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I.

Fejezet

Bevezetés
Pedagógiai programunk:


a 2004/2005- ös tanévben életbelépő és az Erzsébet Utcai Általános Iskola illetve az Árpád
Fejedelem Általános Iskola értékeit, hagyományait figyelembe véve átdolgozott,



a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás az innovatív intézményekben pályázat
elvárásainak, cél és feladatrendszerének beépítésével kialakított pedagógiai program.



a 2012/2013 as tanévben, felmenőrendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés
miatt



a 2013/2014-es tanévtől a törvényi változások miatt vált szükségessé:


A 2011. évi CXC Köznevelési törvény bevezetése



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



110/2012. (VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről, alkalmazásáról)



2016/2017 –es tanévtől a fenntartóváltás miatt



2020/2021-es tanévtől felmenőrendszerben kerül bevezetésre az első és ötödik
évfolyamon az új Nemzeti Alaptanterv a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet módosításáról

Iskolánkról
Iskolánk fenntartója: Észak Budapesti Tankerületi Központ
OM azonosító száma: 034862
Intézményi azonosító: BN 2701
Intézmény jogállása:
Alapító okiratunk szerint alapfeladatunk:
 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú iskolai oktatás
 Iskolai intézményi étkezés (gyermekétkeztetés)
 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás

Lázár Ervin Általános Iskola

- 7/216 -

Nevelési program

 sajátos nevelési igényű tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján
 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
 jogutódlással összevont Árpád Fejedelem Általános Iskola feladatainak ellátása
2007-ben intézmény összevonás történt, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erzsébet Utcai
Általános Iskola között.
A racionalizálás, intézményátszervezés legfontosabb indoka az intézmények hatékonyabb és
gazdaságosabb működtetése volt.
Ennek kapcsán egy új telephellyel bővült az intézmény, a szomszédos volt Nevelési Tanácsadó
épületével. Itt 8 osztálytermet alakítottak ki, ahol ma óvodai és iskolai fejlesztő foglalkozásokat
tartunk.
Telephelyek:
Erzsébet utca 31
Virág utca 32.
1.2 Képzési formák
Intézményünk 8 évfolyammal működő általános iskola. Évfolyamonként tervezetten 3
osztályt indítunk Egy osztályban emeltszintű angol nyelvi képzés és kosárlabda oktatás folyik. Egy
osztályban emeltszintű matematika – informatikai oktatás, egyben kiemelt jelentőséggel bír az
emeltszintű művészeti oktatás színjátszással, drámajátékkal, (mint a mozgáskultúra egyik
alapelemével) összekapcsolva.
Alapító okiratunk értelmében ép értelmű sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásával –
nevelésével foglalkozunk.
Fontos elvárás iskolánkkal szemben, hogy minden tanulónk tovább gyarapítható
ismeretanyaghoz jusson, felkészültségüket és műveltségüket úgy megalapozva, hogy
valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat.
Az előzetes felmérések eredményeként, a továbbtanulás szempontjából fontos alapkészségek
kialakításán túl az idegen nyelv és informatika oktatás terén jelentkezik hangsúlyozott igény a
szülők és gyerekek részéről.
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A helyi szokások, viselkedési szabályok kialakításán, begyakorlásán túl olyan erkölcsi értékek
kialakítása is feladatunk, amelyek birtokában tanítványaink képessé válnak az egyetemes emberi
értékek befogadására.
1.3 Tanulócsoportok összetétele
Az átszervezés során generálódott igen magas tanulólétszám folyamatos csökkenést, majd a
2011/2012-es tanévtől emelkedést mutat.
Jelentős innovatív tevékenységet folytattunk, folytatunk. Az elmúlt években számtalan kerületi
versenynek adtunk otthont. Az óvodákkal kialakított szoros kapcsolatok, közös programok,
játszóházak, nyílt napok, hagyományos, rendhagyó gyermeknapi rendezvény ősszel, sok tanórán
kívüli tevékenység, a reggeli fejlesztési program, valamint az oktató-nevelő munka színvonala
segítette elő a tanuló létszám pozitív alakulását.
Tanulóink döntő többsége lakótelepi panellakásokban élő családok gyermeke. A szülők jelentős
hányada nem tősgyökeres újpesti a jó munka reményében költöznek fel vidékről.
A tanulólétszám változásával (csökkenés, emelkedés) egyidejűleg átalakult a HH-s tanulók száma
(kevesebb lett).
A gyermekvédelmi törvényből adódóan, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve,
jogait biztosítva járunk el, amikor a hátrányos helyzet, veszélyeztetettség megelőzését, feltárását
megszüntetését szeretnénk elérni. A gyermekvédelmi munka koordinátora a gyermekvédelmi felelős,
de az intézmény valamennyi pedagógusa számára megfogalmazódnak a kötelezettségek ezen a téren.
Iskolánkban megbízott gyermekvédelmi felelősként dolgozik, aki az egyik pedagógiai
asszisztensünk. Folyamatos kapcsolattartással és jelzéssel segíti az információ áramlását a partnerek
felé.
Iskolánkban a BTM-es és az SNI-s tanulói létszám jelentősen nem változott az évek alatt. Ezen belül
csak az SNI fogyatékosság szerinti megoszlásában vannak változások.
Legmagasabb a szám a megismerő funkciók zavarával küzdő tanulók esetében van. Ezek a magas
számok indokolták, hogy testületünk szemléletet váltson, és felismerve a problémákat reagált a hozzá
járó tanulók sokszínűségére, alkalmazkodva a gyerekek különböző tanulási stílusaihoz, üteméhez,
biztosítva a nevelési lehetőségek egyenlőségét, a megfelelő tantervek, valamint a feltételek
felhasználásával.
Tanulólétszámunknak és az igényeknek megfelelően működtetjük napközis csoportjainkat.
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Alsó tagozatunk hagyományokkal rendelkező iskolaotthon gurulós formában működik 1-4
évfolyamokon, mely a szülők részéről nagyon keresett. Felső tagozaton 5.-6. osztályos évfolyamokon
napközis ellátás, 7.-8. évfolyamokon tanulószoba vehető igénybe.
1.4 Személyi feltételek
Nevelőtestületünk létszáma 55 fő. Valamennyien szakképzett pedagógusok. Az oktató-nevelő
munkát könyvtáros, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, iskolapszichológus, pedagógiai
asszisztensek segítik.
Az iskola személyzetéhez tartozik:
2 fő iskolatitkár
6 fő pedagógiai asszisztens
1 fő rendszergazda
Az intézmény pedagógusainak munkáját magas fokú szakmai igényesség, hozzáértés és
elkötelezettség jellemzi. Nyitottak az új módszerek iránt, aktívan vesznek részt továbbképzéseken,
hogy az ott tanultakat munkájuk során hasznosítsák. Sikeresen alkalmazzák az új tanulásszervezési
eljárásokat (kooperatív technikák, differenciálás, témahét, három hetet meghaladó projekt, ,
moduláris oktatás, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatás), drámapedagógia,
meseterápia eszközeit. Munkájuk eredményességét tudásszint –mérések is igazolják.
A kollégákra jellemző a nagyfokú tolerancia –és empátiakészség. A szakmai munkaközösségek
belső továbbképzési programjában jelentős szerepet kapnak a bemutató órák.
Az elmúlt évek során a tantestület olyan tiszteletreméltó hagyományokat teremtett, mint az Lázár
Hét tanulmányi és kulturális programjai, Gála műsor (2 évente), angol nyelvi verseny, tanév
kezdetekor Rendkívüli Gyermeknap, Halloween Party, Martinstag, Zene világnapja, Állatok
Világnapja, Föld Napja, Egészségnap, Játszóházak és ünnepek ovisoknak.
Az iskola egységes irányítási rendszere:
Az intézményvezetés szervezeti rendszere lineáris felépítésű.
a vezetőség tagjai:


igazgató



2 fő igazgató helyettes



munkaközösség-vezetők



Közalkalmazotti Tanács elnöke



Diákönkormányzat-vezető



Intézményi Tanács

Az intézményen belül az alábbi speciális feladatnak külön felelőse van:
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gyermek- és ifjúságvédelem



Kerületi átszervezés miatt 2012/2013-as tanévtől az Újpest Önkormányzata a takarítás
és a portaszolgálat feladatát egy vállalkozónak szervezte ki.



Átszervezés miatt a technikai dolgozók részben visszakerültek az intézmény státuszába
2016. január 01-ével.



Az iskola vagyonihelyzetének biztonságáért 2018. szeptember 01-étől 24 órás biztonsági
szolgálat vállal felelősséget.

döntési rendszer
A nevelőtestületi hatáskörbe tartozó döntéseket alapos, előzetes kiscsoportos véleményezéssel
készítjük elő, majd ezeket a véleményeket ütköztetjük a megfelelő szinten.
tantestületi értekezletek:


augusztus: alakuló értekezlet



augusztus: tantestületi tanévnyitó értekezlet



szeptember: nevelési értekezlet



október: nevelési értekezlet



november: nevelési értekezlet



január: osztályozó értekezlet



február: félévi értekezlet



március: nevelési értekezlet



április: nevelési értekezlet



május: nevelési értekezlet



június: osztályozó értekezlet



június: tanévzáró tantestületi értekezlet

belső kommunikáció
a

heti

ill.

alkalomhoz

kapcsolódó

megbeszélések,

a

hirdetőtábla,

elektronikus

levelezőrendszer, KRÉTA e-napló, valamint az éves, ill. havi program jelenti a folyamatos
információ áramlását.
1.4. Tárgyi feltételek
A Lázár Ervin Általános Iskola, mely Erzsébet Utcai Általános Iskola néven, 1979 – ben nyitotta
meg kapuit, - nem messze a városközponttól található.
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A foglalkoztatás ma két épületben folyik. A Virág utca 32. számú telephelyen
fejlesztőpedagógusaink, ill., az EGYMI utazópedagógusai látják el a tanulókat, valamint a kora
reggeli órákban az óvodásokat. Az osztálytermek megfelelő nagyságúak. A bútorzat és a
felszereltség folyamatosan fejlesztés alatt áll.
A könyvtárban a nyitva tartáson kívül délutáni foglalkozásokat is tartunk. Olyan könyvtári
állománnyal és helyiséggel rendelkezünk, mely alkalmas könyvtári órák tartására, a könyvtárban
való búvárkodásra valamennyi osztálynak lehetősége van.
DVD, CD, Videó, interaktív és könyvállományunkat az elmúlt években folyamatosan bővíttettük,
bővítjük.
Tárgyi- és eszközrendszerünk fejlesztésében a 2009/2010-es tanév jelentett áttörést, hiszen
több szaktanterem kialakítására nyílt lehetőségünk:
Az informatikai oktatásra kialakított 3 szaktanterem az informatika, matematika, angol nyelv
tantárgyak oktatásának, és a méréseknek színtere Internet hozzáférési lehetőségünk van, ill.
az egész épületben a kiépítése a szaktantermekhez folyamatban.
 Nyelvi szaktantermek (2db) segítik a gyerekek oktatását
 Az interaktív terem az oktatás minden területén felhasználható, éppúgy, mint előadások
tartására is.
 A rajz szaktanterem a média tantárgy oktatására is alkalmas, modern rajzasztalokkal és IKT
eszközökkel.
 2009/2010 –es tanévtől egy ének – zene szaktanterem is várja gyermekeinket, ahol nem csak
délelőtt folyik színvonalas munka, hanem délután is az Erkel Gyula Zeneiskola kihelyezett
fúvós, nagybőgős, gitár tagozatán és szolfézs oktatáson is képezhetik magukat tanulóink.
 Diákjaink egy modern kémia – biológia szaktanteremben kísérletezhetnek
 A technika tantárgy oktatásához új bútorzattal bővültek szaktantermeink.
 Meglévő eszközeinket a tantermekben és a rendelkezésre álló szertárakban tároljuk. Szakmai
anyagaink, szemléltető eszközeink elfogadhatóak, ill. vannak területek, amelyek fejlesztésre
várnak A helyi program eredményes megvalósításához folyamatos eszközbővítést végzünk.
 A tornaterem délelőtt és délután teljes kihasználtsággal működik. Itt tartjuk meg az iskola
nagyobb rendezvényeit, illetve a vendégelőadók műsorait. Kistornaterem is segíti a tanulók
megfelelő mindennapos testedzését. A 2.számú telephelyünkön Ayres – terápiásterem,
valamint mozgásfejlesztő termek működnek, melyeket a fejlesztő pedagógus kollégák,
gyógytestnevelő kolléga és a tanítók használnak nagy sikerrel. Az Ayres terápia lényege az

Lázár Ervin Általános Iskola

- 12/216 -

Nevelési program

agy öngyógyító mechanizmusára épülő mozgáson keresztül kognitív funkciók (érzékelés,
észlelés) fejlesztése.
 Az iskola nagy játszóudvarral (egy új játszóeszközzel) egy műfüves pályával és
sportudvarral rendelkezik, melyhez a testnevelés órák megtartását segítő új futópálya és
ugrógödör és strandröplabda pálya kapcsolódik
Az iskola bútorzata megfelelő, az általános iskolai oktatás alapkészletével rendelkezünk, de ezek
elhasználódási foka egyre magasabb.
Kiemelt figyelmet fordítunk a pályázatokban rejlő lehetőségekre is.
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Küldetésnyilatkozat
„ A szeretet cselekvő törődés annak az
életével és fejlődésével, akit vagy amit
szeretünk.”
Erich Fromm
Intézményünk leendő tanulóit sokféle kínálattal várja, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek,
személyiségüknek megfelelően tanulhassanak.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű
használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és
tágabb környezetükben.
Igényeljük, hogy közvetlen partnereink véleménynyilvánítással segítsék a nevelő – oktató munkát,
a célok meghatározását és lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt a megvalósításban.
Nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező tanulók
fogadására, az integrált és differenciált oktatás-nevelés lehetőségét is biztosítva.
Az emelt szintű és emelt óraszámú oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára
magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk.
Az iskolában gazdag tanórán kívüli tevékenységi kínálattal, a diákönkormányzattal
együttműködve, igazodunk partnereink igényeihez és elvárásaihoz.
Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, valamint
önképzéssel biztosítjuk.
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik


körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának becsülete van,



kötődnek lakóhelyükhöz,



szeretik és védik a természetet,



az emberi kapcsolatok kialakításában az egymás tiszteletén alapuló együttműködésre
törekszenek,



elfogadják és tolerálják a másságot,



gyakorlatiasak, nyitott gondolkodásúak, akik képességeik szerinti legtöbbet akarják és
tudják önmagukból kihozni.

Ennek érdekében munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy


a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze,
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a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek
kibontakoztatását, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak megfelelő
tevékenység által.

A gyermekbarát légkör kialakításával is segítjük tanulóink gyors beilleszkedését, képességeik,
egész személyiségük kibontakoztatását.
Hisszük és valljuk, hogy az iskolánkba járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja
szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. Büszkék
vagyunk arra, hogy a szűkebb társadalmi-földrajzi környezet igényeinek és a fenntartó- működtető
Észak-Budapesti Tankerületi Központ elvárásainak megfelelően nagyon sokat teszünk a hátrányos
helyzetű tanulók és családjainak segítésére, az esélyegyenlőség megteremtéséért valamennyi
tanulónk számára.
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Jövőkép
A legszebb, legfelemelőbb hivatás: az ember szolgálata. S ha az ember még fiatal, kiszolgáltatott
gyermek, e hivatás még nagyobb felelősséget ró választójára. A pedagógus, az iskola hatása
ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Ennek lelkiismereti terheit hordozza az Lázár Ervin
Általános Iskola tantestülete is. Mindezek tudatában alakítjuk, jobbítjuk iskolánk pedagógiai
rendszerét, formáljuk iskolai kultúránkat Törekvésünk, hogy iskolánk belső világa - erkölcsi
értékrendünknek megfelelően - gyermekközpontú legyen, hogy egymás elfogadására,
megbecsülésére, szeretetére épüljön.
Iskolakoncepciónk vezérfonala a humánum, minden fázisában arra törekedtünk, hogy a gyermek
optimális személyiségfejlődését szolgáló emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert
dolgozzunk ki, s folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de
modern életközi normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatásszerető,
szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek hitvallása ez, s töretlenül fáradozik a
megvalósításán. A külső tényezők: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, stb. csupán
a keretet, a mozgásteret határozzák meg. Iskolafilozófiánknak a kiindulópontja, a vezérlője a
gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Aktív részese és alakítója a szülő, aki a
nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a
legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, a
tudásgyarapítással is a személyiség-formálás lehetőségeit szolgálva és gazdagítva. Közös
munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az "iskolahasználók" köre: a diákok, a szülők és a
pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek
és dolgoznak együtt.

Lázár Ervin Általános Iskola

- 16/216 -

Nevelési program

I. Pedagógiai alapelveink

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása
Az Lázár Ervin Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató
munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:
A szülők és a gyerekek igényeihez alkalmazkodva sokféle lehetőséget biztosítunk a tanulók
képességeinek kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére a tantárgyi programok terén.
Oktatási és nevelési módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat
követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is melyeket szakmailag
megalapozottnak, hatékonynak tartunk.
1) , Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:
 a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk,
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük szervezésébe,
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és
életének egyéb problémáiban,
 az

egymást

elfogadó,

segítséget

nyújtó, támogató közösségek

kialakítása, a

kommunikációs kultúra, az egymás iránti tolerancia képességének formálása Az
egészséges életmód és a környezettudatos magatartás igényének felkeltése, az élet
tisztelete, a helytelen fogyasztói szokások csökkentése, a fizikai állóképesség fejlesztése.
 művészetek iránti nyitottság kialakítása
 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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2) , Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, kompetenciák fejlesztése valamint a
tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak
nevelni a rájuk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
 tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapképességeit fejleszti, és számukra korszerű, a
mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt
 iskolánk olyan- az emberre, társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a
technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét,
világnézetét, világképük formálását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete
legyen,
 törekszünk a humánumra, a toleranciára, az egyén és a közösség iránti tiszteletre,
 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat,
 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes
formáinak kialakítására,
 igyekszünk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,
kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a
gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
Iskolánk folyamatosan részt kíván venni szűkebb hazánk, Újpest életében.
Ennek érdekében:
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységeiről, eredményeiről
minél többet megismerhessenek a szülők, és minden érdeklődő (UKTV, Újpest újság, honlap,
Facebook, Tanker hírek),
 ápoljuk kapcsolatainkat a kerület iskoláival és óvodáival, valamint az Újpesti Kulturális
Központtal, ahol immár hagyományként kétévenként megrendezzük a " Gála" műsorunkat,
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 fontos feladatunknak tartjuk, hogy képviseltessük magunkat a különféle kerületi rendezvényeken
A gyerekek számára szervezett kerületi megmozdulások szervezéséből és lebonyolításából is évről
évre aktívan kivesszük részünket,
 célunk: Ökoiskolai cím megtartása és örökös Ökoskola cím elnyerése
3., Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen
egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
 - humánus,
 - erkölcsös,
 - fegyelmezett,
 - művelt,
 - kötelességtudó,
 - érdeklődő, nyitott, kreatív,
 - becsüli a tanulást, a munkát és a tudást,
 - tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
 - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni,
 - ismeri, tiszteli, óvja:
 a nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket
 a természet, a környezet értékeit
 más népek értékeit, hagyományait
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit
 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és
módszereit,
 viselkedése udvarias, beszéde kulturált,
 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
 képes szeretetet adni és kapni,
 szereti hazáját,
 szellemileg és testileg egészséges, edzett,
 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes
hozzánk járó tanuló személyiségében. Az iskola pedagógusainak mindennapi nevelő és oktató
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munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél
több itt felsorolt személyiségjegyekkel.
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I./1. Iskolánkban folyó nevelő- oktató munka céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai

Oktatói programunk azt célozza, hogy tanulóinkat a tudás, a művelődés iránt fogékonnyá, nyitottá,
és érdeklődővé tegyük, felvértezzük a tárgyilagos és logikus gondolkodás képességére, az
ismeretszerzés és bővítés technikáival, képessé tegyük a kulturális, esztétikai élmények
befogadására.
Felkészültté kívánjuk tenni tanulóinkat arra is, hogy értsék és gondolkodásukban alkalmazni
tudják az átfogó természeti, társadalmi összefüggéseket.
A személyiségfejlesztés elve akkor érvényesülhet, ha azt olyan eszközrendszer garantálja,
amelyben a gyerekek sokféle lehetőségeket kapnak tanórán és tanórán kívül ahhoz, hogy szerepek
sokaságában próbálhassák ki, ismerhessék meg magukat, társaikat.


minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges,



a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait
sajátíttassuk

el

tanulóinkkal,

amelyekre

biztonságosan

építhetik

további

tanulmányaikat, és mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket,
felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit,


széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a
lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak.


Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség megteremtésére való törekvés különös
tekintettel a sajátos nevelésű tanulók esetében



Fokozatosság és folyamatosság



Az együttneveléshez megfelelő tanulási környezet kialakítása



Tanulási motiváció fejlesztése

Alapvető az egyéni képességek megismerésére, a megbízható önismeret kialakulására.
Mindezt segítik:


tevékenységrendszerünk sokszínűsége,



tantárgyrendszerünk,



az egyéni tanulási módszerek alkalmazása,



önszervező közösségi programjaink,



szakköreink kínálata,



az egyéni célok kialakításának és elérésének segítése
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az egyéni különbségeket elfogadó, megértő és követelményeket támasztó pedagógiai attitűd
kívánalma.

Ezen belül is kiemelt feladatnak tekintjük a kulturális hátrányok csökkentését, amely a hozzánk járó
gyerekek családjának személyi, - szociális összetételéből fakad. Egyre több család otthonából
hiányzik a könyv.
Szükségesnek tartjuk az alábbiak megvalósítását:
a) Mind több tanuló éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyet az iskolai könyvtár kínál (igényes
ifjúsági irodalom, kézikönyvek, szótárak, lexikonok, internet használat stb.)
b) Könyvtár használat integrálása a tanítás folyamatában.
Ennek megvalósítása az alábbiakat feltételezi:
 a helyi tantervben meghatározzuk évfolyamonként és tantárgyanként, melyek tantervi anyag
azon részei, melyeket könyvtári óra keretében lehet eredményesebben feldolgozni.
 folyamatosan bővítjük DVD és interaktív tananyag tárunkat
 Internet hozzáférési lehetőséget biztosítunk a tanulóknak.
A kulturális hátrányok csökkentését és a tehetséggondozást egyidejűleg szolgálják az iskolai
szakkörök, a színház és múzeumlátogatások, valamint kirándulások. A hagyományos
tantárgyakhoz kötődő foglalkozások mellett a következő szakköröket kínáljuk: néptánc,
drámajáték, háztartástan, számítástechnika, természetjárás, környezetvédelem.
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek alapján a cél olyan tanulói kompetenciák
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív
alkalmazását. A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót;
tanulás társas természetéből adódó előnyöket,
a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket
párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen
alapuló tanulás
differenciáló módszerek,
minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása,
a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés,
a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás,
a fejlesztő, tanulást támogató értékelés
Az eredményes tanulás segítésének elvei
Tanulási környezet:
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A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) lehetőség
szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a
berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó
tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási
környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára.
A tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját
eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe.
Hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.
A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az


igazságosság,



az esélyteremtés és a



méltányosság alapelveit szem előtt tartva,



emberi méltóságuk tiszteletben tartásával

A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért;


tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat kialakítása.



a tanulás társas természetéből adódó előnyök,



a differenciált egyéni munka adta lehetőségek kihasználása,



valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól
szervezett, együttműködő tanulás támogatása

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek
Egyénre szabott tanulási lehetőségek
Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek
és az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása
eredményének tekintse.
Fejlesztési célokat kell kijelölése:
Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényeges szerepet jut a pedagógusok fejlesztő
tevékenységének a kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), a beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének területén. Ennek a feladatnak az
ellátásában építünk a segítő szakterületek (iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő
pedagógia), valamint a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra, egymást
segítő szakmai tevékenységére. A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák
alapján

segíteni

tudó

különböző

szakemberekkel

együtt

(például

gyógypedagógus,

gyógytestnevelő, iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó
pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében,
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valamint a szülők és a tanuló folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként
elismert konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. A differenciálás
speciális megvalósulása az együttnevelés során a habilitációs, rehabilitációs szemlélet
érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló
szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárásokat (eszközök,
módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani
iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres ellenőrzése)
alkalmazunk a különböző pedagógiai színtereken, amely elősegíti az inklúziót. A tehetséges
tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak, az ő esetükben a tanulási fókuszt és
az érdeklődést megfelelően motiváló feladatokkal tartjuk fenn, a tehetséggondozás megvalósulása
érdekében. A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrációja és hatékony együttnevelése
érdekében pedagógusaink szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal kapcsolatos
ismereteiket folyamatosan frissítik. A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségeket minél jobban
kiaknázzuk, amely alkalmazása biztosítja a sokféle módszertani lehetőséget a tanulás-tanítás
folyamatában. A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai
tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége,
amelyet a pedagógusok alkalmaznak, pedagógiai gyakorlatunkban és szemléletmódunkban
elfogadott, elismert helye és szerepe van az IKT eszközök és ismeretek használatának.
Képesség-kibontakoztatás támogatása
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív
tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön
a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon
követésére, és az újra tervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására,
amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja.
Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi:


a tanuló előzetes tudását,



aktuális fejlettségi szintjét,



egyéni fejlődési lehetőségeit,



életkori sajátosságait,



az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat.

Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási
egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés
kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és képességfejlődési szintjére,
hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe vesszük a tanuló életkori
sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről rendelkezésre álló
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információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a pedagógus
útmutatást ad a tanulónak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról. A
tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a
fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése a tanuló számára az értékelést követően
rövid időn belül megismerhető. A tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi
lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését. Mindkét értékelési típus (a kiinduló
állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) önfejlesztésre és kitartásra
ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív módon történő
visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen
kihívást jelentő célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok
eléréséhez történő igazítása. Az összegző értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók
tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának szintje
milyen mértékben felel meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés
minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő,
tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a tanuló összegző értékelése
szöveges formában történik.
Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a fejlesztő,
tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus mérésekkel, amelyek
segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai tevékenység meghatározását,
szükség esetén felülvizsgálatát. Az iskolakezdést követő első félévet minden szempontból
bevezető, fejlesztő szakasznak tekintjük, ezért a pedagógus ebben az időszakban a szöveges
formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban szakmailag
megalapozott megfigyeléseire építi. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló
és a szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a
tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson
A kompetenciák fejlesztésének elve alapján arra törekszünk, hogy az iskolai élet során minél
többféle képesség, készség, attitűd birtokába jussanak tanulóink.
Az eredményes tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése alapvető feladatunk. A tanterv
kialakítása és folyamatos felülvizsgálata, korrekciója biztosítja, hogy olyan tanulási módszereket,
technikákat működtessünk, melyek teret adnak a gyermek személyiségének eredményes
fejlődéséhez. Elvárás a pedagógusoktól az egyéni tanulási, gyakorlási programok megvalósítása,
a képességek auditív fejlesztésére is.
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:


Anyanyelvi kommunikáció



Idegen nyelvi kommunikáció
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Matematikai kompetenciák



Természettudományos kompetenciák



Digitális kompetencia



Hatékony és önálló tanulás kompetenciája



Szociális és állampolgári kompetenciák



Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák



Esztétikai és művészeti kompetenciák

Nevelési program

2020. szeptember 1-ével a következő kulcskompetenciák lépnek életbe felmenőrendszerben:
1.A tanulás kompetenciái
2.A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3.A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi tanterv tantárgyi
része tartalmazza részletesen.1
Mindezt segítik:


rendszeresség elve,



ismeretnyújtás helyett / mellett a kompetenciafejlesztés elsődlegességének elve,



a tantárgyi követelmények kialakítása, megértetése,



a tanórai belső és külső differenciálás, változó kooperatív csoportmunkák,



az iskolai informatikai rendszer, a szabad internet használat,



tanulmányi versenyek, pályázatok,



szakkörök,



bontott tanulócsoportos oktatás,



a gyerekek, szülőkhöz eljutó tantárgyi követelményrendszer.

A humán értékrend megteremtésében kiemelt szerepe van a toleranciára nevelésnek, a másság
elfogadásának. Ezt szolgálja az a programunk, melynek keretében mozgássérült, gyengénlátó
gyerekek tanulnak és élik mindennapos diákéletüket egészséges társaikkal együtt.
Fogékonnyá kívánjuk tenni tanulóinkat egymás elfogadására, a család tiszteletére, szülők,
nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, kulturált magatartásra a közösségben.
Udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására neveljük
őket.

1

A kompetencia alapú oktatás implementációja
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Nemcsak az iskola, de az egész társadalom számára is a legnagyobb probléma, az egészséges
életmód kialakítása, az egészség megőrzése. Az erre irányuló nevelés kiemelt feladat.
A helyi tantervben- különösen osztályfőnöki, biológia, technika, testnevelés tantárgyakban
megjelenítjük azokat a területeket, amelyeknek ismerete sokat jelenthet a betegségek
megelőzésében, és egészséges szellem, fizikum, személyiség fejlődésében (mozgás fontossága,
helyes táplálkozás, dohányzás, alkohol, kábítószer, társas kapcsolat, szexualitás, stb.)
A testnevelés keretén belül helyet kap az úszásoktatás, valamint a síelés alapjainak elsajátítása is.
Évente több alkalommal szervezünk túrákat, kirándulásokat, nyaranta táborokat. Erdei iskolánk
egyre népszerűbb a tanulók körében. Pedagógusaink ilyen irányú tevékenységét még fokozottabb
erkölcsi és anyagi elismerésben kell részesíteni. Iskolánk valamennyi tanulója tagja az ISK-nak.
Megkezdtük a tömegsport órák új rendszerének kialakítását. Ennek formája iskolai bajnokságok
szervezése. A kiírásban, első sorban a tanulói igényeket vesszük figyelembe. A felsős tanulók
esetében a sport népszerűsítését a felsős avató versennyel, sportfoglalkozásokkal teszik
változatosabbá a kollégák.
A 2012/2013-as tanévtől bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés is a sport(ok)
népszerűsítését teszik lehetővé. A heti plusz két órában lehetőségük nyílik tanulóinknak, sok más
(tanítási óráktól eltérő) mozgásforma megismerésére ill., gyakorlására
Az esélynövelés elve alapján feladatunknak tekintjük, hogy segítsük az eltérő tanulási
motivációval, feltételekkel hozzánk érkező gyerekeket. Olyan feltételeket igyekszünk teremteni,
differenciált segítséget nyújtani, melyekkel tanulóink tudjanak, és legfőképpen akarjanak is élni
az eredményes iskolai teljesítés érdekében.
Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása
A tanulók manipulatív és képi gondolkodásának megfelelően a tapasztalati ismeretszerzés
időszakában főként a tevékenységközpontú tanítási stratégia segíti a meghatározott célok elérését.
Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a tudás
megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükség van az olvasási számolási problémák gyors felismerése és kezelése.
Ennek érdekében:
•

Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

•

Szegregációmentes, az együttnevelést biztosító környezet kialakítása

•

A befogadó / inkluzív pedagógiai kultúra működésének támogatása – az ehhez szükséges
feltételek biztosítása
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Ezt a következők szolgálják:


a tevékenységrendszer belső egyensúlya, arányai,



szociális szolgáltatások,



az osztálytípusok közötti átjárhatóság biztosítása,



első osztályok képességfejlesztő időszaka



a napközi és tanulószoba,



fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások,



bemeneti és évközi képesség mérések, szakvizsgálati eredmények és személyre szabott
fejlesztések,



szakköri, sport és művészetoktatási kínálat,



új tanulási formák kipróbálása, alkalmazása,



együttműködés partnereinkkel, a szakszolgálati lehetőségek kihasználása.

A tantestület minden tagjának közös feladata a hazafiságra nevelés.
Hazaszeretetre nevelés elve
Célunk a tanulók hazaszeretetének, nemzethez való kötődésének erősítése, nemzeti ünnepeinknek
a tanulók fejlődési és értelmi sajátosságaihoz igazodó megünneplése.
Minden tantárgy közös feladata: történelmi múlt és jelen, kultúra, tudomány, a technika,
művészetek, a sport és közélet minden területén felmutatni azokat az értékeket, amelyeket
leginkább elődeink és kortársaink alkottak és hoztak létre.(állampolgári kompetenciák)
Fontosnak tartjuk a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősségtudat kialakítását, valamint
más népek és azok kultúrájának megbecsülésére való nevelést, igényt a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre, törekvést a demokrácia érvényesítésére. (állampolgári kompetenciák)
Értékközvetítés elve
A demokratikus iskola működését a magyar alkotmányban, valamint az emberi és gyermeki jogok
kartáiban rögzített értékek szabják meg. Az iskola tanítási gyakorlatában az értékek egyensúlyára
törekedve egy állampolgári eszménykép körvonalait vázolja fel:


A biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke)



Az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önművelés)



A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia)



A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, probléma
érzékenység, kreativitás, szellemi tevékenység)



A humanizált társadalom – és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok
tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes emberi kultúra értékei)
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Az iskola egyik kiemelt pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi és etikai értékek
közvetítése, amelyek a tanulói, énkép kialakításának eszközei.

A tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztése és kialakítása megkívánja, hogy túllépjünk az egyes
tantárgyak keretein. Az iskolai élet megtanítja a tanulók számára a demokratikus elvek tiszteletét,
a konfliktusok hatékony elemzését és a különböző konszenzus-teremtő technikák gyakorlását. A
tanulók ezáltal képessé válnak a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, melyek
alapvető elemek a demokratikus attitűdök kialakulása szempontjából. Iskolai szinten fontos feladat
az öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő állampolgár nevelésekor.
Általános emberi értékek:


becsületesség, igazság, jóság, szeretet, humanizmus, magyarságtudat, lokálpatriotizmus,
hagyományőrzés

A tudással, művelődéssel kapcsolatos értékek:


tudásvágy, érdeklődés, produktivitás (kreativitás, innovációs készség)

Az „én” harmóniájára vonatkozó értékek:


önismeret,

önbizalom, önbecsülés,

testi-lelki

egészség,

felelősség

felelősségtudat,

felelősségvállalás, a szépség, az esztétikum, iránti fogékonyság


aktivitás (kezdeményező készség), akaraterő, logikus gondolkodás, céltudatosság

A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek:


kommunikációs és kooperációs készség, kulturális viselkedés, udvariasság, együttműködési
készség, segítőkészség, barátság, az önzés leküzdése, tisztelet a szülők és a pedagógusok iránt

A munkával kapcsolatos értékek:


szorgalom, figyelem, kötelességtudat, rendszeretet, pontosság, kitartás, önálló munkavégzés
képessége

Az iskola eredményességét nagymértékben befolyásolja a gyermekeknek a munkához való
viszonya, hozzáállása, mentalitása, ezért elsődleges célunk a jellemnevelés.
Erkölcsi nevelés elve
A nevelés célja, hogy a gyerekekkel megismertessük az etikus emberi magatartás értékeit, normáit:


megbízhatóság, őszinteség, becsületesség, tisztesség



felelősségvállalás, együttérzés másokkal, a „másság” elfogadás



konfliktuskezelés készségének fejlesztése, kudarctűrés



mások tulajdonának tiszteletben tartása



önismeretre törekvés, önnevelés igénye, önmagunk vállalása

Lázár Ervin Általános Iskola



- 29/216 -

Nevelési program

a társadalmi együttélés – a viselkedésbeli kulturáltság: udvariasság, illem, figyelmesség,
segítőkészség, tisztelet, tolerancia a társak és felnőttek iránt, a család, a szülők szeretete,
tisztelete

A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információ értelmezése és feldolgozása
Napjaink információs feladatai az iskola számára az adatok minőségi szűrését is jelenti. Ennek
érdekében szükséges a problémamegoldó (értelmes, kreatív, kritikai) gondolkodás fejlesztése.
Az iskolához és tanulókhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása, a
kialakított kompetenciák (készségek, képességek, jártasságok) működtetése a tehetségek
felismerését, gondozását és fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanuló ennek a folyamatnak alkotó
részese, ezért kreativitása és innovációs törekvése fontos építőkövei a tanítás- tanulás szakaszának.
A 2011.évi CXC törvény alapján, és a 110/2012 (VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv
kiadásáról és bevezetéséről: „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola
egészségnevelési és környezetnevelési programját”.
Az iskolának sokoldalú szerepet kell vállalnia a környezeti tudatosság kialakításában. Ennek
értelmében legfőbb feladatunk a tanulók szemléletformálása és tárgyi ismereteinek gyarapítása. A
szemléletformálás együtt kell, hogy járjon a helyi környezeti problémák és értékek
megismertetésével. Cél a természet megismertetése, annak szeretetére, védelmére való törekvés
fontosságának tudatosítása, valamint a felelősségtudat alakítása közvetlen környezetünk védelme,
ápolása érdekében.
A szűkebb környezet megóvásának készség szintre emelése lehetővé teszi olyan állampolgárok
nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a közügyek intézésében, és óvják, ápolják
környezetüket.
Egészséges életmódra nevelés elve
A program fontos feladata az egészséges életmódra való nevelés erősítése, mely nem egy-egy
tantárgy kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület
tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe.
Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy egyik legfőbb értékünk az egészség, annak védelme,
ápolása. E folyamatban fontos helyet kap a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra kialakítása, az
egészségkárosító tényezők elutasítása, a megelőzés fontosságának felismerése.
A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a családi értékek megőrzésére való törekvés
a tanuló tevékenységek fejlesztésének általános elemi.
Testi nevelés
A nevelés lehetőséget nyújt a testi képességek fejlesztésén túl a lelki élet alakítására,
jellemformálásra, akaraterő, küzdeni tudás fejlesztésére, a helyes önértékelésre, a kudarcélmény
leküzdésére. A testi nevelés minden pedagógus feladata.
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Tanulmányi kirándulás
Az iskola által lehetőség szerint támogatható, iskolán kívül megszervezett programok:


alsó tagozatban: úszásoktatás (utaztatás)



alsó, felső tagozatban: tanulmányi kirándulás

Családi életre nevelés elve


a család és az iskola közös feladata tudatosítani a gyerekekben, hogy a társadalom
legkisebb, de az egyén számára legmeghatározóbb közössége a család.



Tudatosítani kell a tanulókban a családi munkamegosztás szükségességét, a családi
hagyományok, ünnepek ápolásának fontosságát, a szülők iránti szeretetet, az egymás
iránti tolerancia, felelősségtudat fontosságát

Esztétikai nevelés elve
Feladatunk a szépség iránti fogékonyság alakítása, az ízlés fejlesztése, mely valamennyi tanórai
foglalkozás feladata. Tanórán kívüli nevelési lehetőségek:


iskolai ünnepségek



színházi előadások



hangversenyek



művészeti szakkörök



a közösségi terek ízléses berendezése



az évszakokhoz, különböző ünnepekhez kötődő magas színvonalú dekoráció (az aulában
és az intézmény többi részében)



a tanulók képzőművészeti alkotásainak bemutatása (állandó és időszaki kiállítások a
folyosókon és az aulában)



az esztétikus környezet iránt való igény kialakítása a tanulókban (teremdekoráció,
valamint a tantermek rendjének, tisztaságának megőrzése)



őszi és tavaszi kreatív délutánok (példamutatás és közös munka a gyerekekkel)”

Pályaorientáció elve
A program tartalmazza a pályaorientációs pedagógiai stratégiát, összhangban a közös
követelményekben megjelölt elvárásokkal.
Szociális ellátások biztosításának elve
Az iskola által megfogalmazott célok (az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség
biztosítása) a szociális ellátások iskolai szintjének kialakítását kívánják meg. Alapvető feladat a
szülők igényeinek megfelelően az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodva a napközi, a
tanulószoba és a diákétkeztetés biztosítása.
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Céljaink és feladataink:
Alsó tagozatunkon az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszában
(1-4 évfolyam)
Céljaink:
 óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti
érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését;
vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;
 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét
fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során;
 tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
társadalom értékei iránt;
 iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére;
alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt;
 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk
alapvető képességeket és alapkészségeket.

Feladataink:
 a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában;
 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal, motivált munkában fejlesszük a
kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő érzelemviláguk
gazdagodását;
 adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;
 alapozzuk meg tanulási szokásaikat;
 támogassuk az egyéni képességek kibontakozását;
 működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában;
 figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociális-kulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak;
 tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket;
 erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat;
 formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését.
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Felső tagozatunkon az alapfokú nevelés-oktatás alapozó (5-6. évfolyam) és fejlesztő (7-8.
évfolyam) szakaszában
Céljaink:
 folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a képességek,
készségek fejlesztését;
 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegyük figyelembe, hogy ez az egységes
rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik;
- a 10-12 éves tanulóink gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett
tapasztalataikhoz
- 13-14 éves kortól a tanulóink ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az

elvont

fogalmi- és elemző gondolkodás;
 neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket;
 tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – készítsük fel a
továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre;
 készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására.

Feladataink
 fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek;
 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük tanulóink
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját;
 teremtsünk

olyan

helyzeteket,

amelyekben

tanulóink

gyakorlati

módon

igazolhatják

megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét;
 tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan jellemző
szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában;
 terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra;
 fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerése iránti
igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás tudatát.

•

Ennek érdekében használt eszközök, módszerek:

A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba
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•

A tanulók aktivitását biztosító munkaformák, tanulási szituációk alkalmazása

•

A tanulói tevékenységre építő, a tapasztalati tanulást biztosító tanulási környezet létrehozása

•

Fejlesztő értékelés alkalmazása

•

Ön és társértékelés lehetőségének biztosítása

•

Sokféle óraszervezés: tanóra, témahét, projekt, erdei iskola stb.

•

A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása

•

Az iskola pedagógiai kultúrájának fejlesztése

•

A digitális pedagógia elterjesztése, arányának növelése

•

Az életkori sajátosságok figyelembevételével történő tevékenységszervezés, módszerválasztás

•

A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni
kibontakoztatása

•

A kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások terjesztése a tantestületben, ezek tudatosítása

•

A kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeinek a kialakítása

•

A kompetenciafejlesztés elemeinek a beépítése az iskola tevékenységeibe

•

Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása

•

Az IKT technikák elsajátíttatása 12
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

1. Szokások kialakítását
célzó beidegző módszerek

2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése

Közvetlen módszerek

Közvetett módszerek

követelés,
beszéd, beszélgetés
Gyakoroltatás
Segítségadás
Ellenőrzés
Ösztönzés
értékelés
Játékos módszerek
megbízás
Elbeszélés, mesék. Tények
és jelenségek bemutatása
Műalkotások bemutatása
A
nevelő
személyes
példamutatása

A
tanulói
közösség
tevékenységének
megszervezése.
Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
Hagyományok kialakítása.
ellenőrzés
ösztönzés
A nevelő részvétele a
tanulói
közösség tevékenységében
Követendő
egyéni
és
csoportos minták kiemelése
a
közösségi életből

1 Kompetencia alapú oktatás implementációja 2
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3. Tudatosítás, meggyőzés
eljárásai,
eszközei,
módszerei

Magyarázat, beszélgetés,
meggyőzés,példaadás,eszm
énykép,
bírálat,önbírálat,felvilágosí
tás,tudatosítás.
Tanuló önálló, elemző
munkája

Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
Vita.
Minta
példakép, példakövetés

I./2 A kulcskompetenciák fejlesztésének kapcsolata iskolánk pedagógia
és oktatási területeivel

I./2.1.Anyanyelvi nevelés ( Anyanyelvi kulcskompetenciák fejlesztése)
Anyanyelvünk

kiemelkedő

szerepet

játszik

felnövekvő

diákjaink

személyiségének,

gondolkodásmódjának fejlesztésében. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési
folyamatot. Az anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának
színvonalára. A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi
képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen
kell lennie.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes
használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.
Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok
feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető
képességek, készségek elsajátíttatásával.
A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a magyar nyelv
alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás értékeit és hasznát
ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, az olvasás előtérbe
helyezése a túlzott televíziózással és videózással szemben.
A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy keretén
belül kapjon kiemelt szerepet.
Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint az
értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is.
Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és
az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással
kulturált párbeszédet, vitát folytatni.
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A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet
és természetvédelmi könyvek feldolgozásával.
Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtári/könyvajánló órákat tartunk minden osztályban.

I./2.2. Angol / német nyelvoktatása (Idegen nyelvi kompetenciák) fejlesztése

Az angol/német nyelvoktatásunk alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvtanulás iránt,
sikerélményekhez juttatni a tanulóinkat, másrészt megalapozni és fejleszteni az idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciákat, vagyis használható nyelvtudást adni.
A korszerű idegen nyelvoktatásunk legfontosabb elemei:
- tevékenységközpontú órák
- a szövegértési és szövegalkotási stratégiák kialakítása és fejlesztése
- a nyelvi érintkezés szabályainak megfelelő kommunikáció elsajátítása szóban és írásban
- autentikus anyagok használata
- kooperatív technikák alkalmazása, illetve projektmunkák
- a tantárgyak közötti koncentráció
- megfelelő nyelvtanulási stratégiák kialakítása, amely út az egész életen át tartó tanulás felé
- pozitív attitűd, motiváció és együttműködési készség kialakítása és fenntartása
- más kultúrák tiszteletben tartása, nyitottság
- az önálló tanulás képességének kialakítása
Ezek mellett a nyelvtanulás hosszútávú eredményessége szempontjából, elengedhetetlen a nyelvvel
való játékos és örömteli foglalkozás.

Oktató-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk az
általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben.
A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően a megfelelő tanulási stratégiák és a rendszeres
gyakorlás kérdése a szókincsbővítés, nyelvtan biztos használatának elsajátítása, életszerű
beszédhelyzetek, stb. Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos alapnyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet.
Ennek érdekében:

Lázár Ervin Általános Iskola



- 36/216 -

Nevelési program

A nyelvtanulás csoportbontásban, a kompetenciafejlesztés alapelveit szem előtt tartva, a
kooperatív technikák alkalmazásával differenciáltan történik. Így több lehetőség van az intenzív
gyakorlásra és az idegen nyelven való megszólalásra.



Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, tehetséggondozás,
felzárkóztatás – valamint azt a lehetőséget, hogy az emelt szintű osztályokban a tanulóink az első
osztálytól tanulják az angol nyelvet.
Lényeges szempont és cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti
fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással kapcsolatos
tapasztalatok közzététele.
A délelőtti kötelező foglalkozások mellett tehetséggondozás céljából szakköröket szervezünk
különböző tematikával. (Nyelvvizsga-előkészítés, ország-ismereti színjátszó klub, játékos nyelvi
foglalkozások.)
Az angol hagyományokhoz kapcsolódó iskolai rendezvényünk a Halloween Party.
Igény szerint, az aktuális kínálat alapján angol próba nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot és
vizsgalehetőséget szervezünk.
A pályázatírás és a kiadók lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagot
szerzünk be a tanítási formák változatosabbá tétele érdekében
A pályázatírás lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagot szerzünk be a
tanítási formák változatosabbá tétele érdekében.
Iskolánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre kívánja emelni az angol nyelv
oktatását.
Az osztályba, illetve csoportba sorolás
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy a tanulók
ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók
tudásának megalapozására.
Az osztályba sorolás rendje: Az 1. évfolyamban lehetőség szerint figyelembe veszi az iskola a
szülő kérését, akik választhatnak a beiratkozás előtt megismert tagozatok és tanító nénik közül.
Ezen kívül az osztályba sorolásnál az arányos létszám, és nemek szerinti eloszlás is fontos lehet.
Az angol nyelvi osztálynál egy un. alkalmassági beszélgetés eredményét is figyelembe vesszük.
Intézményünkben emeltszintű angol oktatás folyik, mindez nemcsak minőségben jelent
többletet, hanem az óraszámokban is. 1-3. osztályig az óraszámok évről-évre növekednek heti 12-3 óra, 4-8. osztályig heti 5 óra. A többi osztályban a törvényi előírásoknak megfelelően, 48 osztályig heti 3 óra. Mindezek mellett szakköri foglalkozásokon lehetőséget adunk
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mindazoknak, akik már korábban szeretnék elkezdeni a nyelvvel való ismerkedést.
Amennyiben az óvodák igénylik, úgynevezett „ovis angolt” is szervezünk.
A 4. évfolyamon a nyelvi csoportokba való sorolásnál – angol nyelv, német nyelv-mindkét
osztályban figyelembe vesszük a szülők kérését, a gyerekek érdeklődését, képességeit. A
csoportba sorolásról az igazgató dönt a szaktanárok és osztályfőnökök véleményének kikérésével.
A tantárgy indulásához 10 fő szükséges.
Az 5. évfolyamtól angol nyelvből nívócsoportot hozunk létre a két osztályból (b.c). A
nívócsoportok kialakításakor a 4. évfolyamon elért eredmény, a tanulók képessége, szorgalma, a
nyelvtanuláshoz való hozzáállása alapján az intézményvezető dönt, a szaktanárok javaslata
alapján.
Az egyéb foglalkozások: Diagnosztikus felmérés alapján differenciált fejlesztéssel kívánunk
gondoskodni a felzárkóztatásra szoruló gyermekekről, illetve a fejlesztésben élenjárókról.
Megadjuk a lehetőséget ahhoz, hogy a lemaradó tanuló beérje társait, felzárkózzon az átlaghoz,
meghatározott időn belül elérje a helyi tanterv elvárt követelmény szintjét, a tehetséges tanuló
pedig képességeihez mérten haladjon, fejlődjön. A differenciálást a csoportbontás, az egyéni
foglalkozás módszerének kialakításával kívánjuk megvalósítani. A szülők és a tanulók körében
végzett tájékozódás és a személyi és tárgyi feltételek alapján az alapképzést kiegészítő
/választható/ foglalkozásokat indítunk, melynek feltétele, legalább 10fő/ csoport. Az
igényfelmérés után a végleges csoport kialakításáról az intézmény vezetője dönt a szakmai
munkaközösség javaslatát figyelembe véve.
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I/2/1 1.A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Anyanyelvünk

kiemelkedő

szerepet

játszik

felnövekvő

diákjaink

személyiségének,

gondolkodásmódjának fejlesztésében. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési
folyamatot. Az anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának
színvonalára. A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi
képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen
kell lennie.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes
használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.
Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok
feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető
képességek, készségek elsajátíttatásával.
A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a magyar nyelv
alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás értékeit és hasznát
ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, az olvasás előtérbe
helyezése a túlzott számítógépes játékokkal és okostelefonokkal szemben.
A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy keretén
belül kapjon kiemelt szerepet.
Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint az
értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is.
Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és
az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással
kulturált párbeszédet, vitát folytatni.
A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet
és természetvédelmi könyvek feldolgozásával.
Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtári/könyvajánló órákat tartunk minden
osztályban
Az angol/német nyelvoktatásunk alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvtanulás iránt,
sikerélményekhez juttatni a tanulóinkat, másrészt megalapozni és fejleszteni az idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciákat, vagyis használható nyelvtudást adni.
A korszerű idegen nyelvoktatásunk legfontosabb elemei:
- tevékenységközpontú órák
- a szövegértési és szövegalkotási stratégiák kialakítása és fejlesztése
- a nyelvi érintkezés szabályainak megfelelő kommunikáció elsajátítása szóban és írásban
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- autentikus anyagok használata
- kooperatív technikák alkalmazása, illetve projektmunkák
- a tantárgyak közötti koncentráció
- megfelelő nyelvtanulási stratégiák kialakítása, amely út az egész életen át tartó tanulás felé
- pozitív attitűd, motiváció és együttműködési készség kialakítása és fenntartása
- más kultúrák tiszteletben tartása, nyitottság
- az önálló tanulás képességének kialakítása
Az élő idegen nyelv tanítása:
Az élő idegen nyelv tanításának célja, hogy a tanuló:
1. a jelen és a jövő valós és életszerű igényeinek megfelelő, hagyományos és digitális csatornákon is
alkalmazható nyelvtudást szerez intézményes keretek között legalább egy idegen nyelvből;
2. a nyelvi ismeretek felépítésén, valamint a nyelvi alapkészségeken túl elsajátít interkulturális,
szociolingvisztikai és pragmatikai készségeket is, melyek segítségével nyelvi eszköztárát valódi
kommunikációs helyzetekben hatékonyan és megfelelően tudja alkalmazni;
3. felhasználja az adott idegen nyelven szerzett tudást, a nyelvtanulás során megismert stratégiákat
ismeretszerzésre, szórakozásra, személyes és szakmai céljai elérésére;
4. pozitívan viszonyul a nyelvekhez és a nyelvtanuláshoz;
5. megismeri és megérti az adott nyelvet használó embereket és kultúrákat, és erre építve nyitottabb,
érdeklődőbb és tájékozottabb lesz;
6. célnyelven közvetíti hazája kulturális értékeit, a magyar nép történetének legfőbb állomásait; 7.
elsajátít nyelvtanulási stratégiákat, és aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válik;
8. megérti, hogy mivel minden élő idegen nyelv folyamatosan változik, megszerzett ismereteit és
használatukat folyamatosan fejlesztenie kell ahhoz, hogy megfeleljen a mindenkori kommunikáció
során fellépő igényeknek;
9. eléri a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi szintet a
tanult első idegen nyelvből;
A nyelvtanulás hosszútávú eredményessége szempontjából, elengedhetetlen a nyelvvel való játékos
és örömteli foglalkozás.
Oktató-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk az
általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben.
A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően a megfelelő tanulási stratégiák és a rendszeres
gyakorlás kérdése a szókincsbővítés, nyelvtan biztos használatának elsajátítása, életszerű
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beszédhelyzetek, stb. Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos alapnyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet.
Ennek érdekében:
•

A nyelvtanulás csoportbontásban, a kompetenciafejlesztés alapelveit szem előtt tartva, a

kooperatív technikák alkalmazásával differenciáltan történik. Így több lehetőség van az intenzív
gyakorlásra és az idegen nyelven való megszólalásra.
•

Igyekszünk

kihasználni

a

csoportbontásból

fakadó

előnyöket:

differenciálás,

tehetséggondozás, felzárkóztatás – valamint azt a lehetőséget, hogy az emelt szintű osztályokban a
tanulóink az első osztálytól tanulják az angol nyelvet.
Lényeges szempont és cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti
fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással kapcsolatos
tapasztalatok közzététele.
A délelőtti kötelező foglalkozások mellett tehetséggondozás céljából szakköröket szervezünk
különböző tematikával. (Nyelvvizsga-előkészítés, ország-ismereti színjátszó klub, játékos nyelvi
foglalkozások.)
Az angol hagyományokhoz kapcsolódó iskolai rendezvényünk a Halloween Party.
Igény szerint, az aktuális kínálat alapján angol próba nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot és
vizsgalehetőséget szervezünk.
A pályázatírás és a kiadók lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagot szerzünk
be a tanítási formák változatosabbá tétele érdekében
A pályázatírás lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és segédanyagot szerzünk be a tanítási
formák változatosabbá tétele érdekében.
Iskolánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre kívánja emelni az angol nyelv
oktatását.
Az osztályba, illetve csoportba sorolás
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy a tanulók ismereteket
elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának
megalapozására.
Az osztályba sorolás rendje: Az 1. évfolyamban lehetőség szerint figyelembe veszi az iskola a szülő
kérését, akik választhatnak a beiratkozás előtt megismert tagozatok és tanító nénik közül. Ezen kívül
az osztályba sorolásnál az arányos létszám, és nemek szerinti eloszlás is fontos lehet. Az angol nyelvi
osztálynál egy un. alkalmassági beszélgetés eredményét is figyelembe vesszük. Intézményünkben
emeltszintű angol oktatás folyik, mindez nemcsak minőségben jelent többletet, hanem az
óraszámokban is. 1-3. osztályig az óraszámok évről-évre növekednek heti 1-2-3 óra, 4-8. osztályig
heti 5 óra. A többi osztályban a törvényi előírásoknak megfelelően, 4-8 osztályig heti 3 óra. Mindezek
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mellett szakköri foglalkozásokon lehetőséget adunk mindazoknak, akik már korábban szeretnék
elkezdeni a nyelvvel való ismerkedést. Amennyiben az óvodák igénylik, úgynevezett „ovis angolt”
is szervezünk.
A 4. évfolyamon a nyelvi csoportokba való sorolásnál – angol nyelv, német nyelv-mindkét osztályban
figyelembe vesszük a szülők kérését, a gyerekek érdeklődését, képességeit. A csoportba sorolásról az
igazgató dönt a szaktanárok és osztályfőnökök véleményének kikérésével. A tantárgy indulásához 10
fő szükséges.
Az 5. évfolyamtól angol nyelvből nívócsoportot hozunk létre a két osztályból (b.c). A nívócsoportok
kialakításakor a 4. évfolyamon elért eredmény, a tanulók képessége, szorgalma, a nyelvtanuláshoz
való hozzáállása alapján az intézményvezető dönt, a szaktanárok javaslata alapján.
Az egyéb foglalkozások: Diagnosztikus felmérés alapján differenciált fejlesztéssel kívánunk
gondoskodni a felzárkóztatásra szoruló gyermekekről, illetve a fejlesztésben élenjárókról. Megadjuk
a lehetőséget ahhoz, hogy a lemaradó tanuló beérje társait, felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott
időn belül elérje a helyi tanterv elvárt követelmény szintjét, a tehetséges tanuló pedig képességeihez
mérten haladjon, fejlődjön. A differenciálást a csoportbontás, az egyéni foglalkozás módszerének
kialakításával kívánjuk megvalósítani. A szülők és a tanulók körében végzett tájékozódás és a
személyi és tárgyi feltételek alapján az alapképzést kiegészítő /választható/ foglalkozásokat indítunk,
melynek feltétele, legalább 10fő/ csoport. Az igényfelmérés után a végleges csoport kialakításáról az
intézmény vezetője dönt a szakmai munkaközösség javaslatát figyelembe véve.
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I./2.3. Matematika oktatása (Matematika kompetenciák fejlesztése)
A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok
problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.
Ezt elősegíti, hogy felső tagozatban képességszerinti csoportbontásban dolgozunk a párhuzamos
osztályokban.
Minden év elején matematikából bemeneti mérést végzünk külön programmal, melyet értékelünk,
kiemelve a fejlesztendő területeket és típus hibákat.
Így kiemelt feladatunk:


Biztos számolási készség kialakítása



Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése



Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése



Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése zajlik,
a kompetencia alapú oktatás új technikáinak széles körű alkalmazásával, kooperatív technikákkal,
sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal.
A felső tagozaton az 5-6. osztályban még inkább a nem szakrendszerű oktatás módszereivel
folytatjuk az oktatást.
A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb
gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé.
A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyar óra
feladata.
Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden tanítási helyzetben és tanítási órán adódik
lehetőség.
A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, amelyet
felkészítés előz meg.
(Bolyai, Zrínyi, Kerületi versenyek, Kis Vakond és egyéb levelezős versenyek stb.)
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I./2.3. Matematika oktatása (Matematika kompetenciák fejlesztése)
A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok
problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.
A matematika tanulásának legfontosabb célja, hogy a tanuló:
1. megtapasztalja a matematika értékeit, hasznosságát, szépségét;
2. megismerje a matematikai gondolkodás természetét és a matematika alapvető sajátosságait; 3.
fejlessze a szövegértését, a szövegalkotó és absztrakciós képességét a matematika nyelvének és
szimbólumainak szóbeli és írásbeli alkalmazása során;
4. fejlessze a számolási készségét, a modellezési, a problémamegoldó és döntési képességét;
5. fejlessze a logikus, pontos, kreatív, mérlegelő, stratégiai és rendszerező gondolkodását;
6. alkalmazható tudásra tegyen szert.
Ezt elősegíti, hogy felső tagozatban képességszerinti csoportbontásban dolgozunk a párhuzamos
osztályokban.
Minden év elején matematikából bemeneti mérést végzünk külön programmal, melyet értékelünk,
kiemelve a fejlesztendő területeket és típus hibákat.
Így kiemelt feladatunk:
•

Biztos számolási készség kialakítása

•

Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése

•

Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése

•

Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése zajlik,
a kompetencia alapú oktatás új technikáinak széles körű alkalmazásával, kooperatív technikákkal,
sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal. A matematika tanulásának alapvető módszere a
valóságon alapuló, személyes, cselekvő tapasztalatszerzés, amely a különböző érzékszervek
bevonásával, mozgással, valamint szemléletükben és matematikai tartalmukban egyaránt
változatos eszközök használatával, játékokkal valósul meg. A tevékenységek során működő alkotó
gondolkodásnak kiemelt szerepe van a megértésben. A tárgyi tevékenységek és a kapcsolódó
változatos képi ábrázolások alapozzák meg a későbbi absztrakciót. A konkrétumokhoz való
sokszori vissza-visszalépések során alakulnak a matematikai fogalmak, összefüggések és
eljárások. Ezek alapozzák meg a felső tagozaton megjelenő szimbolikus gondolkodást.
A felső tagozaton az 5-6. osztályban még inkább a tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés,
a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási
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tevékenység és problémamegoldás során a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák
felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai
szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus
modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó
képesség
A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb
gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé.
A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más digitális eszközök mellett a tanuló
megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a digitális
kompetenciákat együtt fejlesztik
A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyar óra
feladata.
Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden tanítási helyzetben és tanítási órán adódik
lehetőség.
A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, amelyet
felkészítés előz meg.
(Bolyai, Zrínyi, E-Hód; Medve matek, Kerületi versenyek, Kis Vakond és egyéb levelezős
versenyek stb.)
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I./2.4. Informatika oktatása (Digitális kompetencia fejlesztése)
A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe megnőtt,
ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson
munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának
megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő – technikai fejlődéssel
lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási technikákat.
Célunk,

olyan

tanulásirányítás

és

tanulásszervezési

gyakorlat

kialakítása,

amely

a

leghatékonyabban tudja támogatni tanítványaink kompetenciáinak fejlődését. Olyan helyi
gyakorlatokat alakítunk ki, eljárásokat és módszerek alkalmazunk, melyek a NAT-ban
megfogalmazott fejlesztési kompetenciák alkalmazásának eredményeképpen tanulóink képessé
válnak az informatikai eszközök és e-források önálló, célirányos használatára, az önálló
ismeretszerzésre.
Arra törekszünk, hogy az egyéni boldogulásukhoz, érvényesülésükhöz szükséges digitális
készségek kialakuljanak, hogy megállják helyüket az e-világban és információs társadalomban, a
munkaerőpiacon.
Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben
áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből
következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú - tanítása során a felhasználási
lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen komplex
feladatokat kell kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is.
A különböző tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép készségszintű használatát,
vagyis a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és számon kérő
pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban
kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó
gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A leírt készségek elsajátítása akkor
igazán eredményes, ha lehetőség szerint már az általános iskola alsó tagozatában elkezdődik a munka,
ezért iskolánkban, a matematika orientált negyedik osztályban kezdődik az oktatás. Így nyolcadik
osztályig (éves szinten) heti egy órában tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia
fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás,
internet), vagy csak egyszerűen problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek.
Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. Hasznos
például, ha az iskolai könyvtárban két-három gép áll a gyerekek rendelkezésére, ezért kiemelt feladat
a könyvtár és az informatika tantárgy szorosabb együttműködése. A könyvtári gépekre érdemes
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különféle játékos, készségeket fejlesztő szoftvereket is telepíteni. A játékos oktató programok, CD-k
a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő megoldást. A kisebbek ezt más tantárgyak, vagy délutáni
foglalkozások keretén belül vehetnék igénybe. A tanórákat nagyobb érdeklődés esetén kiegészíthetik
a különféle alkalmazói és programozói szakkörök, amik a differenciált oktatást segítik elő. A
szakkörök beindítását előzetes felmérések előzzék meg.

I./2.4. Digitális kompetencia
A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe
megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben
hozzájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat
céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő – technikai
fejlődéssel lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási
technikákat.
Célunk,

olyan

tanulásirányítás

és

tanulásszervezési

gyakorlat

kialakítása,

amely

a

leghatékonyabban tudja támogatni tanítványaink kompetenciáinak fejlődését. Olyan helyi
gyakorlatokat alakítunk ki, eljárásokat és módszerek alkalmazunk, melyek a NAT-ban
megfogalmazott fejlesztési kompetenciák alkalmazásának eredményeképpen tanulóink képessé
válnak az informatikai eszközök és e-források önálló, célirányos használatára, az önálló
ismeretszerzésre.
Arra törekszünk, hogy az egyéni boldogulásukhoz, érvényesülésükhöz szükséges digitális
készségek kialakuljanak, hogy megállják helyüket az e-világban és információs társadalomban, a
munkaerőpiacon.
Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben
áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből
következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú - tanítása során a felhasználási
lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen
komplex feladatokat kell kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket,
kompetenciákat is. A különböző tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép
készségszintű használatát, vagyis a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az
ismeretátadó és számon kérő pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az
információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell
készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A leírt
készségek elsajátítása akkor igazán eredményes, ha lehetőség szerint már az általános iskola alsó
tagozatában elkezdődik a munka, ezért iskolánkban, a matematika orientált negyedik osztályban
kezdődik az oktatás. Így nyolcadik osztályig (éves szinten) heti egy órában tanulják a tantárgyat a
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diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak feladatai, amennyiben
géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen problémamegoldó gondolkodást,
kreativitást igényelnek.
Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. Hasznos
például, ha az iskolai könyvtárban két-három gép áll a gyerekek rendelkezésére, ezért kiemelt
feladat a könyvtár és az informatika tantárgy szorosabb együttműködése. A könyvtári gépekre
érdemes különféle játékos, készségeket fejlesztő szoftvereket is telepíteni. A játékos oktató
programok a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő megoldást.
A digitális kompetenciák fejlesztésével és digitális kultúra bevezetésének célja, hogy a tanuló:
1. megszerezze a digitális írástudás, a problémamegoldás és az információs technológia – mint a
tantárgy három fő témakörének – ismereteit;
2. felkészüljön a digitális kompetenciák széles körű alkalmazására úgy, hogy arra a más
tudásterületekhez tartozó tananyagok feldolgozásakor már építeni tudjon;
3. rendszerezni tudja a digitális eszközök más forrásokból származó tudáselemeit;
4. ismerje a digitális eszközök használatával járó veszélyek kezelését, az ellenük való védekezést;
5. fejlessze tudatos felhasználói attitűdjét mind az egyén, mind a közösség, mind a társadalom
szintjén;
6. megtanulja a problémák digitális eszközökkel való megoldásának módjait, beleértve egy adott
probléma megoldásához szükséges algoritmusok értelmezését, kiválasztását, módosítását, illetve
létrehozását
Az alsó tagozat 3–4. évfolyamán vezérelvként a digitális kultúra életkori sajátosságokhoz
illeszkedő, tevékenység- és cselekvésközpontú tanulása, valamint alkalmazása kerül előtérbe.
A nevelés-oktatás minden esetben a tanuló tapasztalataiból, érzékszervi megfigyeléseiből, a
játéktevékenység során felmerülő szituációkból indul ki. A tanulás fő útja az egyéni, párban
történő és csoportos tapasztalatszerzés, az információk egyéni vagy közös, cselekvéshez kapcsolt
feldolgozása. E tevékenység során mód nyílik egyéni utak felfedeztetéses tanulás során való
kipróbálására, az egyéni konstrukciók megvalósítására.
Az 5-8. évfolyamokon a tanulás és tanítás egyik feladata a tanuló eltérő informális tanulási utakon
összegyűjtött ismereteinek rendszerezése, kiegészítése. A tanuló a digitális kompetenciák és a
problémamegoldás képességének fejlesztése során, a megfelelő szintű és biztonságos
eszközhasználat gyakorlásával, problémaorientált feladatmegoldási módszereket sajátít el.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan készségek fejlesztését, amelyek a
problémamegoldásban,
nélkülözhetetlenek.

a

kreativitás

kibontakozásában

és

a

logikus

gondolkodásban

Az információs technológiák a szolgáltatások igénybevétele során is
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szerephez jutnak. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, a felhasználási
területek gazdagsága a tanórák rugalmas alakítását és a tanulók bevonását teszi szükségessé.
A tanórákat nagyobb érdeklődés esetén kiegészíthetik a különféle alkalmazói és programozói
szakkörök, amik a differenciált oktatást segítik elő. A szakkörök beindítását előzetes felmérések
előzzék meg.
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I./2.5. Művészeti nevelés (Esztétikai és művészeti kompetenciák) fejlesztése
A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe iskolánknak.
Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Meghatározó az egyéni
alkotótevékenység,

de

a

művészeti

nevelés

lehetőséget

ad

csoportos

munkára,

közösségfejlesztésre is.
Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a
tehetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért
eredményeink tesznek tanúbizonyságot.
A művészeti nevelés területei:


Drámapedagógia – színjátszás

Az alsó tagozaton megalapozott drámapedagógiai szemlélet sok tekintetben gazdagíthatja
eredményeinket. Különféle képességfejlesztés folyik a dráma tanítása során. Pl.: A
kommunikációs játékokon keresztül fejlődik a gyerekek közösségi szereptudata, beszédtechnikai
gyakorlatokkal útját állhatjuk a romló kifejezés-technikának és kultúrának, a színes játékok a
gyermekek fantáziáját fejlesztik, a memória-gyakorlatok az intellektuális képességeket
tréningezik, az improvizációs szerepjátékok egyaránt segítik tanulóink megismerését és érzelmi
fejlődését. A rendszeres gyakorlásokból előadások kerekednek, melynek mindenki részese, a
gátlásosabb tanulók is magabiztosabbak lesznek.


Ének és tánc

Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek
mindennapjait jellemezte. A zene és a tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek
egészséges testi és mentális fejlődését alapozza meg. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek,
játszanak, táncolnak, ezáltal több képességüket is fejlődik, ez különösen az alsó tagozaton
meghatározó. Kielégíthető mozgásigényük, feszültségeik feloldódnak. A népi gyermekjátékok
során fejleszthető a tiszta, szép magyar beszéd (irodalom, nyelvtan), a társas kapcsolatok
kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatartás), a versenyszellem (testnevelés), szerepjáték
(színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált éneklés, hallásfejlesztés (énekzene), kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, zenei- és mozgáskultúra
ápolása együttesen.
Rajz, vizuális kultúra
A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a
mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata:
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azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a
látható világ használatához, alakításához szükségesek.
A személyiségfejlesztésben jelentős eredmények érhetőek el a vizuális nevelés eszközeivel,
amelyek az értelemi és az érzelmi intelligenciára egyaránt hatással vannak. Művészeti alkotások
megismerésével és létrehozásával az önbizalom, az önértékelés és önismeret jelentős változáson
megy át. A vizuális nevelés segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a személyiség a környezetével
és önmagával harmóniába kerülhessen.”
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek a művészeti nevelés területén:


Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Művészi önkifejezés, előadókészség
Európai és egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló igény
Az esztétikum igénye a mindennapokban



Környezettudatosságra nevelés
Környezetünk esztétikus értékeinek megőrzésére, gyarapítására való igény



Szociális és állampolgári kompetencia
Nyitottság, érdeklődés
Kulturális életben való részvételre való igény
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I./2.6. Környezeti és egészségnevelés (Egészséges és környezettudatos életvitel)
Iskolánk különleges tárgyi adottságai:


nagy, szépen gondozott növényekkel telepített kis udvar, előkert



gumiburkolású futópálya

megadják gyermekeink számára az egészséges és esztétikus tárgyi környezetet.
A szép és egészséges környezet önmagában is nevel a környezet védelmére, megóvására. A mi
feladatunk, hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük. Környezeti
értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre fontosabbá válik.
Tanulóinknak meg kell ismerniük:


az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit,



a káros szenvedélyek leküzdésének módjait,



az emberiség előtt álló ökológiai problémákat,



az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit – szűkebb és tágabb
környezetükben egyaránt.

Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a
környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában.
Ezért iskolánk vállalja, hogy az iskola minden tevékenységi területén, a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységek során folyamatosan építi a gyerekek napirendjébe a fenntarthatóság szemléletének
erősítését.
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I./2.7. Testnevelés (Mozgáskultúra, egészséges életmód)
A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a mozgásszabályozás
fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások javításában.
Sajátosan összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető
el semmilyen kognitív funkció működtetése.
Hozzájárul

a

személyiség

harmonikus

fejlesztéséhez,

az

egészséges

életmód

megalapozásához.
Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek célszerű viselkedésbe
integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások mobilizálását,
pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet minőségét. Fejleszti az egyén
esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a
teljesítménynek, mint értéknek a felismerését.
A testnevelés tanításunk célja, hogy fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, cselekvési
biztonságát, sikeres, aktív életvitelű embereket formáljon, akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a szabályokat,
igénylik és elfogadják a közösségi normákat, a megmérettetést és az értékelést.
Iskolánk tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelnek ezen célok megvalósításához. Alsó és felső
tagozaton – napközis időtartam alatt – megvalósítjuk a mindennapos testmozgást. A testnevelés
órák mellett sportköri órákból választhatnak tanulóink. A házi és kerületi versenyeken is próbáljuk
tanulóink testkultúrájának, kitartásának, akaraterejének fejlesztését kiterjeszteni.
A tanulók életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a
rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért
fejlődés szerinti értékelést.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, ennek érdekében intézményünk
hagyományosan minden évben nagy létszámmal képviselteti magát a kerület által rendezett Futó
és Kerékpáros Fesztiválon, melyre egyre több szülőt is sikerült az elmúlt időben megnyernünk.
A családi sportnap is nagy sikerű volt az elmúlt évben, így a jövőben hagyományt kívánunk ebből
is teremteni, még több szülő bevonásával.
Alsó tagozatos osztályok úszni járnak.
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I./2./8 Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban
lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s
irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése
érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja
az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható
fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök


összefüggések felismerése és kifejezése



lényeglátás



fogalomalkotás



esztétikai érzék



kreativitás



rendszerszemléletű gondolkodás



logikai képességek



rajzolási készség



tervezés és kivitelezés



kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai/ vallási .másság elfogadása



kíváncsiság



környezettudatosság



környezet- és természetvédelem



egészséges életvitel



európai azonosságtudat



egyetemes kultúra



az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a
munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során



gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések
megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során,
problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében

Lázár Ervin Általános Iskola



- 54/216 -

Nevelési program

legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal
szemben



ismerje meg a szakmákat, legyen elképzelése a jövőjéről (pályaorientáció)



ismerje meg és alkalmazza a közlekedési szabályokat.



a beérkező információt tudja szelektálni, tudja kiszűrni a hasznosat és a tényeket,
megkülönböztetni
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I./2./9. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Az intézmény kiemelt helyen kezeli a szociális kompetencia fejlesztését.


minőségben



időben



témában



tanulás módjában – tapasztalásra épülő, megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló
módszerrel





szóban, írásban



tanulás eszközeiben

Minden olyan társas képesség, készség, amelyek megléte nélkül az egyén beilleszkedése a
társadalmi környezetbe nem lehet sikeres.



Fontos a gyermek belső biztonsága, vagyis tudja, hogy mire képes és merjen meglévő
tudásának tudatában cselekedni, versenyezni, merje használni tudását, képességeit, készségeit

Feladatunk az önismeret alakítása, önelemzés-önnevelés helyes irányítása és az akaraterő, a
kitartás, az önbizalom, az életterv, ambíció, optimizmus, önmenedzselés, magabiztosság,
autonómia-igény, a szorgalom, akarat, jellem, az önkifejezés képességeinek fejlesztése.
Cél:
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének
felébresztése. A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük, lakóhelyük és hazánk
természeti szépségeit, (népi) hagyományait, népművészetét, népdalait. Legyen igényük,
lakóhelyük alaposabb megismerésére, védjék műemlékeinket. Beszéljenek helyesen magyarul!
Feladat:
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Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök


egészséges életvitel



mentális egészség



magatartási szabályok alkalmazása



kommunikációs képesség



empátia



problémamegoldó képesség



hazafias gondolkodás és európai tudat



stressz és frusztráció kezelése



változások iránti fogékonyság



együttműködés



magabiztosság



érdeklődés, motiváció



személyes előítéletek leküzdése



kompromisszumra való törekvés

Lázár Ervin Általános Iskola

- 57/216 -

Nevelési program

I/2/5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
„A szociális kompetencia mint társas kompetencia nélkül nem lehet sikeres az egyén
szocializációja. A fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező, tudatosan együttműködő egyének
könnyebben integrálódnak környezetük közösségeibe. A szociális kompetencia fontos eleme az
egyénnek a belső biztonsága és magabiztossága, az az érzete is, hogy ő képes valamire.
A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák lassan formálódó attitűdökből és képességekből
épülnek fel. Különféle spontán hatások sokasága fejleszti őket, sokféle tartalmi terület
ismeretelemeit olvasztják magukba. A célirányos nevelés is nagymértékben hozzájárulhat
megerősödésükhöz. A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex
tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól
mobilizálható.”
Társas kompetenciák
Empátia
Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség
Együttműködés
Konfliktuskezelés
Segítségkérés
Visszautasítás
Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Az intézmény kiemelt helyen kezeli a szociális kompetencia fejlesztését.
•

minőségben

•

időben

•

témában

•

tanulás módjában – tapasztalásra épülő, megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló

módszerrel
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•

szóban, írásban

•

tanulás eszközeiben

•

Minden olyan társas képesség, készség, amelyek megléte nélkül az egyén beilleszkedése a

társadalmi környezetbe nem lehet sikeres.
•

Fontos a gyermek belső biztonsága, vagyis tudja, hogy mire képes és merjen meglévő

tudásának tudatában cselekedni, versenyezni, merje használni tudását, képességeit, készségeit
Feladatunk az önismeret alakítása, önelemzés-önnevelés helyes irányítása és az akaraterő, a
kitartás, az önbizalom, az életterv, ambíció, optimizmus, önmenedzselés, magabiztosság,
autonómia-igény, a szorgalom, akarat, jellem, az önkifejezés képességeinek fejlesztése.
Cél:
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének
felébresztése. A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük, lakóhelyük és hazánk
természeti szépségeit, (népi) hagyományait, népművészetét, népdalait. Legyen igényük,
lakóhelyük alaposabb megismerésére, védjék műemlékeinket. Beszéljenek helyesen magyarul!
Feladat:
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
•

egészséges életvitel

•

mentális egészség

•

magatartási szabályok alkalmazása

•

kommunikációs képesség

•

empátia

•

problémamegoldó képesség

•

hazafias gondolkodás és európai tudat

•

stressz és frusztráció kezelése

•

változások iránti fogékonyság

•

együttműködés

•

magabiztosság

•

érdeklődés, motiváció
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I/2/6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái
A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek tartsa a kreatív
ötleteket és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és önmaga is kreatív alkotásokat
hozzon létre egyes tanulási területeken, valamint képessé válik az esztétikai átélésre és az
önkifejezésre művészeti eszközökkel. A tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját
gondolataik kifejezését és mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján képesek
megvalósítani.
Ismeret
A tanuló ismeri Magyarország, a magyar nemzet, Európa és a világ kulturális örökségének fő
elemeit. Felismeri, hogy a nyelvek, a hagyományok és a kulturális produktumok miként
befolyásolják mások gondolkodását és viselkedését, az egyénnek a világról alkotott elképzeléseit.
A tanuló összefüggéseiben látja és értelmezi, hogy a kreatív találmányok, tudományos
produktumok, sportolói teljesítmények és művészeti alkotások milyen módon járulnak hozzá a
jelenkori mindennapi élet, valamint az életmód alakításához.
Képesség, készség
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják a kultúra által felhalmozott
tudományos, technikai és művészeti produktumok befogadását, és lehetőséget teremtenek a
kreativitás aktív gyakorlására. A kreatív készségek fejlesztését különösképpen ösztönzik az olyan
tanulási környezetek, ahol lehetőség nyílik tudományos kísérletek tervezésére és megvalósítására;
modellek létrehozására; tények, források felkutatásához kapcsolódva jelenségek újszerű
értelmezésére; elméleti és gyakorlati problémamegoldás folyamatában

új utak keresésére;

művészeti önkifejezésben – mozgásos, zenei, vizuális, nyelvi – aktív gyakorlással történő
elmélyülésre, esszék írására, egyéni és csoportos projektfeladatokban történő részvételre, tanulást
segítő digitális produktumok létrehozására.
Attitűd
A tanuló követendő és ápolandó értéknek tartja a magyar történelmi és kulturális hagyományokat,
elismeri hazánk és az emberiség kiemelkedő személyiségeinek, feltalálóinak, tudósainak,
sportolóinak és művészeinek eredményeit, alkotásait; elfogadóan viszonyul a kiemelkedő
életművekhez, teljesítményekhez, és nyitott azok befogadására. Méltányolja a többségi kultúrától
eltérő kultúrákat, árnyaltan gondolkodik a kreatív találmányok és művészeti alkotások
értékteremtő és személyes életmódot befolyásoló szerepéről. Értékesnek tartja a kultúra sokféle
kifejezésmódja iránti nyitottságot, tiszteletben tartja az alkotásokat, valamint a produktumok
létrehozóinak szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
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I./2./10. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia
képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a
munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját
képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek
során van szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az
elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és
csapatmunkában történő munkavégzés. A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az
innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a
célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös
és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések.
Gazdasági nevelés
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő
világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált.
A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül
nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. Minden olyan országnak,
amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy
állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen,
hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a
gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói
magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a
tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot
vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát.
Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és
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hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal
való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos
döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is.
Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel
kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos
gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak,
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.

Feladat:
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. Legyen a tanulóknak helyes szemlélete
a munka szerepéről a társadalom és az egyén életében. Becsülje, tisztelje és szeresse a munkát.
Tanuljon tervszerűen, kötelességszerűen, érezze át a jól végzett, eredményes munka örömét. A
pályaválasztás során a vágyak és a realitások összehangolása.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök


az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek



kihívások felismerése, értelmezése



a gazdaság működésének átfogóbb megértése




a pénz világában való tájékozódás
tervezés



szervezés



irányítás



vezetés



delegálás



az elemzés



a kommunikálás



a tapasztalatok értékelése



kockázatfelmérés és vállalás



egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés
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I./2./7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia
képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a
munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját
képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek
során van szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az
elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és
csapatmunkában történő munkavégzés. A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az
innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a
célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös
és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések.
Gazdasági nevelés
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő
világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált.
A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül
nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. Minden olyan országnak,
amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy
állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen,
hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a
gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói
magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a
tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot
vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát.
Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és
hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal

Lázár Ervin Általános Iskola

- 64/216 -

Nevelési program

való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos
döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is.
Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel
kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos
gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak,
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.

Feladat:
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. Legyen a tanulóknak helyes szemlélete
a munka szerepéről a társadalom és az egyén életében. Becsülje, tisztelje és szeresse a munkát.
Tanuljon tervszerűen, kötelességszerűen, érezze át a jól végzett, eredményes munka örömét. A
pályaválasztás során a vágyak és a realitások összehangolása.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök


az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek



kihívások felismerése, értelmezése



a gazdaság működésének átfogóbb megértése



a pénz világában való tájékozódás



tervezés



szervezés



irányítás



vezetés



delegálás



az elemzés



a kommunikálás



a tapasztalatok értékelése



kockázatfelmérés és vállalás



egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés
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I./2./11. Hatékony, önálló tanulás
Feladat:
A tudás (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, szokások), a tanulni tudás - mely
egyenértékű a hatékony önálló tanulás kompetenciájának képességével - (tanulási képesség, tanulási
technikák) és a kommunikációs készség fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása. A kerettantervben rögzített művelődési anyag feldolgoztatása és az alapvető ismeretek
elsajátíttatása a tanulókkal – építve az iskolán kívül szerzett tapasztalataikra, ismereteikre is - oly
módon, hogy folyamatosan fejlődjenek jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk,
intellektuális érzelmeik. Az értelmi nevelés szerves része az önálló ismeretszerzés, az állandó
önművelés, a művelődés igényének kialakítása a tanulás motivációjának erősítésével, helyes
technikájának megalapozásával. Az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése,
alapkészségek fejlesztése.
Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és
képzési folyamataiban egyaránt.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök


motiváció



saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása



önismeret



önértékelés, illetve mások objektív értékelése



figyelem



segédeszközök használata
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I./2./1. Tanulás kompetenciái
Feladat:
A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik
az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A tevékenységekre épülő
tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek
megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség szerint ki kell használni
a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket.
Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett,
együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló
módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán
hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált
célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató értékelés. A
differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint az egyéni
rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik
a tankönyvek tartalmát.
Az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak birtoklásához a tanuló egyéni tanulási útvonalakon,
belső motivációval ösztönzött tevékenységekkel, önszabályozó stratégiák alkalmazásával, a tudás
aktív konstruálásával jut el. A tanuló az aktív, önirányított tanulás kompetenciáit az élet különböző
területein változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan, valamint másokkal is együttműködve
alkalmazza céljai megvalósítása érdekében
Ismeret: A tanuló tisztában van saját érdeklődési körével, tanulási preferenciáival. Többféle tanulási
stílust és stratégiát ismer, tisztában van azok jellegzetességeivel, előnyeivel és hátrányaival. Tudja,
hogy tanulási kompetenciái közül melyek az erősségei, és melyek szorulnak fejlesztésre
Képesség, készség: A tanuló tanulási célokat tűz ki, tanulási stratégiákat és útvonalakat választ,
tanulási terv szerint halad, felismerve a leghatékonyabban alkalmazható stratégiát, ellenőrzi és
értékeli a tanulási célok elérését. Metakognitív készségeire támaszkodva, előzetes tapasztalatait
hasznosítva alkalmazza a megszerzett tudást különböző helyzetekben és különböző problémák
megoldásában. A tanulási tevékenysége során ellenőrzi, értékeli és elemzi önmagát a tanulás
folyamatában
Attitűd: A tanuló felismeri, hogy az adott tanulási feladatnak van érdekes, hasznos és/ vagy értékes
eleme, ezért az esetleges tanulási akadályokat leküzdve nyitottan, érdeklődéssel és kíváncsisággal
fordul a tanuláshoz Kezdeményező a saját tanulási útvonalának kialakításában, felelősséget vállal
saját tanulásáért, kitartóan halad tanulási céljai felé.
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A tudás (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, szokások), a tanulni tudás - mely
egyenértékű a hatékony önálló tanulás kompetenciájának képességével - (tanulási képesség, tanulási
technikák) és a kommunikációs készség fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása. A kerettantervben rögzített művelődési anyag feldolgoztatása és az alapvető ismeretek
elsajátíttatása a tanulókkal – építve az iskolán kívül szerzett tapasztalataikra, ismereteikre is - oly
módon, hogy folyamatosan fejlődjenek jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk,
intellektuális érzelmeik. Az értelmi nevelés szerves része az önálló ismeretszerzés, az állandó
önművelés, a művelődés igényének kialakítása a tanulás motivációjának erősítésével, helyes
technikájának megalapozásával. Az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése,
alapkészségek fejlesztése.
Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és
képzési folyamataiban egyaránt.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
a. motiváció
b. saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása
c. önismeret
d. önértékelés, illetve mások objektív értékelése
e. figyelem
f. segédeszközök használata
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I/3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle
iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
A személyiség sokoldalú és szükség van arra, hogy számos különböző irányból közelítsünk hozzá.
Az iskola és a tanulás, mint a tanuló alapvető élettere, illetve tevékenységi formája,
meghatározólag hat a személyiség fejlődésére.

A személyiségfejlesztés céljai:


A tanulói személyiség megismerése és megismertetése



Önmagához való viszonyának alakítása, a „saját én” keresése.



Környezetéhez való viszonya legyen pozitív



Önálló, aktív, felelősségteljes személyiség kialakítása



Az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való alkalmazási
képességének kialakítása



Kommunikációs zavarok megelőzése, a konfliktusok kezelése



A személyiségfejlesztés feladatai:


Keressük meg a gyermek személyiségében rejlő, magatartását meghatározó okokat



Vizsgáljuk meg a gyermek motiváltságait, akarati tulajdonságait



Segítsük elő a reális önértékelés, önbecsülés képességének kialakítását, önbizalom
építését



Önismeretének, problémamegoldó képességének fejlesztése



Olyan tulajdonságok fejlesztése, megerősítése, amelyekkel önálló, felelősségteljes döntést
tud hozni



A családból hozott pozitív hatások kiaknázása, felerősítése, negatív nevelési minták,
szokások ellensúlyozására való törekvés



A család, a környezet, az iskola nevelői tényezőinek összehangolására való törekvés



Pozitív példaadással a humán értékek közvetítése és a személyiségjegyek közé való
beépítése
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A kommunikációs készség kialakítása és megfelelő technikák alkalmazása, konstruktív
konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakorlatban történő alkalmazása31

Módszerei:


személyes fejlődést, önismeretet segítő beszélgetések, játékok



megfigyelés,



fejlesztő interjú,



társismereti tréningek,



modellkövető viselkedés,



élménybeszámolók, ötletbörze.
A személyiségfejlesztés legfontosabb területeit az alábbiakban határozzuk meg:

 -értelmi nevelés
 -érzelmi nevelés
 erkölcsi nevelés
 -szocializációs készségek fejlesztése
 -önértékelés képességének kifejlesztése
 -testi nevelés - egészséges életmód
 hazafiságra nevelés, állampolgári nevelés
 -munkára nevelés
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladataink:


A tanulók erkölcsi nevelése
A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányok feltárásával
és kompenzálásával az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk.
Feladataink: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása tanulóink körében.(szociális kompetenciák)



A tanulók értelmi nevelése
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása,

3
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felkészülés az egész életen át tartó tanulásra. (hatékony, önálló tanulás
kompetenciájának fejlesztése)


A tanulók érzelmi nevelése
A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló helyes,
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
(énkép, önismeret fejlesztése)



A tanulók közösségi nevelése
Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség
kialakítása az önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia)
A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció)



A tanulók esztétikai nevelése
Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás
kialakítása.
Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség)



A tanulók akarati nevelése
Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
formálása. (énkép, önismeret fejlesztése)



A tanulók nemzeti nevelése
A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok ápolása,
megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szociális és állampolgári
kompetencia)



A tanulók állampolgári nevelése
Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése.
Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (állampolgári
kompetencia)



A tanulók munkára nevelése
A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét
fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. (kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia)



A tanulók egészséges életmódra nevelése
A testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Egészséges,
edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása.
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A tanulók környezeti nevelése
A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és
fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért
és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása.
(természettudományos kompetencia)

Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi vonásokkal,
és ezáltal alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvégzésére, valamint
tudatosan adjanak példát szakmai felkészültségből, korrektségből, emberségből.
Ennek fejében mindezt jogosan várhatják el tanítványaiktól.
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:


Anyanyelvi és matematikai kompetenciák



Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia



Környezettudatosságra nevelés



Szociális és állampolgári kompetencia



Hatékony, önálló tanulás



Digitális kompetencia
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I/4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelő és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon
a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által
történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő- oktató munkájának alapvető
feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1.,A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Az iskolai élet egyes
területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek
kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2.,Tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronom - a felnőttek elvárásainak megfelelni akarószemélyiségének lassú átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képesszemélyiséggé válásáig.
3.,Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel
közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek,
illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4.,A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
Feladatok e téren a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
5.,A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
A tanulói közösséget irányító pedagógus legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének
tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett
nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe
bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek.
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I./ 5 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak
megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák
1. A tanulói személyiség és közösségfejlesztését szolgálják az új oktatás és tanulás szervezési
eljárások alkalmazása: projekt, témahét, kooperatív tanulás szervezési technika4. Személyiségés közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-építési és a szociális és
életviteli kompetenciáit. 5
A tanulói személyiség fejlesztés legfontosabb színtere a hosszabb tanítási- tanulási folyamatba
illeszkedő tanítási óra.
a) Az iskola nevelői a tanítási- tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és differenciálást.
b) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek őket tanulásra
ösztönzik.
c) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük azokat a módszereket és
szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedését biztosítják.
d) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a
pedagógus nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a
tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.
E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik:
 az első évfolyamtól a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási,
tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.
Folyamatosan törekszik az iskola a megfelelő szakemberhálózat kialakítására (fejlesztő
pedagógus,

valamint

az

utazópedagógusok

/szomatopedagógusok,

logopédusok,

gyógytestnevelő, gyógypedagógusok/). Az ide járó tanulókat különösen nagy-nagy
szeretettel, türelemmel, következetesen kell oktatni-nevelni.
 Igyekezni kell kitapasztalni, felismerni a tanulók személyiségének pozitív jegyeit, s azokat
erőteljesen fejleszteni. Kiemelkedően fontosnak tarjuk, hogy a tanuló megdolgozzon a
sikeréért, de ezt a sikert az ő képességeihez mért lépésekkel kell elérni. Biztosítani kell
számukra az esélyt, hogy a másságuk ne tegye tönkre a személyiségüket és a megfelelő
differenciálás és fejlesztés lehetőséget adjon arra, hogy ők is teljes emberként élvezhessék
életüket.
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 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez
igazodó munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és
csoportos munkájára támaszkodnak.
 Az 5-8. évfolyamokon - amennyiben ezt a tanulók létszáma lehetővé teszi a magyar nyelv
és irodalom, valamint a matematika tanítása, - az idegen nyelv a technika és a
számítástechnika tantárgyak- csoportbontásban történik.
2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:

a) Hagyományőrző tevékenységek

 Fontos feladat a hagyományok ápolása. Ezt szolgálja a Szüreti mulatságok kulturális és
kézműves rendezvénye, a Rendhagyó Gyermeknapi Lázár Napok programsorozata, mely
tanulmányi, játékos és sportversenyek sokasága, játszóházak, nyílt napok ovisoknak,
valamint a színvonalas Gála Műsorunk.
 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor:
 évnyitó, a zene Világnapja, 1849. október 6-a, 1956. október 23-a évfordulóján, magyar
nyelv napja, karácsonykor, holokauszt és kommunizmus áldozatainak emléknapja, 1848.
március 15-e, költészet napja, nemzeti összetartozás napja, a 8. osztályosok ballagásakor,
évzáró.

b) Diákönkormányzat
Az osztályok (4. osztálytól 8. osztályig) megválasztják a képviselőket az iskolai Diáktanácsba
(diákönkormányzat).
A Diáktanács havonta ülésezik.
Felnőtt vezetői: a diákönkormányzat vezetője
Gyermek vezetői: a diáktanács titkára és helyettesei (8. osztály)
Cél és feladatrendszere:


Az iskolai és szabadidős tevékenységek gondos előkészítése a tanulók bevonásával.
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Fel kell kelteni a tanulókban azt az igényt, hogy szabadidejüket sokféleképpen, igényesen
és hasznosan töltsék el!

Tevékenységrendszere:


Az iskola tanulóinak véleményét, igényeit, elképzeléseit, problémáit közvetíti az
iskolavezetőségnek.



Az iskolavezetőség és a tantestület által megfogalmazódott értékek, célok
követelmények közvetítése az osztályoknak.



Aktívan bekapcsolódik az iskolai rend és fegyelem biztosításába.



Hagyományápolás:



A diákönkormányzat által szervezett hagyományos rendezvények: lásd tanórán
kívüli nevelési - oktatási tevékenység!

