaradványuk. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos 
szerepe van komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány ki-
használása, szájról olvasás). Szükséges, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros 
szokásokat, kerüljék az ártalmas, utánzó magatartási formákat (pl.dohányzás).  
 
Felkészülés a felnőtt élet szerepeire  
Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Ezért 
lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, és 
működtetése, amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását 
segítik, gyakoroltatják. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltá-
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rása, melyek a tanulók további sorsának döntő befolyásoló tényezői lehetnek (kézügyes-
ség, megfigyelés stb.). Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra, hogy pályaválasztásuk sikeres 
legyen. Reálisan kell felmérniük, feldolgozniuk a hallássérülésükből következő akadá-
lyozó tényezőket.  
A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő akadá-
lyozottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés, feldol-
gozás és átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására  
Ennek érdekében a lehető legkorábbi életkortól kell tanítani a gyermekeket a számítógép 
helyes használatára, illetve az internet által kínált kommunikációs lehetőségek tudatos, 
kulturált elsajátítására. 
 

8.1.4 Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 
Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a NAT-ban alapvető célként meghatáro-
zott kulcskompetenciák fejlesztése az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált (inklu-
zív) nevelésében-oktatásában elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából. 
Mindez különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszke-
dés érdekében.  
 
Anyanyelvi kommunikáció  
Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag - a tanítási tartalom - eszköz a tan-
tárgy nevelési feladatai megoldásában.  Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az 
enyhe értelmi fogyatékosok esetében a beszédcentrikusságot kell előtérbe helyezni. 
Ezért a nyelvhasználati képesség és a gyakorlat fejlesztése az elsődleges feladat.  
Az anyanyelv elsajátítása során - a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett 
alapelv, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelen-
ségek oktatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a va-
lóságra vonatkozó ítéleteit.  
Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, 
amely (az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a be-
szédnek, mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (ki-
fejező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszé-
lés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 
 
Idegen nyelvi kommunikáció  
Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhe értelmi fogyatékosok 
nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figye-
lem, emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák 
meg.  
A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos 
gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra.  
 
Matematikai kompetencia  
A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondol-
kodási műveletek, továbbá a funkcionális képességek / érzékelés, észlelés, felidézés, em-
lékezés, figyelem, képzelet /. A matematikai kompetencia birtokában az enyhe értelmi 
fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és 
térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett 
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matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző terüle-
tein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét so-
rán létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos 
a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység.  
 
Természettudományos kompetencia  
A természettudományos kompetencia az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakor-
lati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló 
természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egysé-
ges természettudományos világkép kialakítása.  
 
Digitális kompetencia  
Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve közép-
pontban a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfej-
lesztés áll.  
Szociális és állampolgári kompetencia  
A szociális kompetencia segíti az enyhe értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megta-
lálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az állampolgári 
kompetencia megszerzésekor az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- 
pszichológiai jellemzőit figyelembe véve a tartalmakat sajátélményű tevékenységek for-
májában gyakoroltatva segíti az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képes-
ségének fejlődését.  
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képes-
ségek és attitűdök alakítása, formálása minden esetben a tanulók egyéni sajátosságait 
figyelembe véve lehetséges. Arra kell összpontosítani, hogy az iskola évei alatt saját cse-
lekedeteik tükrében alakuljon ez a kompetencia. Ismerjék fel lehetőségeiket. Tudják fo-
gadni mások segítségét. Tudjanak segítséget kérni és adni.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. 
Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotó-
kedv nem csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motiváci-
ónak és az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékeny-
ségre épülő tapasztalatszerzés.  
 
Kiemelt fejlesztési feladatok  
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési feladatok megegyeznek 
a NAT-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni 
sajátosságokhoz igazodóan módosul.  
 
Énkép, önismeret  
A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, 
mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetle-
nül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a 
folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése.  
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Hon- és népismeret  
Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül 
képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglal-
ható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell ala-
kuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a tör-
ténelmi múlthoz.  
 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. A demokratikus jogok gyakorlására aján-
lott iskolai szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat).  
 
Gazdasági nevelés  
A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 
helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszo-
nyok), ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, 
családi életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) 
előnyben részesíteni.  
Környezettudatosságra nevelés  
Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az em-
beri élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakí-
tása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a követ-
keztetések közös levonása. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása 
mindennapi feladatként kell, hogy jelentkezzen.  
 