A tanulói kérőívek alapján fejleszteni kell az alábbi tevékenységeket:


Több kulturális és sporttevékenység, valamint túra szervezése osztályonként,
évfolyamonként.



Táborozási lehetőségek bővítése.

c., Tanulói részvétel az iskolai szervezetben
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hoznak
létre.
Az osztályközösségek a tanév első napján választják meg az DÖK vezetőt, akit delegálnak a
diákönkormányzat vezetőségébe.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő
tanár képviseli a diákok érdekeit.
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente egy
alkalommal hívhatnak össze. A diákközgyűlésre a tanulók diákképviselőt választanak. A
közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
Résztvevői: a küldött tanulók, az iskola igazgatója, a diákok felnőtt segítői. A diákok az iskola
életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat tehetnek.
A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola
hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése.
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2.,Oktatási Feladatok
A képzés szerkezete

Az intézmény olyan képzési szerkezetet kíván kialakítani és működtetni, amelyik igazodik a
korszerű műveltségtartalomhoz, figyelembe veszi az iskolahasználók igényeit.
A képzési szerkezet tartalmi elemeinek, módszereinek a tanulási, tanítási folyamathoz
kapcsolódó speciális fejlesztési feladatoknak illeszkedni kell az adott tanulócsoporthoz, indokolt
esetben az egyes tanulók sajátosságaihoz.
A tanulók részvétele szempontjából a tanórai foglalkozás lehet:
Kötelező tanóra foglalkozás, amely magában foglalja:
 a kerettanterven szereplő tantárgyak és tantervi modulok elsajátítását szolgáló tanórákat,


a helyi tantervben szereplő – kerettantervi kötöttségektől mentes, a helyileg tervezett tananyag
elsajátítását szolgáló, kötelezően választandó órákat;



a jelentkezés elfogadását követően a részvétel legalább 1 tanéven át kötelező.



nem tanórai szervezeti keretben megtartott foglalkozások: projekt, témahét’

Nem kötelező tanórai foglalkozás
 a nem kötelező tanórai foglalkozásokra kiadott kínálatból – a helyi tanterv órakeretében
meghatározott óraszám terhére – a szülő – tanuló szabadon választhat;


a választás nem kötelező, de a választás, a jelentkezés elfogadását követően a részvétel 1 éven
át kötelező;



A nem kötelező órákat az értékelés, minősítés és mulasztás szempontjából úgy kell
tekinteni, mintha kötelező órák lennének;

Egyéni fejlesztés
A programban azok a tanulók (SNI), (BTM), vehetnek részt, akiknek más fogyatékossága
nehezíti a normál követelmények teljesítését.
A fejlesztés időszaka: a diagnózist követően egyénileg változó, az adott fejlesztési területen elért
eredményektől függően.
Az egyéni foglalkozás egy-három tanuló részvételével szervezhető meg.
Kompetencia alapú oktatás implementációja
Belépési feltétele:


a pedagógus javaslatára, szülői vizsgálati kérelem;



a szakvizsgálat eredménye, Nevelési Tanácsadó véleménye



a szülői nyilatkozat a foglalkozásokon való részvételről.
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Tantárgyi felzárkóztatás
Célja az egyes tantárgyak, tanulási folyamatához kapcsolódóan átmeneti nehézségekkel
küszködő tanulók segítése, felzárkóztatása.
Indokolt esetben részképesség zavar korrekciójával együttesen történik a foglalkozatás.
A tantárgyi felzárkóztatás indokolt esetben az egyéni fejlesztéssel összhangban működik.

Egész napos iskola (iskolaotthon, Napközi, tanulószoba,)
Intézményünk az alsó tagozaton egész napos iskolaként működik, melyről az Ntk 55§-a
értelmében lehet a távolmaradást kérelmezni.
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően - ha a szülők igénylik – /tanév végén a szülőnek
írásban kell nyilatkoznia a napközi és tanulószoba ellátás igényléséért / - az iskolában tanítási
napokon a délutáni időszakban 1-6. évfolyamon napközi otthon, 7-8. évfolyamon tanulószoba
működik. A tanítási szünetekben munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a
szülők legalább 10 gyermek számára igénylik.

Diákétkeztetés
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (reggeli, ebéd, uzsonna)
részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára ebédet biztosít az iskola. Az étkezési térítési
díjakat az iskolában kell befizetni.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátítása mellet fontos feladatának tartja a tehetséggondozást
és a különböző szintű (iskolai, kerületi, budapesti, országos) tanulmányi, kulturális- és sport
versenyekre történő felkészítést, versenyeztetést.


Széles körű metodikai tudással rendelkező pedagógusok alkalmazása, tehetséges tanulók
oktatásához szükséges speciális pedagógiai képességek megszerzése.



A tanulók adottságainak, képességeinek felderítése, a tehetség felismerése és azonosítása.



A tehetségfejlesztés kibontakoztatásához szükséges személyiségfejlesztés



Olyan készségek, stratégiák kialakítása, amelyek révén képesek lesznek a tanulók
kreatívan, önállóan, a maguk megelégedésére keresni ismereteket.
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Tehetséggondozást biztosító szakkörök szervezése.

 Lemorzsolódás csökkentése


Felmérésük minden évben feladat. Korrepetálásokkal, fejlesztő foglalkozásokkal, a
szülőkkel

való

Kapcsolattartással,

a

POK

által

felkínált

lehetőségekkel

(továbbképzések) próbáljuk a lemorzsolódást enyhíteni.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak. A szakkörök
indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév
elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat kerületi versenyeken
való részvételre készítjük fel. A felkészítést a szaktanárok végzik. Szervezésük az igények alapján
történik.
Tanulmányi versenyek
Alsó tagozaton:


anyanyelvi



vers-, mese- és prózamondó



olvasó



matematika



vizuális kultúra



ének



környezetismeret

Felső tagozat


szavaló



anyanyelvi



angol, német nyelvi



matematika



történelem, helytörténet



technika



rajz
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Iskolai sporttevékenységek:


iskolai sportkör 1-4. osztály



iskolai sportkör 5-8. osztály



labdarúgás



röplabda



kosárlabda



fit-ball



floorball

Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési
órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a
különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre
Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése a nevelő munka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi
kiránduláson való részvétel ajánlott, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
(környezeti nevelés)
Erdei iskola
A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik minden évben a táborszerű módon az
iskola falain kívül szervezett egy hétig tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken egy-egy
tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. (természettudományos kompetenciák)
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, ill. előadásokon tett csoportos látogatások. Az e
foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
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Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes,
a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését, a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

I./6. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységek:
Az oktatás hatékonysága érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a tanulókkal való egyéni
bánásmódra. Ezek az oktatási formák és módszerek bizonyos differenciálását vonja maga után.
Az egyéni bánásmódnál a nevelőnek először azt kell feltárnia, hogy az illető tanulónál hol
történt a lemaradás. Finom pszichológiai és logikai elemzések és ok keresés után dolgozzuk ki a
segítés módozatait. Ezt a munkát a nevelő részben az órán, részben külön konzultáció, korrepetálás
formájában végzi.


A hiteles, őszinte kommunikáció és a következetes nevelés.



A

tanulók

ismerjék

meg

az

emberi

viselkedés

alapvető

személyiség-

és

szociálpszichológiai törvényszerűségeit.


Pozitív magatartásformák kialakítása, gyakoroltatása.



Fejlett szociális és kommunikatív képesség kialakítása.



Az empátia és a metakommunikatív képességek kibontakoztatása.



Tolerancia erősítése.



Konfliktuskezelések erősítése.



A közösségi és az egyéni értékrend összeegyeztetése.
 szoros kapcsolatot tartunk a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást szervezünk
 felzárkóztató órákat tartunk
 napközi otthont szervezünk
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 tanulószobát biztosítunk
 felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk
 kiemelt szerepet tulajdonítunk a nevelő és a tanuló személyes kapcsolatának
 családlátogatáson veszünk részt
 a szülők és családok nevelési gondjaiban tanácsokat adunk

I./7. A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi
tevékenységek segítik
Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt,
valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit.
Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások
alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A
szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló
feldolgozása, szakkörök, házi-, kerületi-, fővárosi- és országos tantárgyi versenyek biztosítják.
Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése.
Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását.
A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló, vagy kiváló
közösségi munkát végző tanulókat is.
A tanulóifjúság jelentős része gyenge fizikumú, nem természetes számukra az egészséges szellemi
fejlődéshez elengedhetetlen rendszeres testmozgás. A testnevelés óra követelményeinek
számonkérése nagyban hozzájárulhat a fizikai állapot és ez által a szellemi teljesítmény
javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a sportkör és a számtalan iskolai sportverseny is.
A közösségi vezető szerepre elsősorban „születni kell”. Lényeges, hogy a vezető szerepet
felvállaló tanuló jól tanuljon, és a többiek megbecsülését és bizalmát élvezze. Folyamatosan
keresni és képezni kell az utódaikat, akik a távozó nyolcadikosok helyét majd átveszik az iskola
tanulóinak képviseletében. A tanulói képviseletet az iskolában a DÖK látja el.
A szervezett, eredményes munkában nagy szerepe van a DÖK összekötő tanárnak.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:


Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén:
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Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek),


Digitális kompetencia területén:
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés)



Szociális és állampolgári kompetenciák területén:
Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség



Önálló tanulás
Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége.

Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében:


tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben,



a versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen,



hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása;



a versenyzés etikájának megtanítása;



fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együtt érző, támogató szerepköre;



önálló kiselőadások szakórákon, szakkörökön, elsősorban a tehetséges tanulóknak;



bíztató értékelés;



differenciált feladatok adása;



csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint
átjárhatók;



a tanterem átalakításának lehetőségei (asztalok összetolása – kötött padsorok – kör, félkör
alakban)



a házi feladatok differenciálása;



órai gyakorláskor más-más feladatkörök (pl. önálló szövegfeldolgozás közös olvasás,
lényegkiemelés)

A könyvtári tevékenység fontos színtere e témának is:


könyvkölcsönzés szabad érdeklődés alapján délutánonként, kutatómunkák



könyvtári órák a könyvtárhasználat céljából, illetve egy-egy téma feldolgozása tanári
irányítással, kutatási lehetőségekkel



önálló kezdeményezés támogatása (kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia)



a könyvtár egyéb lehetőségeinek kihasználása – zenehallgatás, videózás „könyvtár mozi”,
színjátszó jelenetek, társasjátékok, diavetítés, CD-ROM használata, programok
végigjátszása, lexikon-szótár használata, bábozás,



„csendes” olvasó órák egy-egy osztály számára – főleg olvasótermi könyvekkel



kisebb kézműves és dekorációs munkák, kiállítások rendezése
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műsorok összeállítása a források felhasználásával (internet, projektor használat) digitális
kompetencia)



egyéni illetve kiscsoportos beszélgetések (anyanyelvi kommunikáció)



internet-használat kutatómunkához, iskolaújság készítéséhez. (digitális kompetencia)

I./8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
(A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezik a gyermek és ifjúságvédelmi
felelős önálló státuszának eltörléséről, mely 2014.09.01-ével szűnt meg iskolánkban.
Ezt a feladatot az osztályfőnökök, valamint team munkában egy-egy tagozatos pedagógus és
két pedagógiai asszisztens végzi)
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége
Napjainkban, amikor a szülők és a családok egy része nehezebb helyzetbe kerül, a gyerekek
is egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége az ifjúságvédelem területén is
megnő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyerek, akiket eddig nem így tartottunk nyilván,
de a megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak.
Ezek a problémák iskolánkban is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek
eredményeit, viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat.
A tanulók mentális állapotában, magatartásában leképződnek a társadalomban, illetve a
szűkebb családban megjelenő feszültségek. Mindehhez hozzájárul még a családok egy részét
érintő elszegényedés is. A gyermek és ifjúságvédelem nehezen tud lépést tartani az egyre
szaporodó feladatokkal. Ezért a gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de
különösen a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek és osztályfőnököknek a feladata.
Fontos a családlátogatás, a problémák megbeszélése, lehetőség szerint közös orvoslása.
Ezen esetek gyakoriságát és súlyosságát fokozott mértékben tapasztaljuk az iskolánkban 20%os arányban jelenlévő roma kisebbség közösségében.
A nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a közoktatási
intézmények művelődését szabályzó három legfontosabb jogszabály: a 2011. évi CXC
Köznevelési Törvény a 2012. évi CXVIII Gyermekvédelmi Törvény és a 20/2012. (VIII.3) EMMI
rendelet az iskolák működését határozza meg.
E jogszabályok alapján az iskolákban a gyermekvédelmi teendők ellátása az igazgató, a
pedagógusok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatkörébe tartozik.
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Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében. E feladatokat a nevelőknek a munkaidejük kötelező órájukon túli részében kell
ellátniuk.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai közé tartozik:


a gyermekek eltérő gyermekvédelmi problémáinak tudatos, tervszerű kiszűrése, feltárása;



családlátogatásokon részt venni a veszélyeztető okok feltárása érdekében;



a veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíteni a területileg illetékes gyermekjóléti
központot;



segíteni gyermekjóléti központ tevékenységét;



a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának
kezdeményezésében segítséget nyújtani;



a hiányzások visszaszorítása;



a tanórán kívüli foglalkozások tartalmi bővítése, kiemelten a hátrányos helyzetű és/vagy
veszélyeztetett tanulók érdekében;



tájékoztatást nyújtani a tanulók részére szervezett szabadidős programokról



együttműködni külső, segítő intézményekkel



folyamatosan együttműködni a gyermekvédelmi munkaközösség tagjaival



továbbképzéseken részt venni a gyermekvédelmi munkaközösséggel
Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére:
Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt:


nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz
az eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét;



törekszünk a „másság” elfogadtatására; (szociális kompetencia)



szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal;



a rászorulókat a segítség elfogadására;



gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és
más iskolából érkezettek – között;



nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási
nehézséggel küzdő, más iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és
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szakmai ismereteinkre támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni
őket;


felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás,
alkohol, drog, AIDS elleni programokba;



a különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral
küzdő gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást;



a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére, egyénre szabott nevelést,
a fejlesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk;



a határtalan a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás. Ennek ártalmairól
rendszeresen szólunk a szülői értekezleteken és fogadóórákon;



az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő
vagy abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási
formában, tanácsadásban részesítsük;



az étkezési, a tankönyvtámogatások és a diákjóléti hozzájárulások (táborozások, erdei
iskolai programok stb.) odaítélésekor a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökkel
együtt javaslatot tesznek a segítségre szoruló gyerekek és családok támogatására.

Feltárás
Alapvető gyermekvédelmi feladatoknak a következő területekre kell kiterjedniük:


fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit



meg kell keresni a problémák okait



segítséget kell kérni a felmerült problémák megoldására a gyermekjóléti központok
szakembereitől

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola
és a gyermekjóléti központ minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá
válásukat.
A gyermekvédelmi problémák súlyossága alapján különböztethetjük meg a veszélyeztetett és
a hátrányos helyzetű gyermekeket.
A gyermekvédelem azokat a gyerekeket tekinti veszélyeztetettnek, akinek testi, lelki, értelmi,
erkölcsi fejlődését a szülő, vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető
tényezők főleg a család, a szűkebb társadalmi környezetre jellemző elhanyagoló nevelésgondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása. A veszélyeztetettség
következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív
társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer fogyasztás.
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A nem iskolaéretten történő beiskolázás, a szükséges gyógypedagógiai áttelepítés
elmaradása, a rossz pályairányítás folytán a gyerek számára nem megfelelő iskolatípusba való
beiskolázás relatív ártalom abban az értelemben, hogy nem minden gyereket károsít, abszolútnak
mondható, ha azt vesszük figyelembe, hogy minden gyerek számára ártalmas, akit érint.
A veszélyetetett és hátrányos helyzetű gyermekek körülményei között sok a hasonlóság, de
mégsem sorolhatók azonos kategóriába. Hátrányos helyzetű tanulóknak azok tekinthetők, akiket
különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaikhoz mért fejlődési lehetőségük
elérésében – elsősorban kulturális, szociális, tanulmányi szempontból. Vagyis a hátrányos helyzet
egy passzív állapot következménye a tanuló esélyegyenlőtlensége, míg a veszélyeztetettséget a
gondozó környezet váltja ki és következménye a tanuló személyiségének károsodása lehet.
Megszüntetés
Feladataink közé tartozik az is, hogy részt vegyünk a tanuló fejlődését veszélyeztető okok
megszűntetésében.

Intézményünknek

együtt

kell

működnie

az

Önkormányzattal,

a

gyermekorvossal, az iskolai védőnővel, a gyermekjóléti központtal, nevelési tanácsadóval, a
rendőrséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi
szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
Amennyiben veszélyeztetettségre utaló jelet észlelünk, értesítenünk kell a gyermekjóléti
központot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében.
Az iskolának az is feladata, hogy a külső segítésen túl az iskola falain belül is segítse a
veszélyeztetettség megszűntetését, vagy legalábbis ellensúlyozását. E feladatunknak a nevelésioktatási intézmények pedagógiai munkájuk részeként, pedagógiai tevékenységükkel tudnak eleget
tenni. A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi tevékenységek alkalmasak a
gyermekvédelem céljainak megvalósítására:


felzárkóztató foglalkozások



tehetséggondozó foglalkozások



a beiskolázás körültekintő megszervezése



az indulási hátrányok csökkentése



differenciált oktatás és képességfejlesztés



pályaválasztás segítése



személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőknek)



egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése



családi életre történő nevelés



napközis és tanulószobai foglalkozások
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iskolai étkezési lehetőség



egészségügyi szűrővizsgálatok,



a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások szabadidős
tevékenységek, szünidei programok)

A gyermekvédelmi felelős feladatai:


A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása.



A

gyermekvédelmi

támogatások

igénybevételével

kapcsolatos

ügyintézésekben való segítségnyújtás


Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Központtal és a gyámügyi hatóságokkal.



A veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése,
segítése az osztályfőnökök együttműködésével, szükség estén intézkedés.



A veszélyeztető tényezők feltárása.



A tanulók személyiségének fejlesztése a megfelelő életszemlélet kialakítása –
osztályfőnök – tanár – szülő együttműködésével.



A nehezedő agyagi körülmények miatt nagymértékben megnőtt a szociális
támogatások iránti igény.

A támogatás formái


Tanév eleji tanszervásárlási hozzájárulás.



Tankönyv hozzájárulások kiadása jogszabály szerint



Étkezési kedvezmények kiadása jogszabály szerint

Iskolánk gyermekvédelmi programjának megvalósításában szorosan együttműködik az alábbi
szervezetekkel, és intézményekkel:


Budapest Főváros Kormányhivatala



Nevelési Tanácsadó



Cigány Kisebbségi Önkormányzat



Gyermekjóléti Központ



Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata



IV Kerületi Rendőrkapitányság
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I./9. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a
következő tevékenységek során történik:


a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása,



az okok feltárása,



a szükséges intézkedések megtétele,



a felzárkóztatás megtervezése.

A megelőzés érdekében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
valamint a helyi Gyermek- és ifjúságvédelmi Szolgálat munkatársai segítenek az óvodákban a
szülők felvilágosításában, szakmai segítséget nyújtanak az óvónőknek a problémák
felismerésében.
Az intézmény szabályozott folyamatainak egyike a nevelési tanácsadóhoz, szakértői bizottsághoz,
gyermekjóléti szolgálathoz történő irányítás, és az onnan való visszajelzés folyamatának,
eljárásának szabályozása.
Éves beiskolázási terveinkben előnyt élveznek a fejlesztő pedagógiai jellegű továbbképzéseken,
szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák.
Az iskolakezdéstől a befejezésig nagy gondot fordítunk a tanulási kudarcnak kitett, a
különleges helyzetben levő, illetve a sajátos nevelési igényű tanulóink felzárkóztatására, egyéni
fejlesztésére.

I./9. 1Felzárkóztatást elősegítő program


tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára,



tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük,



logopédus és pszicho-pedagógusok segítségével felhívjuk a tanulási problémák okára
a figyelmet,



szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat,



a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő
foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás,



logopédusunknak, pszicho-pedagógusainknak napi kapcsolatuk van a gyerekekkel, s
szaktanáraikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. Kölcsönösen
tájékoztatják egymást az elért eredményekről,



tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat,
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a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási
készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák
megismerésében, alkalmazásában,



tanulópárok kialakítása,



tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás
tanítása, önálló hatékony tanulás kompetenciája)



rendszeres

ismétlés,

gyakoroltatás,

változatos

tanulásszervezés,

(kooperatív

technikák, differenciálás stb.)


egyéni

tanulási

motiváció

erősítése,

bíztató

dicsérettel,

javító

szándékú

elmarasztalással


közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé),



a kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adjunk lehetőséget
a tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, fotó, tánc,
dráma, kézműves, sport szakkörök)

Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre
eljuttatni.
Tanulóink egyéni fejlesztése
Egyéni fejlesztő foglalkozásban részesítjük a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs
Bizottság (TKVRB) javaslata, szakvéleménye alapján az arra szoruló tanulóinkat.
A fejlesztő munka a diagnosztizálással, ok- és tény feltárással kezdődik és a segítés módjának
tervezésével – tanulói fejlesztési- és ütemterv alapján – folytatódik. Ezt követi a fejlesztés,
sajátosan megválasztott anyaggal és módszerekkel.
A gyerekek leggyakoribb problémái a mozgáskoordináció, grafomotorika nehézségei, az észlelési,
a téri tájékozódás, figyelemzavar és emlékezeti gyengeség.
Tanórán a tanuló órai munkáját közvetlenül segítve, illetve tanóra helyett egyszemélyes
foglalkozás keretében segítik nevelőink a tanulók munkáját.
Írásbeli számonkérésnél többletidőt biztosítunk számukra.
Az intézmény vezetője a TKVRB szakvéleménye alapján mentesíti a megjelölt tantárgy, vagy
tantárgyrész értékelése, minősítése alól.
Ugyanazt az általános iskolai évfolyamot 2.,3. alkalommal ismétlő tanuló számára biztosítjuk,
hogy az adott tantárgyból, tantárgyakból egyéni foglalkozáson vegyen részt.
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Felzárkóztatást segítő egyéb megoldásaink
Felmenő rendszerben, minden belépő első osztályra vonatkozóan belső gondozói rendszer
működik. Szeptemberben bemeneti méréssel kezdődik a gondozás, mely meghatározza a fejlesztés
irányát, módját. Az első évfolyam első félévében a mérési eredményekre alapozott, egyénre
tervezett képességfejlesztés történik.
A legproblémásabb esetekben (osztálytanító, fejlesztő pedagógus, külső tanácsadó,
intézményvezető) megoldásra tesz javaslatot a gyermeket tanító és a szülő számára.
Első osztályban szeptember hónapban a bemeneti mérések idején csak képesség- és
készségfejlesztés történik.
A szükséges tantárgyi felzárkóztatást, korrepetálásokon végezzük. A napközis nevelők is végeznek
délutáni foglalkozásokon hiánypótlást, egyéni gyakoroltatást.
Igény és lehetőség esetén az eredményesebb középiskolai továbbtanulás érdekében 5-8.
évfolyamon, minőségi csoportbontásban szervezzük az angol, magyar és a matematika
tantárgyak tanítását.
. Integrációs felkészítés
Célunk: konkrétan az, hogy intézményünk tartósan képes legyen – a személyi és tárgyi
feltételeinket illetően is – a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel
rendelkező – sajátos nevelési igényű – gyerekek oktatására-képzésére, az együttnevelésre,
megfelelő párbeszéd kialakítására az érintett szülőkkel.
A szakirodalomban megjelölt kategóriák közül a kiemelt betűtípussal jelöltekkel való foglalkozást
vállaljuk:
Mozgáskorlátozott, gyengénlátó, tanulásban akadályozott, magatartási zavart mutató,
beszédsérült gyerekek.
 Az iskolába kerülés előkészítése: az óvodából az iskolába való átmenet segítése, heterogén
osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően 20/2012 (VIII.3.) EMMI rendelet 21§.
 Óvodapedagógusokkal való kapcsolat erősítése: tanítók látogatása a nagycsoportos óvodásoknál,
óvónők látogatása az első osztályokban, szakmai konzultációk. Az óvoda – iskola átment
megkönnyítése érdekében testvércsoportok kialakítására törekszünk a közeli óvodákkal. Közös
műsorok szervezésével adunk lehetőséget az iskolai élet megismerésére
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I./9.2. BTM – s és SNI - s tanulókat segítő program
A BTM –s tanuló
A BTM-es tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul.
Az „SNI-s” tanuló
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság, szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. (2012. évi CXC Köznevelési Törvény 4§ 21. pont)
Iskolánk, alapító okirata alapján (kelt: 2012. augusztus 30.) ellátja a BTM és az SNI-s tanulók
integrált nevelését-oktatását.
Számukra a Köznevelési törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú
foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent. (2012.
évi CXC Köznevelési Törvény 27§ (7), (8) bekezdés.
Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a gyermekgyermek, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő közötti kooperáció és kommunikáció valamint a
pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új készségeket kell elsajátítania
ahhoz, hogy mediátorként tudjon közreműködni az „ép” és a sajátos nevelési igényű gyerekek
szüleinek párbeszédében.
Helyzetkép
Intézményünkben integráltan tanulnak a BTM és SNI-a., b. tanulók a NAT alkalmazásával, a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján.