A tanulás tanítása  
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, egyéni ta-
nulási módok feltárása, gyakoroltatása, mindig az adott fejlettségi szinttől indulva. 
 
Testi és lelki egészség  
A nevelésben-oktatásban lényeges szerepe van a fizikai képzésnek, a rendszeres test-
edzésnek, mivel az erőnlét, a kitartás, a fizikai terhelhetőség meghatározó tulajdonságok 
lesznek a tanulók számára a munkaerőpiaci érvényesülésben. 
 
Felkészülés a felnőtt szerepre  
Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a neve-
lés-oktatás teljes intervallumában, melyben kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a 
saját élmény, a tapasztalat.  
 
Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képes-
ségek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fej-
lődésének függvénye. A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói 
képességek mind magasabb szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek 
határain belül. 
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
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Magyar nyelv és irodalom  
A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szó-
kincsfejlesztés és - gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a 
nyelvi hátrányok csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek 
megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van 
a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában.  
Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a 
tanulókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz 
való sokrétű viszonyulásról.  
A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló 
tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése  
b) A téri tájékozódás fejlesztése.  
c) Grafomotoros készségek fejlesztése.  
d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.  
e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fej-
lesztés.  
f) Szövegösszefüggések megláttatása.  
g) A helyesírási szokások megerősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.  
A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.  
A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesz-
tése, gyakorlása.  
Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.  
A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása 
fokozódó önállósággal.  
A tanulók által megismert aktív és passzív szókincs gazdagítása, gyakorlatai.  
Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű 
műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.  
Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, - javítás, helyesírási problémahelyze-
tek felismertetése.  
Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli 
feladatokkal. 
 
Élő idegen nyelv  
Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák 
meg.  
A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfo-
lyam előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében.  
Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanu-
lása iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében.  
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A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a 
tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, fej-
lettségüknek megfelelnek.  
A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egy-
szerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő 
értelmezésének.  
Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, ame-
lyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjá-
ban a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, 
fejlesztése áll.  
Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján 
kívánatos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi 
környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű infor-
mációk felfogása, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a 
hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Beszédszándék  
Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, motívumok 
felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti 
kíváncsiság felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkel-
tése.  
– Beszédértés  
Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. 
Egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvé-
tel a tanult témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése.  
– Beszédkészség  
– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megvá-
laszolása.  
 
Matematika  
A gyakorlás folyamán, a kognitív képesség alapműveleteit szem előtt tartva növelhetjük 
a tanulók intellektuális kapacitását.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
a) A tanulás eszközeinek célszerű használata.  
b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.  
c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 
szintjén.  
d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felisme-
rése, megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.  
e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése.  
f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.  
g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szo-
kások kialakítása.  
h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 
támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.  
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i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 
és a tényleges megoldás összevetése.  
 
Fejlesztési feladatok  
A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját él-
ményből kiindulva.  
A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, 
kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban.  A problémamegoldó képesség meg-
szerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten. Kérdések megfogalmazásának, ál-
lítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének kialakítása.  
A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a 
matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogal-
mának kialakítása.  
A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével.  
Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógi-
ákra) való emlékezés.  
Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, 
megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív 
gondolkodás mentén.  
A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének 
megítélésében.  
A segítségkérés és - elfogadás képességének fejlesztése, kialakítása.  
A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.  
A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.  
A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek 
ismereteihez igazodva.  
Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.  
A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felisme-
rése.  
Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.  
A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.  
Az ítélőképesség fejlesztése.  
 
Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek  
A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszicholó-
giai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A szemé-
lyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt 
eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sor-
sára is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei va-
gyunk.  
A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére ne-
velést, a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért 
érzett felelősséget.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek megér-
tése.  
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– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, össze-
függések felfedeztetése.  
– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 
technikájának fejlesztése.  
– A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése.  
– A kommunikációs képességek fejlesztése.  
– A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése.  
– Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a 
fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.  
– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.  
– Az önálló tanulás képességének fejlesztése.  
 
Fejlesztési feladatok  
Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. A saját szerep, a sa-
ját feladat, a saját felelősség felismerése.  
A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete.  
Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről.  
Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő 
segítségnyújtás mellett.  
Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.  
A munkavállalás gyakorlata.  
 
Ember a természetben  
A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének 
lehetősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a 
természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára 
fontos konstruktív magatartás- és viselkedésformák elsajátítása.  
E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, kör-
nyezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése.  
– Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.  
– A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése.  
– A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának 
érzékelése, felfogása, a változás – időben, térben – észlelése, értelmezése.  
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése.  
– Szokások, szokásrendszerek kialakítása.  
– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 
irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.  
– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés 
felfedeztetése konkrét példákon.  
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Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, elvonatkoztatá-
sok.  
– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható 
ciklusaival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai.  
– Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal.  
– Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.  
 
Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve.  
– Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 
ismeretei.  
– Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészsé-
ges táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.  
– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.  
– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása 
példák segítségével.  
– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások 
értelmezése.  
– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon ke-
resztül.  
– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgáló-
dások, konkrét tapasztalatok segítségével.  

– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető mó-
dozatainak ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az 
emberi szervezetet veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése.  

– Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.  
– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai 
ismeretek alkalmazása a működtetés során.  
– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.  
A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok 
megismerése.  
 
Földünk és környezetünk  
A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül 
sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit.  
Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fej-
lesztésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat, fel-
adatokat hordozva.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonat-
koztatás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége.  
– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.  
– A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térképössze-
függéseinek felismerése.  
– Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 
a jelek, a szimbólumok világában.  
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– Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objek-
tum tényleges és viszonylagos helye, helyzete.  
– Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban.  
– Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata.  
– Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló is-
meretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének 
fejlesztése, információk szerzése, kezelése.  
– Tájékozódás a földrajzi térben és időben.  
– Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban.  
– Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban.  
– A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, 
folyamatos gyarapítása.  
– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természet-
földrajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismerte-
tése példákon keresztül.  
– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségé-
vel.  
 
Művészetek  
Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt 
szerepe van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé 
válnak, segítik a mélyebb megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az al-
kotások széleskörű kínálata lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatá-
sára, a differenciális megvalósítására.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcso-
latteremtő és együttműködési képesség fejlesztése.  
– Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése.  
– Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése.  
– A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése.  
– Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése.  
– A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, 
forma, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól.  
– A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban.  
– A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése.  
– Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése.  
– Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 
gazdagítása.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban.  
– Egyszerű közlő ábrák értelmezése.  
– A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése.  
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– Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban.  
– Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében.  
– A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal 
szemben empatikus személyiség kialakításának segítése.  
 
Informatika  
A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába 
a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést 
állítja.  
A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az infor-
matikai ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az 
életvitel céljából is kiemelkedő jelentőségű.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Érzékszervi megismerések.  
– Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.  
– Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása.  
– Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése.  
– Csoportosítások, következtetések.  
– Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  
– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése.  
– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.  
– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.  
 
Fejlesztési feladatok  
A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később 
önállóan is. A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok 
építéséhez, problémák megoldásához. Gyakorlati problémák megoldása a dokumentu-
mok készítésével. Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, 
használatuknak megtanulása, szokások kialakítása.  
 
Életvitel és gyakorlati ismeretek  
A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével 
hozzájárul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A 
sérülésspecifikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen meg-
fogalmazott alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.  
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai  
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoporto-
sítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat 
felfedezése.  
– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 
motiváltság ébrentartása.  
– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, 
alkalmazása.  
– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok tovább-
fejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása.  



Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola                                                    Pedagógiai program 2020. 
 

128 
 

 

– A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése.  
– A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 
magatartás elfogadtatása.  
– Szociális képességek fejlesztése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felisme-
rése, személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életve-
zetési problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség 
megőrzésében.  
– Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mestersé-
ges környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító 
tevékenység műveletei.  
– Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel.  
– Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivite-
lezés során.  
– Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása.  
– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellá-
tásban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használa-
tában, a szolgáltatások igénybevételében.  
– Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban.  
– Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyu-
galmának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felis-
mertetése egyéni sajátosságok szerint.  
– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszo-
nyulás.  
– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a leg-
fontosabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak vala-
mint a realitások összehangolása. 
 