Jellemzőik:
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Részképességzavarok - alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának
nehézsége – következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása



kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar – rövidebb ideig tud a
feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi



érzékenyebbek a meteorológiai változásokra



fáradékonyság



igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthető és követhető szabályokat

A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szakértői és rehabilitációs bizottságokkal és a
nevelési tanácsadókkal.
A fejlesztés alapelvei, feladatok

Alapelvek:


A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is érvényesek.



a tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására
vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására



Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását.



A szakértői bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet.



A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.



Gyógypedagógus, pszichológus közreműködése szükséges a tanulók sajátos nevelési
igényének kielégítésére.



a nevelés, oktatás szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére



nagyobb mértékű differenciálásra



speciális eljárások alkalmazására



kiegészítő fejlesztő célú pedagógiai eljárások alkalmazására

Feladatok:


az egészséges énkép és önbizalom kialakítása



a kudarctűrő képesség növelése



az önállóságra nevelés
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I./ 9.2.1A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
I./ 9.2.1.1.Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott
tanulók
Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága vagy fejletlensége áll fenn.
a, Részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, olvasás,
számolás/ - elsajátításának nehézségei.
b, Kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb ideig tud a
feladathelyzetben megmaradni.
Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen viselik a
várakozást, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre.
Kiemelten fontos:
-

az önismeret, a reális önértékelés kialakítása és a kommunikáció fejlesztése

-

a beszédészlelés és a beszédmegértés, a verbális figyelem és – emlékezet, olvasásértés
fejlesztése

-

a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar,
indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése.
Szükséges lehet:
-

az egyéni képességekhez igazodó differenciálás

-

hosszabb időintervallum biztosítása a feladatok megoldása, ill. az ismeretszerzés során

-

rövid, egyszerű, tömör (szóbeli és írásbeli) utasítások adása

-

átlátható, jól tagolt feladatlapok, felmérők összeállítása

-

több egyéni odafordulás, segítség nyújtása pl. a feladatutasítások értelmezésében

-

az elterelő ingerek kiküszöbölése

-

a felfrissülést szolgáló pihenőidők beiktatása (pl. mozgásos játékok)

-

a diszlexiás, diszgráfiás tanulók esetében a szóbeli számonkérés előtérbe helyezése

-

sok biztatás, pozitív megerősítés

-

a tanuló képességeihez igazodó elvárások, értékelés

-

a frontális munkaformák helyett a kooperatív technikák előtérbe helyezése

-

sok cselekedtetés és szemléltetés

-

esetleg a tananyag rövidítése, egyszerűsítése
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A fejlesztő tevékenység területei
Diszlexia, diszgráfia


a testséma biztonságának kialakítása



a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten



a vizuomotoros koordináció gyakorlása



a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése



az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató – elemző - szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe vevő, valamint
a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel



olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása
alatt



a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során



az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel



az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával,
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával

Diszkalkulia


az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd
összehangolt, intenzív fejlesztése



a testséma kialakítása



a téri relációk biztonsága



a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása



a szerialitás erősítése



segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése



a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata,
a képi, a vizuális megerősítés



a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása alkalmazása

Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar
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az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében



a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén – ennek alapján a
tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése



együttműködés a családdal és más szakemberekkel



fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása

Egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció


Folyamatos szakorvosi ellátás, annak ellenőrzése, útmutatások figyelembe vétele



a tanultak elmélyítése



funkcionális képességfejlesztő programok.

Iskolánkban csak azokat a tanulókat tudjuk integrálni, akikhez megfelelően tudunk biztosítani
szakembert, gyógypedagógia tanárt, akivel nevelőink szorosan együttműködnek, tanítási órákon a
szakembertől kapott utasításokat betartják és betartatják. Az osztályfőnökök és szaktanárok feladata
a sérült tanuló beintegrálása, társakkal történő elfogadtatás. Szülőkkel, családdal rendszeres
kapcsolattartás, problémák közös megbeszélése, gondok megoldása.
Az iskolában egyre több a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási
rendellenességgel küzdő tanuló. A probléma nem megkerülhető és nem intézhető el
méltatlankodással, a magatartás és tanulás puszta szankcionálásával. A pedagógia és az
orvostudomány, a szülészet, a gyermekpszichiátria sok olyan tényezőt tárt fel, amelyek a "problémás
gyerekek" helyzetét magyarázzák (pl. a gyermek születésével kapcsolatos rendellenességek,
oxigénhiányos állapot, agykárosodás, az anya depressziós magatartása, elhanyagoltság, kevés idő
eltöltése a családi környezetben, stb.).
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I./ 9.2.1.2. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztésének elvei


A látássérült tanuló



A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése
következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő
tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét.



Gyógypedagógiai

szempontból

azok

a

tanulók

látássérültek,

akiknek

látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és
korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti.


Ezen belül:



a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0);



b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők,
ujjolvasók, nagytárgylátók (vízus: fényérzés -0,1);



c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a
csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1-0,33).



A vak, valamint a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-halló
életmód, a látásukat praktikusan használó aliglátókat és a gyengénlátókat a látó-halló
(tapintó) életmód jellemzi.



A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási
funkciók ismerete fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie



- a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról;



- a szemészeti állapot - prognózis javuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai
látásvizsgálat eredményéről, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól.



A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (pl. mozgás-, hallás- és
értelmi fogyatékosság, részképesség-kiesés, autizmus).



A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális
módszer- és eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni
szükségletek határozzák meg.



A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai



A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézmények az
iskoláztatás során két fő feladat megoldását vállalják: az általános, korszerű
alapműveltség nyújtását, valamint azon túl a speciálisan jelentkező, a látás
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hiányából, a gyengénlátásból és az esetleg csatlakozó fogyatékosságból adódó
hátrányok leküzdését. A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek
kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt
a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más a haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és a hallási - beállítódás is jellemzi.
Fontos az ép érzékszervek - hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés - fejlesztése,
valamint a meglévő látás használatának tanítása.


A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nem csak a tanulás terén okoz
eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a
közlekedés, az önkiszolgálás) is. Mindez pszichésen megterhelő, emiatt gyakran
személyiség- és szocializációs zavar is kialakulhat (önállótlanság, lassú
reakciókészség, passzivitás, önbizalomhiány, elkülönülésre való hajlam vagy túlzott
önérvényesítő magatartás, indulatosság, téves eszmék).



A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség
segítségével tudja mindezt korrigálni.



A többségi iskolában történő együttnevelés



A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést,
esetenként egyéni felkészítést igényel. Az integrált nevelés-oktatás során különös
figyelemmel kell lenni a következőkre:



A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyre állapotából
fakadóan szüksége van. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt
támpontot, illetve igénybe vehető a látássérültek iskoláiban létrejött egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmények által biztosított szak- és szakmai
szolgáltatás.



- A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban
megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (eszköz, segédeszköz,
segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott
formái stb.). Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe, az osztályban tanító
pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről.



- Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában
leírtak érvényesítése.

Látásteljesítményükhöz igazodó mértékben - különleges technikák elsajátítása szükséges:
elektronikus olvasógép, speciális optikai segédeszközök, látássérültek számítástechnikai
segédeszközei, programjainak használata.
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A megfelelő eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális
tanulóasztal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a követelmények
mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátó tanulók egyéni adottságai szerint
várható el. Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több időre van
szükség.
Az idegen nyelvi kommunikáció a tanuló esélyegyenlőségét növeli a társadalmi
beilleszkedésben.
 Számára is szükséges a szövegfajták széles körének ismerete (irodalmi szövegek, újságcikk,
honlap, levél, stb.), segédeszközök (jegyzetek, ábrák, térképek) használata szövegek
megértéséhez, alkotásához.
 A kompetencia része a tanulását könnyítő optikai segédeszközök készségszintű használata.
 Fontos az idegen nyelvek iránti érdeklődés, pozitív attitűd kialakítása.
A hatékony, önálló tanulás:
 A tanuló képes szokásrend kialakítására a megfelelő tanulási környezet megteremtésében:
emelhető asztallapú munkaasztal, megfelelő világítás, optikai eszköz biztosítása, stb.
 A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából leghatékonyabb
tanulási módszerek begyakorlása.
Az oktatás során érvényesüljön:
 a látásteljesítményhez igazodó szemléltetés,
 a látássérülés tényét figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása,
 a látóképesség kihasználására nevelés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások
alkalmazása,
 szükség esetén a feladatok megvalósításához hosszabb időkeretek kijelölése,
 az egyéni adottságok figyelembe vétele az értékelés során
–

Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a látó társadalomba
való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. Ennek érdekében kiemelten fontos a
mindennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé tevő
(információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása az
idegen nyelv használatában) tartalmak beépítése a helyi tantervbe.

–

A tanítás-tanulás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási figyelem
és az emlékezet fejlesztése szükséges.
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Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése, az
elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt.

I./ 9.2.1.3. A beszédfogyatékos tanulók
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és
a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. 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 koordináció éretlenségében, valamint az általános
beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-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 beszédig –
minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs
nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A
fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.
Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a
továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógiai,
logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ.
Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
a) akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés,
b) diszlália,
c) disarthria,
d) dadogás,
e) hadarás,
f) diszfázia,
g) diszfónia,
h) az általános beszédgyengeséggel összefüggő olvasás-, írászavar,
i) súlyos beszédmegértési zavar
vagy ezek halmozott előfordulása.
A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a
korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a
pedagógiai teendők sorába.
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Az oktatás során fontos:


a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális
viszony kialakításával



a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek
kommunikációjában



a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a
gyermekek kommunikációjában



Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint
nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció
fejlesztése, 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 fontos.



A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő
gyakorlatok, melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában
közvetve és közvetlenül is segítséget nyújthatnak.



Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók
esetében főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél.
Az írásbeli kommunikáció használatát a számítógépes olvasó- és helyesírásellenőrző programok is segíthetik.



Fontos pedagógiai cél a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak feloldása
az idegen nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során.



A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az
írásbeliség, diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek – elsőbbségét
szükséges biztosítani.

Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése


pszicológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése



önállóság fejlesztése



önbizalom fejlesztése



pozitív énkép kialakítása



bátran merjen beszélni társai előtt
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Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja
dadogásnál: laza izomműködés helyes lépés, mozgás és ritmus koordináció fejlesztés.
hadarás:


figyelem fejlesztés



helyes lépéstechnika



mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás

megkésett beszéd: beszédre irányuló figyelem


speciális mozgások



aktív és passzív szókincsbővítés

Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges:


logopédiás terápia



kommunikációs tréning



bábterápia



drámaterápia



gyógyúszás



gyógytorna

I./ 9.2.1.4. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésének elvei


A mozgáskorlátozott tanuló



Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett
károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság
áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a
szocializáció.



A tanuló speciális nevelési szükségletét meghatározza a károsodás keletkezésének ideje,
annak formája, mértéke és területe. Egy kategóriába tartoznak azok a mozgásos
tünetcsoportok, amelyek a pedagógiai gyakorlat terén azonos vagy hasonló feladatot
jelentenek.



Ebből a szempontból a következő csoportosítás alakítható ki:



- végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok,



- petyhüdt bénulást okozó kórformák,



- a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek,



- egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák,



- a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák.
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A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással van, befolyásolja
személyiségfejlődését is. A sérült gyermek esetében a mozgásos tanulás lehetősége
módosul. Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint az ép mozgású
társainak. A mozgásállapot tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja a
fejlődésmenetet. Ez nem ritkán az átlagostól eltérő pszichés, szociális és fizikai
szükségleteket teremt.



A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok
eltérést mutat. Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be.
Nevelhetőségüket meghatározza, hogy tapasztalatszerzési lehetőségeik beszűkültek, a
környezethez való alkalmazkodásukban gátoltak. A hely- és helyzetváltoztatás, az
önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat, a grafomotoros
teljesítmény,

illetve

a

verbális

és

nonverbális

kommunikáció

eltérő

mértékű

akadályozottsága az iskolai képzés egész időtartama alatt megkívánja az egyénre szabott
módszerek, eljárások, technikák és eszközök, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú
rehabilitáció és a fizikai korlátozottságot csökkentő környezeti adaptáció alkalmazását.


A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai



Alapelvek



A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy
a sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni.



A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan történjen
meg annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a
helyüket a környezetükben, a társadalomban.



Mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló állapotának
megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és
életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó).
Az írásbeli kommunikáció akadályozottsága a technikai eszközök (számítógép,
adaptációk, kommunikátorok) használatával kompenzálható.
Az idegen nyelvi kommunikáció kiemelt fejlesztése támogatja a sikeres munkaerő-piaci
integrációt és a társadalmi beilleszkedést. Minden esetben a sérülésnek leginkább megfelelő
tanulási módszer megválasztása szükséges. Differenciálásra, a tananyag és a taneszközök
adaptálására leginkább az idegen nyelvi olvasás és írás bevezetése előtti oktatási időszakban
van szükség. A testbeszédet és a mimikát csak részben lehet bevonni a nyelvtanulásba,
ugyanakkor többször kerülhet sor egyéb nonverbális eszközök használatára. A mozgásos
játékokban, feladatokban differenciálásra vagy adaptálásra lehet szükség. Az eljátszással,
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utánzással, hangeffektusokkal, manipulációval járó tevékenységekben és az azokkal
kapcsolatos elvárásokban is az érintett gyermek képességeihez kell alkalmazkodni.


Nagyon indokolt esetben szükséges lehet egyes tartalmak elhagyása, vagy – a szakértői
bizottság javaslata alapján – az érdemjeggyel történő értékelés alóli mentesítés - a tanuló
fejlődését szövegesen értékelni ebben az esetben is szükséges.



A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos
eszköze, ezért minden esetben szükség van a megszerzett nyelvtudás gyakorlati
felhasználhatóságának egyénre szabott megfogalmazására.

Célok


Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai
tanulmányok adott pontján felkészültek legyenek az önálló életvitelre.



Ennek érdekében:



- ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat,



- növelni a kudarctűrő képességüket,



- önállóságra nevelni őket.

Kiemelt feladatok


A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi
károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt
igénylő feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd
elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni.



A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe
kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi
képességeit és fizikai adottságait is.



A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű
segédeszközök igénybevétele segíti



- a mozgásbiztonságot,



- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát,



- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó
tevékenységeket.

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai


Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával.
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A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége általában indokolja, hogy az első évfolyam
teljesítésére a helyi pedagógiai program egy tanévnél hosszabb időt (két tanév) biztosítson,
de szükség esetén a további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek hosszabb idősávban.



Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, ami egy
komplex rehabilitációs hatásrendszer. Ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció
helyreállítását célzó, a gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai
eljárásokat, s e feladatokat integrálja a tanítás-tanulás folyamatába.



Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató és tartó szervrendszer
irreverzíbilis károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a
betegség - annak végleges, javuló vagy romló volta -, továbbá a mozgásállapot súlyossága
határozza meg.

A többségi iskolában történő együttnevelés


Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre.



a) Ha a sérült tanuló fogadása az integráló iskola nevelőtestületének egyetértésével
találkozik, akkor az garancia arra, hogy a befogadás eredményes lesz.



b) A mozgáskorlátozott tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban
megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (eszköz, segédeszköz, segédletek,
differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.).
Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító pedagógusok
tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. Az együttnevelés eredményes
megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában leírtak érvényesítése.

I./ 9.2.1.5. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek
fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A
fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas
alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a
helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést.
Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs
képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar
spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt.
Idegen nyelvi kommunikáció
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál - hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció
esetében tapasztaltakhoz - hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez
alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi
megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így
esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése.
Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e?
A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és
szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek
lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén
mutatkozhatnak.
Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális
közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az
informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést.
Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás
egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének
megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei,
ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására.
A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg,
egyébként számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra.
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I./ 9.2.1.6. A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTM) küzdő
gyermekek
A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek fejlesztése
egyénre szabottan történik a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltaknak megfelelően,
melyhez egyéni fejlesztési tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő szakemberek - fejlesztő
pedagógus - gyermekenként, tanulónként. A fejlesztést a Knt.. 27§ (7) bekezdésben meghatározott
időkeretben végzi.
A probléma kezelésének folyamata
A beiratkozásnál az iskola gondosan áttanulmányozza az óvodáktól megküldött iskolaérettségi
véleményt. Amennyiben problémára utaló jelet találnak, - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ezekre
utaló jelek, magatartászavar, beszédhiba, hyperaktivitás, figyelemzavar vagy egyéb részképességzavar - a szakvéleményt meg kell ismerni a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak. Az
óvodapedagógus, az iskolaorvos segítő véleményének, tanácsának kikérése kötelező.


A gyermekkel foglalkozó nevelő a tanév megkezdésekor megismerkedik a szülőkkel,
gyermekkel családlátogatáson. Segítőkész magatartása, a szülő bizalmának elnyerése, a jövő
szempontjából nagyon fontos.



A gyermekkel foglalkozó logopédus, pszichológus sokat segíthet a probléma eredményes
megközelítésében, a pedagógus kikéri véleményüket.



Az iskolai beiratkozásnál, ha előre tudjuk a problémát, ajánlható kisebb osztálylétszámmal
működő iskola megkeresése a szülőnek, a gyermek érdekében.



Iskolánkban, normál osztályokban, integráltan végezzük e tanulók oktatását, nevelését
végezni. A tanítási órákon differenciált foglalkoztatás szükséges. A tanítási órákon túl
fejlesztő felzárkóztatást szervezünk számukra.



Iskolánkban a törvény által előírt módon megoldott az BTM-es tanulók ellátása.

A pedagógussal szembeni elvárások:


ismerje a részképesség-zavar tünet együttesét;



tudjon differenciáltan oktatni;



semmiféle hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a tanulót



értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit; a szakértői véleményt



erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit ott, ahol nem érvényesül a hátrány;



a teljesítmény mérésénél önmagához képest is nézze a fejlődést;
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nevelje az osztályközösséget a különböző képesség-zavarok tolerálására.

Az osztályfőnökkel szembeni elvárások:


a szülővel szemben kiemelten figyelmesen és tapintatosan fogalmazzon;



a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal;



szükség esetén forduljon szakemberhez a gyermek ügyében;



kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét;



gondoskodjon a tanuló pályaválasztásáról;



szükség esetén a tanuló magatartásáról, teljesítményéről adjon írásban véleményt;

Az osztályfőnöknek, tanítóknak, tanároknak ismerni kell a probléma törvényi hátterét, a sajátos
nevelési igényű tanulóra vonatkozó javaslatot tehetnek az iskolavezetés számára a tanuló különböző
szintű és fokozatú mentesítésére. (Köznevelési törvény 47. §) E törvényparagrafus részletesen
szabályozza, melyek az iskola feladatai az e körbe eső tanulókkal.
Amennyiben SNI – s problémára a beiratkozásnál nem derül fény, úgy az osztálytanító, szaktanár
kötelessége, hogy a probléma észlelésekor a megfelelő intézkedést megtegye:


konzultáljon nevelőtársaival az adott eset kapcsán, valóban a jelzett probléma áll-e fenn;



beszélje meg az észlelt problémát tapintatosan a szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel;



kérje a tanuló nevelési tanácsadói vizsgálatát, véleményezése legyen korrekt, szakmailag
megalapozott, küllemében igényes;



kísérje figyelemmel a gyermek sorsát, ha szükséges erősítse meg a szülőt a további vizsgálatokat
illetően, legyen támasza a nehéz döntések meghozatalában;



tájékoztatassa az iskolavezetést a vizsgálatokról, kérjen intézkedést, ha szükséges;



munkáját szakmai hozzáértéssel, empatikusan, segítőkész módon, tapintatosan végezze.

Feladatok
Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló megfigyelése
alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig team munkában történik.
Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és tudatos együttműködése keretében
lehet eredményes.
(gyógypedagógusok,

fejlesztő

pedagógusok,

szomatopedagógus, pszichológusok)

az

intézmény

pedagógusai,

logopédus,
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Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban mindenki a maga
kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia,
az egyéni fejlődési lap vezetése az ő feladata.
A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok korrepetálással,
differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.

A rehabilitációs órák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában, a köznevelési
törvényben (27. § 8. bek.) előírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra kötelezően előírt óraszám
15%-a).

A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható.
Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő bevonásával történik.
Feltételek


gyógypedagógus



pszichológus / Az Újpesti Nevelési Tanácsadó szakembere /



fejlesztő pedagógus



logopédus



szomatopedagógus



gyógytestnevelő



Az Újpesti EGYMI utazó gyógypedagógusai is segítséget adnak az SNI-s tanulók
ellátásában.

Tárgyi feltételek


fejlesztő szobák



Ayres – terápiás terem



fejlesztő és terápiás eszközök



fejlesztő játékok



fénymásoló



számítógép, számítógépes programok



szakkönyvek, szakfolyóiratok
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I./9.2.7. Helyi tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–8. évfolyam
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban és az
ezekre épülő további tartalmakban is figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági
változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó
célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is
prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készség- és képességfejlesztési tartalmakat,
amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenek.
A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul.
Célok, feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók
fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások,
tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi
cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének
hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat
korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt tananyag
elsajátítására – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – ajánlott egy tanévnél
hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető
kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő
tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységet tesz lehetővé a
tanulók számára.
Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni
diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a
legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű fejlesztésnek.
Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat –
a gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a
tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő
biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a környezet,
a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág teret adunk az
életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és mozgásnak, mindezzel
felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt.
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A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók
egyéni háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját
tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési
folyamatban.
Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése a tanulási,
viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a sérülésből, a
fogyatékosságból

eredő

tanulási

nehézségek

leküzdésének,

a

jól

működő

funkciók

továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai
eljárások alkalmazásával.
Fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés
E szakasz feladata a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. Az életkori
jellemzőkhöz illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési képesség megerősítése,
az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének alapozása a mindennapi
iskolai gyakorlatban. Szociális konvenciók (köszönés, megszólítás stb.) szerepének tudatosítása a
közösségi életben.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Az otthon, az iskola, a lakóhely alapvető személyi viszonyainak megismerése, biztos tájékozódás
kialakítása az alapvető téri és időrelációkban, a nevezetes események megismerése, az ezzel
kapcsolatos élmények feldolgozása. Hagyományok, népszokások megismerése, felelevenítése az
azokban való aktív részvétel feltételeinek megteremtésével.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az iskolai keretek között gyakorolható demokratikus részvétel. A házirend értelmezésével a jogok
és kötelességek szerepének megértése. Érzékenység kialakítása mások problémái, nehézségei
iránt, megoldások keresése.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A tanulók önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezet létrehozásával az önmagukra
jellemző tulajdonságok, érzelmi és indulati megnyilvánulásokat ismerik meg. Az énkép, önismeret
alakítása, fejlesztése, szociális tanulás, az ember jellegzetes külső- és belső jegyeinek
megismerése. Az egymáshoz való alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, elfogadás
alapozása. A gyakran előforduló konfliktusok kezelésének gyakorlása, helyes magatartás
bemutatásával. Az együttműködés és közreműködés a csoportban, közösségben, a meghatározott
feladatok végzésében. A családi és az iskolai szerepek megismerése, alkalmazkodás és azonosulás
a családi és iskolai viszonyrendszerekben.