Testnevelés és sport  
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyet-
lenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság 
nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, hogy 
az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia 
eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos tapasztalat-
szerzés élményéhez. 
 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  
– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorla-
tok elvégzésére.  
– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.  
– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképességet. 
Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének 
fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai 
állapotának, terhelhetőségének függvényében.  
– A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri 
viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése.  
– A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.  
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– A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás belátta-
tása.  
– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.  
 
Fejlesztési feladatok  
– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.  
– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.  
– A megosztott figyelem képességének automatizálása.  

– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.  
– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszkö-

zök alkalmazásával is. 
– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok. 

 
 

8.1.5 Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése 
A beszédfogyatékos tanuló 

 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályo-

zottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, 

kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az 

akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -

megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros ko-

ordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részké-

pesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén 

a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. 

 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen be-

szédig – minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a 

kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatar-

tási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is ki-

válthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a ta-

nuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a 

pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli aka-

dályok jellegétől függ. 

 

 Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

a) megkésett beszédfejlődés, 

b) diszfázia, 

c) diszlália, 

d) orrhangzós beszéd, 

e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás), 

f) diszfónia, 
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g) disarthria, 

h) mutizmus, 

i) diszlexia, 

j) diszgráfia, 

k) súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 

vagy ezek halmozott előfordulása. 

 

 

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésének elvei és tartalma 

 

A fejlesztés alapelvei 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai 

tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felméré-

sétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás 

és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 

értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szaka-

szának figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a ki-

nesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek 

számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli 

megoldásokkal eredményesebbé tehető. 

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos 

foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben 
megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban 
illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmak-
hoz.  
Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredménye-
sen alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, a tanuló egyéni sajátosságait 
is figyelembe kell venni.  
 
Kiemelt fejlesztési tartalmak: 
 
Anyanyelvi kommunikáció  
– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott 
nyelv területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket  
– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, meg-
erősítése, beszédtudatosság kialakítása  
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– szövegértés fejlesztése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, elősegítve a min-
dennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdolgozás, to-
vábbgondolkodás lehetőségének biztosítását  
– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv 
különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz jut-
tató oktatás  
– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenet-
nél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál 
(szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg)  
– a szókincs bővítése.  
 
Idegen nyelvi kommunikáció  
Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint 
nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesz-
tése, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket.  
A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikák (auditív-, 
vizuális-, verbális-, drámatechnikák) használata, valamint a verbális és nem verbális 
kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű alkalmazása kiemelten fon-
tos.  
A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, 
melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvet-
lenül is segítséget nyújthatnak.  
Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók ese-
tében főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél. Az írás-
beli kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- 
és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 
 
Matematikai kompetencia  
A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése. Egyes 
esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségek-
ben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális abszt-
rakciónak a fejletlensége. A számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei 
esetén különös figyelmet kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a 
tanulók maximális együttműködésére. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköre-
inél tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségeire.  
A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a 
szóbeli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszköze.  
 
Természettudományos kompetencia  
Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat 
azokban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció 
akadályokba ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szöve-
gek alkalmazása szükséges az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának meg-
segítésére.  
Tanulónként eltérő lehet az az absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a termé-
szettudományos jelenségek értelmezésébe. A kritikai gondolkodás képességének fejlesz-
tése többnyire kis lépésekben valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva 
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kell törekedni arra, hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen bete-
kintésük. Eredményes tanári stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív mó-
don, több fogalmi szinten, az összes érzékszerv bevonásával való közvetítése.  
 
Digitális kompetencia  
Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, 
mivel az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt je-
lent. Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatorna-
ként működhet a mindennapi kommunikációban. Hozzásegíthetjük a tanulókat, hogy a 
rendelkezésükre álló információs társadalom technológiáit használják a maguk segéd-
eszközeként a számukra szükséges területeken.  
Főleg az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert 
ezek segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat.  
Az információgyűjtés- és keresés, a multimédiás tartalmak kezelése a beszédfogyatéko-
sok számára körülhatárolható, jól teljesíthető feladat, ezért építhetünk a tanulók erős 
motivációjára. Egyes ikonok, szóképek felismerésével, speciális alapfogalmak, kifejezé-
sek megtanulásával olyan eszközök birtokába jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a 
digitális világban. A tanuló érzékelje azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, 
majd az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. 
A pedagógus feladata, hogy a tanulók figyelmét a konkrét eszközök és szoftverek hasz-
nálatán, illetve a kommunikáció élményén túl arra irányítsa, miként lehet az információs 
társadalomban a beszédfogyatékosságból eredő hátrányokat minimalizálni.  
 