Lázár Ervin Általános Iskola

Nevelési program

- 111/216 -

A családi életre nevelés
Személyes élmények alapján a családi élet jellemzőinek megbeszélése, élmények, történések,
családi

események

feldolgozása.

A

családon

belüli

kapcsolatok,

egymás

segítése,

felelősségvállalás a családon belüli feladatokért, az egymásrautaltság tudatosítása.
A testi és lelki egészségre nevelés
A testi fejlettségnek, adottságoknak megfelelő egészségtudatos táplálkozás, a mértéktelenség,
mohóság elkerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Tisztálkodási szokások napi ritmusának
kialakítása.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Gyakorlati tevékenységekben a részvétel különbözőségeinek megfigyelése, hasonlóságok és
különbségek, egymás erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, az együttműködésre alapozott
segítés és a segítéshatásainak megtapasztalása.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. A
szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatokban.
Pályaorientáció
Foglalkozások,

foglalkozásokhoz

rendelt

tevékenységek

megismerése,

egyeztetése,

tapasztalatgyűjtés. Az érdeklődés felkeltése, egyéni érdeklődések erősítése. Olyan feltételek,
tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Vásárlások, társasjátékok, szituációk segítségével a pénz szerepének, a gazdaságosság
fontosságának a felismertetése.
Médiatudatosságra nevelés
Életkornak megfelelő gyermekműsorok hallgatása, nézése és a tapasztalatok megbeszélése. A
valóság és a virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, kritikai
gondolkodás alapozása.
A tanulás tanítása
A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, sok személyes élmény biztosítása a tanulói tevékenység
serkentésével. Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős
tevékenységek lehetőségeinek megismerése, az azokban való részvétel igényének kialakítása,
alapozása.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
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Az anyanyelv-elsajátítás folyamatában elsődleges feladat a szókincsfejlesztés, a beszédértés és a
beszédprodukció fejlesztése. Ennek során a tanuló képek tartalmáról szóbeli leírást ad, elsajátítja
az írás, olvasás képességét. Feladat a szöveg információhordozó funkciójának tudatosítása, az értő
olvasásra törekvés. Tények, gondolatok, érzések felismerése, átélése olvasott szöveg alapján,
dramatizálás.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló érdeklődésének felkeltése és pozitív irányultság kialakítása a más nyelveken megszólaló
beszéd és a más nyelveken beszélők iránt.
Matematikai kompetencia
Jellemzője a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A fejlesztés feladata az elemi rendszerező
képesség és kombinatív képesség fejlesztése. Kialakul a tanuló fejlettségének megfelelő szintű,
biztos számfogalma. Alapműveleteket végez, manipulál. Ismeri és használja a mértékegységeket.
Képes mennyiségi következtetésre, becslésre, mérésre.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló érdeklődéssel fordul a környezet tárgyai, élőlényei, jelenségei felé. A mindennapi életben
előforduló jelenségek körében tapasztalatszerzésre törekszik. Tanári irányítás mellett, de mind
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, ezek eredményeit értelmezni is tudja.
Alkalmazza a segédeszközöket. Figyel az ember és természet kölcsönhatásának folyamataira.
Gyakorlatias ismeretekre tesz szert. Értékeli a természet szépségét, törekszik annak védelmére, a
környezet megóvására (növényápolás, madáretetés). Igyekszik elsajátítani és lehetőség szerint
betartani az egészséges életmód szabályait.
Digitális kompetencia
A számítógép megismerése, egyszerű kezelési műveletek végzése, szoftverek futtatása irányítással.
A tanuló motivált az IKT-eszközök használata iránt.
Szociális és állampolgári kompetencia
Az iskolai életrend biztonságában a tanulók jól érzik magukat. Ismerik a magatartási szabályokat.
Kötődnek a pedagógushoz és a társaikhoz. Szociális képességeik főként az osztályban megélt saját
élmények alapján fejlődnek: felelősségtudat, kitartó, szorgalmas munka, mások teljesítményének
elismerése, jó és rossz elkülönítése, reális önértékelés.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló tud segítséget kérni.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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A tanuló ismeri az alkotás örömét. Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző
dramatikus, képzőművészeti elemek alkalmazásával.
Hatékony, önálló tanulás
A középpontban az olyan alapvető készségek fejlesztése áll, mint az írás, olvasás, számolás, az IKTeszközök használata. A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell
rendelkezni. A tanuló a tanuláshoz szükséges taneszközök használatában biztos, gyakorlott.
Érdeklődik a tanulás iránt, érdeklődése az elért sikerekből, a fejlesztő értékelés során kapott
elismerésből és biztatásból, valamint a korábbi tapasztalatok alapján kialakult kíváncsiságból
táplálkozik.
Egységesség és differenciálás
Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban az
adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási folyamat
akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve egyaránt érvényesül.
Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól különböző tanulók egyszerre
történő

eredményes

tanításának

ellentmondását

oldja

fel.

Olyan

tanári

gondolat-

és

tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére épülve
egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai gyakorlatban megjelenő
egységességet.
Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói sajátosságok – a
tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az együttműködés
terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező
tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni
munka, az individualizált munka.
A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi
szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban részesülhessen
optimális

fejlődése,

egyéni

teljesítőképességének

teljes

kibontakoztatása

érdekében.

A

differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszközegyüttesként kell
megjelennie.
A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és változatos
differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az integrált nevelési
szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési
módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és
tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési
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programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások
elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes
területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan is), a
fejlesztésben részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, továbbá az
együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe
veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző –
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet
biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik
különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai
folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik
a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint
tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti
jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető
stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek a
prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények meghatározásához
nyújtanak segítséget.
A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre szabott
feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs funkciók
területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a pszichológia módszereivel történik.
A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi
sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A társadalmi
szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen és a belátható jövő
társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus tudásközlés mellett az
információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, interpretatív szerepet is figyelembe
véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom szocializációs közegének modelljeként
tekinteni. Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési rendszerben érvényesíthetők a következő
jellemzők: a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; az
identitás és önismeret mint szocializációs cél; párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás,
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kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek; valamint a kíváncsiság mint
motiváció.
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Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban és az
ezekre épülő további tartalmakban is figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági
változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó
célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is
prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készség- és képességfejlesztési tartalmakat,
amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenek.
A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul.
Célok és feladatok
A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további
fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az
elsajátított tanulási szokásokra irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A
tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését a konkrét tapasztalásokra alapozva a
gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell elérni.
Az 5–6. évfolyamon a cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az
önálló tanulás képességének fejlesztésével az alapvető kultúrtechnikák használatának
eszközszintűvé tétele, valamint az intenzív személyiségfejlesztés.
Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek
középpontba állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá a konkrét
megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók különböző sérülését,
eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve. A tantárgyi tartalmakat, a tevékenységeket, feladatokat,
a terápiás célú eljárásokat a fejlődés egyéni üteméhez, a módosult tanulási képességhez kell
igazítani. Végső soron mindennek meg kell alapoznia a tanulók felkészítését az önálló életvitelre
és önálló munkavégzésre, a tanulói képességkultúra fejlettségéhez igazodó szakiskolai
továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre.
A 7–8. évfolyam legfontosabb célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra
megszilárdítása, a személyiség integritásának növelése.
E cél eléréséhez szükséges feladatok: a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási
lehetőségeinek kialakítása; az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési
képesség erősítése; a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák
kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása.
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Fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés
A szabályok létrehozásának folyamatában való részvétel megtapasztalása, gyakorlati
alkalmazása, a megbeszélés, a megegyezés, a szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás
képességének fejlesztése. Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. A magatartásban, az
emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés, igazmondás stb.
megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív tapasztalatok feldolgozása,
irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásainak kompenzálása.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Tantárgyi tanulmányaik során megismert történelmi és kulturális értékeink alapján tudatosodjon
a nemzeti összetartozás érzése. Közösségi tevékenységgel, a tanuló lakóhelyén aktív
részvétellel váljon részesévé a jelentősebb társadalmi eseményeknek, ünnepeknek, ezen
élmények segítségével, alakuljon ki benne a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az iskolai demokráciában, a diákönkormányzat tevékenységeiben való aktív részvétellel a
demokratikus technikák gyakorlása: véleménynyilvánítás, döntéshozatal, képviselet. A
tanulói jogok és kötelességek arányainak tudatosítása.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az éntudat, az énkép (önismeret) fejlesztése, törekvés önmaga minél sokrétűbb fizikai,
pszichikai, erkölcsi megismerésére.
A családi életre nevelés
A család fogalma, típusai, tagjai, feladatai, családfa, generációk együttélése, családi
munkamegosztás, gazdálkodás a családban, a család szerepe az egyén egészséges,
harmonikus fejlődésében, egymásrautaltság, lelki közösség.
A testi és lelki egészségre nevelés
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges
életmódban a tudatosság szerepének bemutatása. Önellátó, testápoló technikák. Az
érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása, az önismeret alakítása, az önértékelés
képességének fejlesztése.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
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A szociális érzékenység fejlesztése, az együttérző, segítő magatartás erősítése. Segítő feladatok
az iskolai életben, rendszeresség.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Mindennapi tevékenységeiben váljon általánossá a környezetkímélő, takarékos magatartás,
alakuljon ki a természeti és épített környezet iránti szeretet és megóvás igénye.
Pályaorientáció
A munka szerepe az ember életében. Érdeklődési területek, vonzódások tudatosítása, reális
pályakép a képességek, adottságok szerint, mérlegelés. A fizikai és a szellemi munka (a
szülők és ismerősök szakmája, ismert szakmák rendszerezése fizikai és szellemi
munkacsoportba, a két szakmacsoport lényegi különbségei és hasonlóságai felismerése.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Részvétel a pénz kezelésében, a csoport (évfolyam) ezzel kapcsolatos tevékenységében, a
családból hozott példákkal a célszerű gazdálkodás gyakorlása a pénzhasználat és a
fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése. Gazdasági,
pénzügyi intézmények szerepének alapvető ismerete a mindennapi életben.
Médiatudatosságra nevelés
A különböző médiumok mint ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési
lehetőségek megismerése, az alkalmazásokban lévő veszélyforrások tudatosítása.
Tudatosság kialakítása a válogatásban.
A tanulás tanítása
Az életkori jellemzők figyelembevételével a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség
egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése,
személyre szóló, fejlesztő értékelésük. Az együttműködésre építő (kooperatív-interaktív)
tanulási technikák és tanulásszervezési módok fokozott alkalmazása. Az egyéni tanulási
stílus figyelembevétele, egyéni tanulási stratégiák érvényesítése.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvhez való pozitív attitűd kialakítása. Szókincsfejlesztés. Különböző helyzetekben
szóban, írásban megnyilvánuló kommunikációs képesség kialakítására törekvés.
Szövegértés fejlesztése. A tanuló a nyelvi funkciók birtokában képes érvelni, vitázni. Az
írásbeli kommunikációban elvárás a normakövető helyesírásra törekvés. Képes a kép-,
ábra, grafikon- és diagram-elemzésre. Elsajátítja a jegyzetkészítés alapjait. A
metakommunikációs eszközök értelmezésére és alkalmazására törekszik. Képes
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Képes

különböző

típusú

szövegek

megkülönböztetésére,

információk gyűjtésére és feldolgozására.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulásában elsősorban hallásra támaszkodó
nyelvtanulás valósul meg. Az elsajátítás során a kommunikáció játékos keretek között
zajlik, sok helyzetgyakorlattal. Célja a tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrája iránti
érdeklődés felkeltése. Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén
értelmi fogyatékosok nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel.

Matematikai kompetencia
A tanuló fejben vagy írásban végzett számításai során matematikai műveleteket végez, s ezeket mint
eszközt alkalmazza különböző mindennapi problémamegoldása céljából. A matematika órákon
elsősorban az elemi számolási készségek fejlesztése valósul meg. Ide tartozik a számírás készsége,
az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a törtek használata, a mértékegység-váltás. A tanuló figyelmet
fordít a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra. A szövegek értő
olvasásával képes adatgyűjtésre, a feladat lényeges elemeinek kiválasztására. Kiemelten fontos a
konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és
a stratégiahasználat kialakítása. Elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl.
problémamegoldó gondolkodás), a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés,
emlékezés, figyelem, képzelet), a segédeszközök alkalmazása.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló felismeri a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat
és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos
fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudásalkalmazásra képes az ember és
természet kölcsönhatása vonatkozásában. A mindennapi életben előforduló természettudományos
jelenségek körében vizsgálódásra törekszik. A természeti és gazdasági, valamint a társadalmi
folyamatok közötti összefüggéseket felismeri, megérti. Megismeri az emberi test felépítését,
működését, értékeli az egészséget, törekszik annak megőrzésére, ismeri a káros szokások,
szenvedélyek

egészségromboló

hatását.

Kiemelt

feladat

a

tanulók

egészségvédelmi,

betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése, az emberiséget fenyegető járványok,
veszélyek és elkerülésük lehetőségének ismerete. Felismeri a gazdaság környezetkárosító hatását
(éghajlatváltozás, savas esők) és a környezetvédelmi törekvések összefüggéseit. Belátja, hogy
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erőforrásaink döntően végesek és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá
válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, pl. a veszélyes hulladékok kezelése iránt.
Digitális kompetencia
Számítógépes alkalmazásokat ismer. Képes az elektronikus média használatára.

Ismeri az

információkeresés technikáit, ezeket a tanórán, tanórán kívül és a hétköznapi életben is alkalmazza.
A világhálón elérhető információkat megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is kamatoztatja.
A megszerzett információt irányítással, majd egyre önállóbban képes kezelni, azokból
prezentációkat, beszámolókat állít össze. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi
portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Fontos feladat, hogy a tanuló felismerje az
elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekedjen ezek elkerülésére. A valós és a
virtuális kapcsolatok közötti különbségek megláttatása nyomán kellő óvatossággal kezeli a
világhálóról származó tartalmakat.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért. Képes megfogalmazni
véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. Ismeri
az alapvető magatartási, viselkedési szabályokat, megnyilvánulásai az alkalomnak és helyzetnek
megfelelőek.
Fejlesztendő készségek: a személyközi viselkedés készségei (tolerancia, kapcsolatteremtő képesség,
mások elfogadása, konfliktuskezelés, asszertivitás, segítés másokon); az önmagunkkal szembeni
viselkedés (következmények vállalása, etikus viselkedés, pozitív énkép, érzelmek kifejezése,
önelfogadás);

feladattal

kapcsolatos

viselkedés

(együttműködési

készség,

kommunikáció

feladatvégzés közben, csoporton belüli aktivitás).
A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az
országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései
következményeit. Terveket készít céljai megvalósításához. Tudja fogadni mások segítségét, és tud
segítséget adni. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás megszervezésében, a
feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
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Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és
mozgástechnikai elemek alkalmazásával. Nyitott a kulturális sokféleség megismerésére. Az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Fontos
megismernie a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést.
Érzékeny a művészi önkifejezés felismerésére. A tanuló képes korának megfelelő, különböző
művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú
befogadására, élvezetére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok
kifejezésére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák
alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati
tárgyai kiválasztásában, alakításában is.

Feladat az esztétikai-művészeti tudatosság és

kifejezőképesség fejlesztése.
Hatékony, önálló tanulás
Az önálló tanuláshoz szükséges más kompetenciák: kognitív kompetenciák (értelmi intelligencia,
kreativitás, alternatív gondolkodás) emocionális kompetenciák (érzelmi intelligencia, érzelmi
tulajdonságok) fizikális kompetencia (erő, fizikai állóképesség, ügyesség, gyorsaság, edzettség,
ellenálló képesség), affektív kompetencia (feladattartás, feladattűrés, újrakezdés, kitartás),
szociális kompetenciák (pl.: együttműködési készség) és kommunikációs készség. Az önálló
tanulásra képes tanuló szükségszerűen rendelkezik ezen kompetenciákat alkotó képességek
eszközeivel,

alapismeretekkel

és

pozitív

attitűddel.

Bizonyos

tanuláshoz

szükséges

tulajdonságokkal is, ilyen az igényesség, a fegyelem, a rendszeresség, a következetesség. A tanulás
az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára különösen megerőltető, mert több időre van
szükségük, gyakrabban éri őket kudarc, ezért folyamatos feladat a motiváltság biztosítása,
kudarctűrésük fejlesztése.
Egységesség és differenciálás
Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban az
adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási folyamat
akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve egyaránt érvényesül.
Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól különböző tanulók egyszerre
történő eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy olyan tanári gondolat- és
tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére épülve
egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai gyakorlatban megjelenő
egységességet.
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Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói sajátosságok – a
tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az együttműködés
terén , helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező
tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni
munka, az individualizált munka.
A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi
szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban részesülhessen
optimális

fejlődése,

egyéni

teljesítőképességének

teljes

kibontakoztatása

érdekében.

A

differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-együttesként kell
megjelennie.
A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és
változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az integrált
nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a követelmények, a
szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munkaés tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési
programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások
elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes
területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan is), a
fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, továbbá az
együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe
veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző –
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet
biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik
különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai
folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik
a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint
tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti
jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető
stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek a
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prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények meghatározásához
nyújtanak segítséget.
A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre szabott
feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs funkciók
területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a pszichológia módszereivel történik.
A fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők:
(a) a nevelés, mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje,
(b) az identitás és önismeret, mint szocializációs cél,
(c) párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás,
mint tipikus tevékenységek és
(d) a kíváncsiság, mint motiváció.
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TANTÁRGYAK

ÉS ÓRASZÁMOK A TELJES KÉPZÉSI IDŐRE AZ ÉVFOLYAMOKHOZ RENDELTEN A
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK RÉSZÉRE
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Párhuzamos osztályok esetén a fenti óraszámokat annyival szorozzuk, ahány osztály működik
az adott évfolyamon.
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I./10. Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek
szolgálják
Alapelveinkből fakadóan a hátrányok enyhítése közös kötelesség és feladat. Pályázatokkal,
alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, üdülési esélyeit, akik ezt anyagi
helyzetük miatt nem tehetnék meg.
A mai társadalomban az emberek illetve a családok anyagi helyzete különböző.
A szülő nehezen nyilatkozik anyagi gondjairól, sokszor a pedagógus veszi észre, hogy a család
problémával küzd. Az év elejei tanszervásárlás, a havi ebédbefizetések, kirándulások több
szülőnek gondot okoznak.
Az otthoni gondok mindig kihatnak a tanulók tanulmányi munkájára, sőt magatartására is. Ez a
legfontosabb jelzés a pedagógus számára. Ha egy gyerek megváltozik – főleg negatív irányba –
ott a problémát elsősorban a családban kell keresni.
Amennyiben otthon a gondok sokasodnak, a szülők is türelmetlenebbek, nyugtalanabb háttérből
kerül hozzánk a tanuló.
Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális
körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek.
Mindezek ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható feladatait.
Fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba, döntésekbe.
El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget igényelnek.
Gyermekvédelmi felelőseink és az osztályfőnökök együttműködése itt még fontosabb, a bizalom
megteremtése a diszkrét segítségnyújtáson múlik.
A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő
kompetenciaterületek

fejlesztése,

amelyek

a

későbbi

társadalmi

beilleszkedésüket,

szocializációjukat segítheti elő:


Anyanyelvi kommunikáció:
Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása
írásban



Matematikai kompetencia:

szóban

és
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Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek
konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.


Digitális kompetencia:
Információkeresés



Szociális és állampolgári kompetencia:
Konfliktusmegoldás,

közügyekben

való

eligazodást

segítése,

flusztráció

kezelése,

egyéni, és közérdek


Idegennyelvi kompetencia
o Alapvető nyelvi fordulatok elsajátítása

Egyéb tevékenységeink:
 a gyerekek egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör létrehozása,
 az indulási hátrányok csökkentése,
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése,
 a tanulási kudarcok és lemaradások csökkentése érdekében felzárkóztató órák,
korrepetálások, - egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén csoportban
 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök,
 a beiskolázás körültekintő megszervezése, irányítása,
 a pályaválasztás segítése,
 személyes, egyéni tanácsadás tanulóknak, szülőknek,
 a családok életvezetési gondjainak segítése,
 a nevelők, szülők, tanulók segítő, személyes kapcsolatai,
 családlátogatások,
 napközis és tanulószobai foglalkozások,
 iskolai étkezési lehetőség biztosítása, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek,
támogatások,
 tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatások,
 az iskolai könyvtár, az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata,
 a

tanulók

szabadidejének

szervezése

(tanórán

kívüli

foglalkozáson,

szabadidős

tevékenységek, versenyek),
 szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval, családsegítő szolgálattal, polgármesteri hivatallal
annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek,
 osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége,
 a gyermekek nyári táboroztatásához nyújtott támogatás,
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 együttműködés a kulturális intézményekkel,
 családi életre nevelés, egészséges életmódra nevelés,
 a jutalmazás, büntetés, értékelés egységes rendszere,
 a tanulók eredményeinek, rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése,
 minden tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása.

I./11. A nevelési-oktatási program megvalósíthatóságának feltételei
I./11.1., Az általános iskola működése
Nevelő-oktató munkánk, tervezett fejlesztéseink meghatározásakor tekintettel kell lennünk:
- az Újpest Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervben, meghatározott tartalmi célokra.
Mindezekhez kell szándékainkat és terveinket – természetesen lehetőségeink tükrében és az
iskolahasználók elvárásainak megfelelően – alakítani.