A hatékony, önálló tanulás  
A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a 
könyvtári ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló isme-
retszerzést, az információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott módszerek-
kel, a mindennapi életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális modellezé-
sével segíthetjük. A szövegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos szerep-
hez kell jutnia a gondolkodási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fo-
galmi gondolkodás terén.  
A pedagógus feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció ki-
alakítása.  
 
Személyközi és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 
kompetencia  
Cél a beszédfogyatékos tanulók támogatása abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és 
gazdasági környezet eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén azok mene-
tébe bekapcsolódni. az oktatás folyamán fontos a fokozatosság mellett a gyakorlati be-
mutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, az érzelemdús, 
szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához köthető társadalmi fel-
adatok szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A 
tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse 
benne szerepét, esetleges feladatát, képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt 
személyesen érintő részében érdekeit érvényesíteni.  
Fontos hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 
variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre.  
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A pedagógus feladata, hogy felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a 
szociális kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képvi-
selni ( ütköztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. Fokoza-
tosan el kell sajátítania a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességet, hogy rátaláljon a 
megfelelő kommunikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyze-
tekhez alkalmazkodni.  
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs 
eszközt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő és -
megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget bizto-
sít a művészeti nevelés. Ezen a kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, 
az érzelmi élet gazdagítása a kommunikáció minden szintjét fejleszti.  
A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 
kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő.  
A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, 
térbeli rendezés; szín-, forma- és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a be-
szédfogyatékos tanuló speciális készségfejlesztésére.  
 
SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
 
Énkép, önismeret  
Az önismeret fejlettsége, a reális énkép nagymértékben segít a nyelvi deficit leküzdésé-
ben és a társadalmi integrációban.  
 
Információs és kommunikációs kultúra  
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az infor-
matikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszköz-
ként tanulási munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.  
 
Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, Aktív állampol-
gárságra, demokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra neve-
lés  
 
A fenti kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók 
esetlegesen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézsé-
gei jelentenek nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott 
szövegekkel segítheti a pedagógus a tanulók munkáját. Fontos, hogy az alapfogalmak 
megértését, memorizálását egyénre szabott módszerek támogassák. Fontos a kifejező-
készség állandó fejlesztése és a kommunikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetősé-
get nyújt erre az interperszonális készségek fejlesztése, a szociális érzékenység kialakí-
tása, az együttműködésre való képesség fejlesztése, a különféle konfliktuskezelési eljárá-
sok elsajátítása.  
 
Tanulás tanítása  
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Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási programok tanulás során történő 
megfelelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében kiemelt sze-
repe van.  
 
Testi és lelki egészség  
A pedagógusnak segíteni kell a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésé-
ben, elfogadásában, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladat a tanuló mo-
tiválása a beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesé-
sekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is 
teljes életet tudjon élni.  
A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbáli-
san kifejezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére.  
 
Felkészülés a felnőtt - lét szerepeire  
A beszédfogyatékos tanuló készségei, képességei alapos feltérképezése szükséges a fel-
nőtt életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javí-
tása alapvető feladat. Cél a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakí-
tása. 
 
 

8.1.6 A pszichés fejlődés zavarával küzdő tanulók iskolai fejlesztése 
 
A kategórián belül nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapo-
tok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komp-
lex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis több-
dimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző súlyos-
ságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 
 
a) Arészképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető esz-
köztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 
valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok 
komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligen-
cia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint tel-
jesítményszóródás 
mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A 
részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz is-
kolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek követ-
keztében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, 
számolás) elutasításában fejeződhet ki. 
 
b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az 
érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sok-
kal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemza-
varuk (helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, 
gyenge önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, ál-
landó személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak. 
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Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, maga-
tartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 
- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási 
feszültséget, 
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és kö-
vethető szabályokat. 
 
A fejlesztés alapelvei 
 
- A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A reha-
bilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni 
kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgy-
részekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 
 
- A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív 
terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok 
esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön 
az őt integrálni képes környezetbe. 
 
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
b) a kudarctűrő-képesség növelése, 
c) az önállóságra nevelés. 
 
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 
 
Diszlexia, diszgráfia 
 
A diszlexiaa tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független ol-
vasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus 
eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok külön-
böző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. 
Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az 
új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót 
alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. 
Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs 
betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb sza-
vak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek elő-
hívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma 
között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú okta-
tásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 
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Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, 
az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 
viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 
csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
 
A fejlesztés célja: 
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanuló-
ban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készsé-
get, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek 
megszerzésében. 
 
A fejlesztés feladatai: 
a) a testséma biztonságának kialakítása, 
b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 
ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint 
a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, 
f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 
pályafutása alatt, 
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 
 
Diszkalkulia 
 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolá-
sának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosí-
tásának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó 
színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, 
amelynek 
következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté 
válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kiala-
kulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, 
a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak 
a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 
 
A fejlesztés feladatai: 
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a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehan-
golt, intenzív fejlesztése, 
b) a testséma kialakítása, 
c) a téri relációk biztonsága, 
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
e) a szerialitás erősítése, 
f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe he-
lyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a 
képi, vizuális megerősítés, 
h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegy-
zést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 
 
A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
 
Hiperkinetikus zavarok 
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapon-
gása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, meg-
fontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. 
Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésé-
nek késése. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 
 
Magatartási zavarok 
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A vi-
selkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván át-
hágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, 
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, in-
dulatkitörések, 
iskolakerülés, hazudozás. 
A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 
 
a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 
megfelelő érzékelésére. 
b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklő-
désének, terhelhetőségének ismeretében. 
c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, ön-
érvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker 
vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 
beilleszkedésének segítése. 
d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 
 
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüne-
teinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 
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folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi te-
rápiákat foglalja magába. 
A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmé-
lyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 
 
Módszer- és eszközválasztás 
Ajánlások a pedagógus/szülő részére 

• A módszer-és eszközválasztás tudatosságát a gyermek fejlettségi szintjének pon-
tos megismerése és az arra épülő egyéni fejlesztési terv alapozza meg.  

• A fejlesztési területek egymásra épülését, motiváló, változatos, rövid terhelést 
kell biztosítanunk a tanulási folyamatban.  

• Nem szabad a gyermeket körülvenni egyszerre sok ingerrel. Mindig átláthatóság, 
behatárolhatóság, rend és következetes pozitív megerősítés vegye körül a tanu-
lót. Egyszerre keveset markoljunk vizuális-akusztikus ingerekből: inkább több-
ször, változatos formában, rövid ideig erősítsük ugyanazt a képzetet. Tilos a 
hosszú, unalmas, gépies gyakoroltatás, a megterhelés erőltetett fokozása!  

• A nevelő mindig igyekezzen belehelyezkedni a gyermek nézőpontjába! 
• A fejlesztést két irányban végezzük: egyrészt a preventív képességfejlesztéssel 

erősítsük meg a gyengén működő funkciókat; másrészt teremtsünk alkalmat a 
gyermek önmegvalósítására, értékei bemutatására kreatív tevékenységek végzé-
sével (ábrázoló technikák, zene, mozgás, sport, színjátszás, kézművesség, stb.), 
mely a személyiség egyensúlyának kialakításában döntő lehet.  

• A hiányokat, korlátokat, a teljesítmény gyengeségeit egynek tekintsük a gyermek 
tulajdonságai között: nem kihangsúlyozva azt! A tanuló értékelését az önmagá-
hoz viszonyított személyiségfejlődés alapján végezzük.  

• Az ajánlott eszközök használata abban az esetben is szükségszerű, amennyiben a 
sajátos nevelési igény fennállásáról a gyermeknek nincs szakértői véleménye, de 
tanulási teljesítményében, beilleszkedésében enyhébb problémák megfigyelhe-
tők.  

• A differenciált bánásmód, nevelői attitűd és fejlesztés csak akkor válik hatékony-
nyá, ha az inkluzív intézmény pedagógusa, a szülő és a segítő szakember (gyógy-
pedagógus, pszichológus) közti együttműködés rendszeres: a gyermek egyéni 
fejlesztési tervét közösen valósítják meg.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