I./11.2. Kompetencia alapú nevelés-oktatás
A Lázár Ervin Általános Iskolában kompetencia alapú nevelés-oktatatás folyik. Terveink szerint
– belső képzéssel és továbbképzésen való részvétellel, a tárgyi feltételek megteremtését követően kiterjesztjük ezt a képzési formát.
A pályázati kiírásnak megfelelően intézményünk biztosítja az 5 éves fenntarthatóságot, ugyanannyi
kompetencia területen, ugyanannyi tanulócsoportban kerül bevezetésre.6

A Nemzeti Alaptanterv
Az alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatokat határoz meg, amelyek a kulcskompetenciákra
épülnek. A kulcskompetenciák megalapozása és megszilárdítása az 1-6. évfolyamon történik,
folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztéssel.
Az előbb felsorolt szakaszok feladata:
évfolyam
1-2.
osztály

szakasz
bevezető

3-4.
osztály

kezdő

-

6 6

nevelő-oktató munka legfőbb feladata
óvoda és iskola közötti sikeres átmenet megoldása
játékos tanulás, figyelembe véve a gyerekek egyéni
fejlődési ütemét, érdeklődését
tanítási és tanulási folyamatok erősítése a tanulók
képességeihez igazodó terhelés megtartásával
kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése
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5-6.
osztály

alapozó

-

7-8.
osztály
 .

fejlesztő

-

az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák
megerősítése
a szakrendszerű oktatás előkészítése
szakrendszerű oktatás

 Legfontosabb fejlesztési céljaink, feladataink

Fejlesztési cél
személyiségfejlesztés,

Megvalósítás lehetőségei
differenciált óraszervezés, csoportmunka szervezés,

egyénhez igazodó fejlesztés

egyéni fejlesztési terv készítése,

tehetségkibontakoztatás

differenciált óraszervezés, egyénre szabott szorgalmi
feladatok, versenyekre való felkészítés, önálló kutató és
gyűjtőmunkára ösztönzés, szakkörök szervezése,

felzárkóztatás segítése

differenciált

óraszervezés,

fejlesztő

foglalkozások

(fejlesztőpedagógus), korrepetálás, egyénre szabott házi
feladatok, egyéni gyakorló feladatok, tanulópárok
szervezése
szociális hátrányok enyhítése

szülőkkel

való

kapcsolattartás,

együttműködés

a

fejlesztő pedagógussal, szociális juttatások iskolai
programokhoz
Tanulásszervezés
Az 5. és 6. évfolyamokon kialakítandó tanulásszervezéssel kapcsolatos szándékokat csak akkor
lehet megvalósítani, ha a tanulók gondosan megszervezett differenciálására is sor kerül. A
differenciálás szokásos és többnyire sikeres módszertani változatai a tanórán megvalósított
differenciált tanulásszervezés, a csoportbontás valamint a kéttanáros modell. Ez azt jelenti, hogy
egy tanítási órán két pedagógus (pl.: tanító és tanár vagy tanár és fejlesztő pedagógus) foglalkozik
a tanulókkal. Alapelv a közös célért történő együttdolgozás. A pedagógus feladata a gyerekek
személyre szóló fejlesztése, munkája az egyes gyermekek tanulási folyamatához igazodik.
A módszer alkalmazása az osztály összetételének a függvénye.
az 5-6. osztályban, az oktatást és képességfejlesztést osztálykeretben, belső differenciálással,
a megfelelő képességek fejlesztésére alakított alkalmi csoportbontással, kooperatív
tanulásszervezéssel tudjuk optimálisan megoldani.
Alkalmazott módszerek:


Kooperatív módszerek
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Projekt módszer



Differenciált tanulásszervezés



Hagyományos frontális munka, csoport, páros és egyéni munkaformák



Drámapedagógiai módszerek



Tanítási tartalom és tanítási idő rugalmas kezelése: tantárgyak kooperációja érdekében

Fejlesztési stratégiák tervezése
A tanulók fejlesztési stratégiájának kidolgozása során bázisként szolgálnak:


a tanév eleji diagnosztikai mérések eredményei,



diagnosztikai felmérések célja:
- tájékozódni az alapozó funkciókat illetően,
-

részletes információkat szerezni a pedagógiai döntések, fejlesztés előtt,

- a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát,
- a tanulók tudásának, hiányainak feltárása,
- ismeretek, készségek, képességek beazonosítása, feltérképezése.


az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzései,



az alsó és felső tagozatos munkaközösségek konzultációi,



az osztályfőnökök és szaktanárok esetmegbeszélései.

Kiemelt fejlesztés területek: (kulcskompetenciák)


Anyanyelvi kommunikáció



Idegen nyelvi kommunikáció



Matematikai kompetenciák



Természettudományos kompetenciák



Digitális kompetencia



Hatékony és önálló tanulás kompetenciája



Szociális és állampolgári kompetenciák



Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák



Esztétikai és művészeti kompetenciák

Ezen kompetenciák tantárgyankénti fejlesztésének lebontását a helyi tanterv tartalmazza.
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I./12. Szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
Intézményünk működésében részt vesznek mindazok a csoportok, tanulók, pedagógusok, szülők,
illetve ezek demokratikusan választott képviselői, akik valamilyen szerep vagy funkció révén az
intézménnyel szoros kapcsolatban vannak, s akiket ezért a szabályozás közvetlenül érint.
Intézményünkben jól működő kommunikációs rendszert építetünk ki.
A pedagógusok gyerekekhez fűződő kapcsolatait elsősorban a személyesség, a felnőtt viselkedés
hitelessége, az odafigyelés jellemzi.
A problémákat a keletkezés helyén, az érintettek közreműködésével oldjuk meg. Az
előforduló hibák okait feltárjuk, s megtesszük a megfelelő lépéseket ismételt előfordulások
elkerülése érdekében.
A szülői szervezet képviselője részt vehet a gyermekek nagyobb csoportját érintő nevelőtestületi
üléseken, ilyen ügyekben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetésétől.
Kiemelt fontosságú a diákönkormányzatot támogató pedagógus munka. Az osztályfőnökök
felkészítik a tanulókat a fórumokon való eredményes munkára, illetve irányítják őket a feladatok
megvalósításában.
A különböző oktatási létesítmények közös pályázati tevékenysége eredményeként létrejött
intézményi hálózatban a pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki: megismerjük és
megvitatjuk egymás jó kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan
megosztjuk egymással.7
Iskolánkban a tanár – diák - szülő együttműködés a mindennapok gyakorlatában 3 relációban
működik.
1) Tanár- diák kapcsolat
2) Tanár- szülő kapcsolat
3) Tanár- diák- szülő együttműködése

7
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1.1 Tanár-diák együttműködés
Természetes kerete a tanóra. Ezen belül a tanár-diák kapcsolat sajátos területe az osztályfőnöki
óra. A tanórán kívül az együttműködés további sajátos formái:

-iskolagyűlések
-osztályprogramok
-tanulmányi kirándulások
-szakkörök, felzárkóztató foglalkozások
-Hagyományok-hete programjai
-témahét
-három hetet meghaladó projekt8
-diákönkormányzati megbeszélések
-diákparlament
-táborok, erdei iskola
1.2 Fejlesztés lehetőségei a tanár-diák együttműködésben.
 Az osztályfőnöki órák tematikájában a témaválasztásnál fokozottabban kell igazodni az osztály
önálló arculatához.
 Fejlesztő osztályok estében a siker kulcsa, hogy a csoportot tanítók és a gyerekek elfogadják
egymást. Az osztályfőnök megbízásánál erre kiemelt figyelmet fordítunk.
 Rendszeressé kell tenni az iskolagyűléseket (évente legalább 5 alkalommal)
Az iskolagyűlés célja:
A tanulók folyamatos érdemi tájékoztatása
A versenyeken, rendezvényeken sikereket elért diákok teljesítményének elismerésére az egész
iskolai közösség előtt.
- Érdemibbé kell tenni a diákönkormányzat munkáját. Az igazgatóság, a diákönkormányzat
munkáját segítő tanár valamint a Diáktanács (DÖK) 1 évre szóló közös munkatervet készít,
melynek célja, hogy a Diáktanács hatékony segítséget kapjon kitűzött feladatainak
megvalósításához.
- Szakkörök és tanfolyamok szervezésénél fokozottabban kell építeni a gyerekek igényeire,
érdeklődésére.

8 8
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a projekt a témahét során alkalom nyílik a szülők bevonására9

2. Tanár-szülő kapcsolat
A szülők és pedagógusok együttműködésének középpontjában a gyerekek állnak. Intézményünk
e tevékenységet kidolgozta és folyamatosan koordinálja. Erősödik a demokratizmus, egyre
jobban érvényesül a szülők javaslattevő, véleményező és kezdeményező szerepe.

2.1.. A tanár-szülő kapcsolat gyakorlatban kialakult szervezeti formái.
Szülői részvétel az iskola munkájában
A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet
kell teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó
kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatoknak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen,
megbecsülésen, megértésének kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint
iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani.
Ennek érdekében:
-

Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott
módszerekről.

-

Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét.

-

Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői,
közreműködői és segítői lehessenek.

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben alaposan informálódjanak intézményünk
életéről, működéséről.
 Szülői értekezlet: évente 3 alkalommal: a szülők tájékoztatása, a szülők és pedagógusok közötti
folyamatos együttműködés kialakítása, a szülői kérések, javaslatok összegyűjtése, továbbítása az
igazgatóság felé
Fogadóóra: a szülők és pedagógusok személyes találkozása, a gyermekkel kapcsolatos
problémák feltárása, a lehetséges megoldások közös keresése
 Nyílt nap: a szülő betekintést nyerhet az iskola nevelő és oktató munkájába
 nyílt napok alsó és felső tagozaton
 nyílt napok óvodások beiskolázása kapcsán
 írásbeli tájékoztató: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről különféle iskolai programokról

9
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2.2. Szülői képviseleti fórumok:
A köznevelési törvény 72.-73. §-a rendelkezik a szülők közösségéről.
Szülői választmányi értekezlet, évente 3-4 alkalommal - működéséről részletesen az intézményi és
Szülői SZMSZ-ben rendelkezünk.

2.3Fejlesztési lehetőségek a tanár- szülő kapcsolatban


Nevelőmunkánk hatékonyabbá tétele érdekében működtetjük a szülők fórumát. A témák
kialakításához a jövőben előre kikérjük a szülők véleményét.



Érdemibb tájékoztatást kell adni az iskolai alapítvány működéséről, és el kell érni, hogy még
több szülő támogassa az alapítványt

3. Tanár- diák- szülő együttműködése
A gyakorlatban kialakultak azok a rendezvények, amelyeknek tanárok, diákok, szülők együttes
résztvevői.
A szülők bekapcsolódásának lehetősége az intézmény közéletébe
Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg:


A szülő mint a szolgáltatás igénylője.



A szülő mint a tanulási – nevelési folyamat segítője.



A szülő mint az iskolai közélet szereplője.

A szülő, mint a szolgáltatás igénylője a következő segítségeket kérheti:


Az ifjúságvédelem segítése.



A pszichológus és a logopédus segítsége.



A napközi otthonos ellátás.



Tanulószobai ellátás



Az étkeztetési hozzájárulás.



A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezése.

A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet:
 Az iskola eszközparkjának gazdagításában;
 Az iskola esztétikai arculatának alakításában;
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 A turisztikai feltételek javításában (pl. Erdei iskola) tárgyi, környezeti feltételeinek
jobbításában.
Formái:
 Pénzadomány
 Tárgyi támogatás
 Szellemi és társadalmi munka
A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó
oktatási-nevelési feladatok sikerességét támogatja, erősíti, színesíti.
Színtere lehet:


Az osztályfőnöki óra



A szülői értekezlet



A szabadidős tevékenységek



Kulturális területek

Kezdeményezője:


A szülői munkaközösség



Az osztályfőnök



Az iskola vezetése

3.1 Fejlesztési lehetőségek
- Növelni kell azoknak a kulturális rendezvényeknek a számát, amelyeken tanulócsoportok
műsorral bemutatkoznak a szülőknek.
- Keresnünk kell azon programlehetőségeket, melyeket a szülők bevonásával szervezünk ( pl.
közös sportnap, iskola szépítés)
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3.2.Generációk Közötti Párbeszéd Program / TÁMOP. 3.1.4. – Jó Gyakorlat átvétele/
A jó közösségi iskola jellemzője az iskola nyitottsága. A nyitottság egyrészt azt jelenti, hogy a
szülők aktív szerepet vállalnak az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, melyet nem csak a diákok
vehetnek igénybe. A Generációk Közötti Párbeszéd Program projekt a fenti cél elérését segíti.
A program bemutatása
Három eleme:
Az osztályfőnöki órán megismertetjük a felső tagozatos gyermekekkel a családfakészítés
technikáját. Összegyűjtjük és kiválasztjuk a gyerekekkel közösen azokat a szülőket, nagyszülőket,
rokonokat akiknek vagy a foglalkozását vagy az érdeklődését, hobbiját, vagy valamilyen élményét,
múltbéli hagyományát fontosnak, érdekesnek tartjuk. Behívjuk a szülőket egy következető
osztályfőnöki órára, ahol csoportban közösen beszélgetnek, kérdeznek a vendégtől a gyerekek
meghatározott ideig. A foglalkozás második részében a gyerekek elmondják, bemutatják
egymásnak, hogy mit tanultak, hallottak a felnőttől.
Ezután a gyerekek az interneten, könyvtárban megmutatják, hogy milyen információkat lehet
keresni és találni abban a témában, amiben a felnőttől hallottak.
A cél az, hogy a gyermek és a felnőtt egymástól tanuljon, kapcsolat alakuljon ki megismerjék,
tiszteljék egymást és a múltat valamint beszéljenek a jövőről. Reményeink szerint a négy év alatt
minden családból egy-egy felnőtt ellátogat a gyerekek körébe.
A program másik eleme, hogy táblajátékklub tagjai, akik 10-14 éves korúak, nyitott
foglalkozásokon szülőket, nagyszülőket, tanárokat tanítanak érdekes táblajátékok fortélyaira. A
cél a közös élményszerzés, a közös feszültségmentes, felhőtlen együttgondolkodás és küzdés. Nem
utolsó sorban a gyermek tudását átadhatja a felnőttnek. A problémamegoldó és a logikus
gondolkodás fejlődése kialakítja a gyermekeknél azt az érzést, hogy kompetensek és értékesek
ebben a témában. A közösen átélt élmény érzelmi fejlődét hoz mind a gyermek, mind felnőtt
életében.
A 3.-4. osztályosoknál a családfakészítés helyett az év során legalább két programot kell
kiválasztani a gyerekekkel közösen, ahová a szülőket szívesen meghívják és közösen készülnek a
programra (ha igénylik a szülők e lehetőséget). Együtt töltik el az időt, közös élményeket szereznek
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a szülők, a nagyszülők, a tanítóik és a gyerekek. /Pl.: farsang, mikulás, karácsonyi ünnepség, anyák
napja, Víz Világnapja, Föld Napja stb./
A cél, hogy a szülő is és a gyermek is adjon egymásnak élményt, ajándékot, figyelmet, szeretet,
tiszteletet.
Útmutató az osztályfőnöki órák szervezéséhez, avagy a Generációk Közötti Párbeszéd az iskolában

Szempontok:

Területek:

Lépések:

Kölcsönösség

Zene, tánc

Családfakészítés
(foglalkozások,
tevékenységek jelzésével)

Együttműködés,

közös

Képzőművészet,

rajz,

Közös döntés behívásról,

tevékenység

kézművesség

bemutatásról

Kreativitás,

Manuális tevékenységek

Beszámolók a közös

produktivitás
Értékek

sokszínűsége,

beszélgetésekről
Iskoláztatás (emlékek az

E-learning, keresés az

értékátadás

iskoláról, tanulásról)

interneten, szolgáltatás

Egymástól tanulás

Főzés, sütés

Közös programok

A múlt emlékei, szokásai

„Játsszunk
(szülő

közösen”

játékai,

mai

gyerek játékai – logikai

Év végi záró program
(gyermeknap civil
szervezetek bevonásával)

játékok)
A kölcsönös tanulási tevékenység megjelenése:
A gyerek tanul a múltból, az emlékekből, a hozzáértésből.
A felnőtt tanul a gyerektől (e-learning, web. oldalak, interneten keresztül történő tanulás
10

10

Kompetencia alapú oktatás implementációja
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I./13. Egészségnevelés, egészségfejlesztés
1. Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott
tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és
életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében.
A korszerű egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység / WHO/
2. Az egészségnevelési –egészségfejlesztési programunk hatékonyabb megvalósításáért kiemelt
felelősséggel tartoznak:


igazgató



diákönkormányzatot segítő pedagógus



gyermek- és ifjúságvédelmi felelős



iskolaorvos és védőnő



testnevelő tanárok
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:

3

Természettudományos kompetencia
az ember és a rajta kívüli természet között lejátszódó kapcsolatok megértése, előrejelzése
Szociális kompetencia:
A saját, egészséges életvitel meghatározó szerepének megértése.
Testi, lelki egészség, egészségünk védelme, ennek szerepe a társadalomban

4

Az egészségnevelés legfontosabb területeit az alábbiakban összegezzük;


önmagunk és egészségi állapotunk ismerete



egészséges testtartás, a mozgás fontossága



az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe – helyes táplálkozás



betegségek kialakulása, és a gyógyulás folyamata



tanulás, tanulási technikák



az idővel való gazdálkodás fontossága



a szenvedélybetegségek és elkerülésük lehetőségei



az egészséges környezet jelentősége



a természethez való viszony



a versenysport személyiségformáló szerepe
A 4. pontban felsoroltak megvalósításával összefüggésben nevelési programunk kiemelten

5

fontos elemei a következők:


Egészséges személyiségfejlődés segítése
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Mindennapi testmozgás lehetőségét biztosítjuk valamennyi tanulónk számára



A BTM –es tanulók fejlesztéséhez az Ayres –terápia kiemelt fontossága



Szexuális nevelés



Iskolán belüli bántalmazás megelőzése



Dohányzás és kábítószer használat megelőzése



Rendszeres táplálkozás biztosítása a rászoruló tanulók számára

Az egészségnevelési – egészségfejlesztési program szervezeti keretei
5.1. Tanórákon: az alábbi tantárgyak tantervében direkt módon is megjelenik az egészségnevelés:
környezetismeret, osztályfőnöki óra, kémia, biológia, technika, testnevelés
5.2. Tanórán kívüli foglalkozások keretében


napközis, iskolaotthon, szabadidős tevékenységek



iskolai sportprogramok



tömegsport órák



erdei iskola



osztálykirándulás



családi hétvége



családi sportnapok az iskolában



tisztasági és dekorációs versenyek



tanulmányi séták

5.3. Egyéb fórumok
 kortársképző programok (kerületi szervezés)
 drog prevenciós program tanároknak (kerületi szervezés)
 tájékoztató előadás szülőknek
 folyamatos kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok


Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének.



Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket.



Mutassunk be sokoldalú egészségvédő lehetőségeket, nyújtsunk az egészség megvédésére,
visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket.

Lázár Ervin Általános Iskola



- 139/216 -

Nevelési program

Tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek megóvására
magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással. Alakítsunk ki
egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos gyakoroltatásával és
ellenőrzésével.



Ösztönözzük tanulóinkat – közös véleményformálással, tanácsadással – az egészségvédő
magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció)



Nyújtsunk segítséget az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód
kialakításában.



Az iskolaotthon keretében és a napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetőséget arra,
hogy a napirendbe beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztő mozgással és játékkal levegőn
tölthessék szabadidejük nagy részét. (Legalább napi két óra.) Mindezek figyelembevételével
alakítsuk helyesen a napi és heti rendet.

Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai:


Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. (Napi ötszöri étkezés)



A kulturált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés iránti
igény felkeltése.



Iskolánk tanulóink számára háromszori étkezést biztosít.



Az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a gyermekélelmezési normákat.



Esetenként az eltérő táplálkozást igénylő gyerekek étkeztetését biztosítani kell.



El kell érnünk, hogy tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék előtérbe
az egészséges élelmiszereket.

Személyi higiéné kialakításának feladatai:


Helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása.



Az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása.



Gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozása módjainak tanulása,
ismerete, betartása.



Káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése.



Rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések igénybevétele.



Egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele.
(Iskolaorvos, védőnő, fogorvos)
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Mentálhigiéné feladatai:


Biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása tanulóink,
dolgozóink számára.



Ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja tanulóinknak az egyenletes
terhelést.



A veszélyeztetett és halmozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos
segítése. Megfelelő segítségnyújtás a lelkileg sérült tanulóknak az iskolapszichológusokkal
együttműködve. A lelkileg egészséges tanulók mentális épségének megőrzése.



Személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző terápiák
javaslatával.



Lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges
eltöltésére.

Családi életre nevelés feladatai:


Tegyük képessé tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok
kialakítására és fenntartására. Tudatosítsuk, hogy a család életünk alapvető, legfontosabb
közössége. Törekedjünk a kívánatos családmodell iránti igény felkeltésére és kialakítására.



A családi életre nevelés fontos területe a szexuális nevelés.
Feladatunk, hogy megismerjék és megérthessék testük működését,
a nemiségnek az emberi életben betöltött szerepét.

 Tájékoztatnunk kell a gyerekeket a nemi úton terjedő betegségekről, ezek következményeiről,
és megelőzési lehetőségeiről. Ismereteket kell nyújtanunk a fogamzásgátló módszerekről, a
tudatos családtervezésről
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I./14 AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
I/14.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
 ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.14
I/14.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
I/14.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Katasztrófavédelemmel, védőnői
szolgálattal
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
I/14.4 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
-

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
biológia




kémia






rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
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 szénmonoxid mérgezés
fizika :
 égési sérülések
 forrázás
testnevelés :
 magasból esés
 ficam, rándulás, törés
Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.
- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat
(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik
évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.
I/14.5 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök
- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos
Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem ill. a védőnő bevonásával.
- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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I./15. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

1. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
A Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott NETFIT® az országban első alkalommal és élenjáró
módon dedikáltan egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan
megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A most bevezetendő pedagógiai eszköz
alkalmazásának célja az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása
(fejlesztése), a tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén keresztül. A NETFIT® elsősorban
diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fittségét a köznevelési intézmények
részére rendelkezésére bocsátott útmutató alapján
. NETFIT
Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés
tantárgyat tanító pedagógus végzi. A tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. §
(9) bekezdése szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérésében (a továbbiakban:
fizikai fittségi mérés) a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt.
A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az
intézményeknek minden iskolai tanévben január 5. és 2015. május 27. között kell elvégezniük.
A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése.
NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik
és a köznevelés szereplői körében.
A NETFIT®-re azért van szükség, hogy létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt,
amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő
és visszajelentő eszközt jelent.
A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten:


a tudományos megalapozottságban;



a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében;



a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban;



az egészségközpontúságban;



a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;



pedagógiai alkalmazhatóságában;



online adatkezelő rendszerében.
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Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott állapot,
amelyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehetővé teszi, hogy
a mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az egészségközpontú fittség
azon képességeket jelenti, amelyeknek közvetlen befolyásuk van az egyén egészségi állapotára.
A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék

Aerob fittségi (állóképességi) profil: Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) –
aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől függően
– további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és „fokozott
fejlesztés szükséges” zóna).
A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez,
úgynevezett

egészségsztenderdekhez

viszonyítja.

Az

egészségsztenderdek

olyan

teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon
valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések
rizikófaktoraival szemben.
Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet
mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal.
Ez a három fő komponens:


a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil



a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat
fittségi profil és hajlékonysági profil



a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja:
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kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés,



öntesztelés és önértékelés,



egyéni tesztelés,



az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés.

Nevelési program
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I./ 16. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok
1. A fogyasztóvédelemi oktatás célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A tudatos fogyasztóvá válás és az
ennek megfelelő magatartás kialakítása során a tanuló megismeri a fogyasztói javakat és
szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között és hogyan legyen képes
fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.
2. Jellemző fogyasztói magatartások 6-14 éves korban:


Kiválasztás



Áruismeret



Döntés



Kockázatvállalás



Bizalmi elv érvényesülése

3. A helyes értékrend kialakításában lényeges elemek a következők:


Kívánság és szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése



Egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása



Természeti értékek védelme



Tájékozódás képességének alakítása



Döntési helyzetre való felkészülés

4. Különösen is fontos, hogy az általános iskolai tanulmányok befejezésekor lényegében értsék és
alkalmazni tudják tanulóink a következő fogalmakat:


tudatos, kritikus fogyasztóvédelem: olyan szemlélet, amely a környezet szempontit is
figyelembe veszi. Ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal
egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.



környezettudatos fogyasztói, a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás



fenntartható fogyasztás: a szolgáltatások és termékek olyan felhasználása, amely javítja az
életminőséget, de közben csökkenti a hulladék, a szennyező és mérgező anyagok használatát,
védve ezzel a ma a jövő nemzedékeit.



preventív (megelőző) fogyasztóvédelem: a vevő a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait,
és így nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.

5. Fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában


az egyes tárgyakba beépíthető fogyasztóvédelmi ismeretek az alábbiakban összegezhetők:
fizikai: mérés – mértékegységek, mérőeszközök / gáz- vízóra /
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magyar nyelvtan: reklám nyelv
biológia: génmódosított élelmiszerek
kémia: háztartási vegyszerek, kozmetikumok
történelem: a fogyasztás története, reklámtörténet


Tanórán kívüli tevékenységek: vetélkedők, piaci séták, üzletek látogatása



Fontos a szülők tájékoztatása is az iskolában folyó fogyasztóvédelemmel összefüggő
nevelőmunkáról és a szülőkkel való együttműködés
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I./ 17. Iskolai környezeti nevelési program

Az iskola hitvallása
Senki sem követhet el nagyobb hibát,
mint az, aki azért nem tesz semmit,
mert csak keveset tudna tenni.
(Burke)
AZ EMBER A TERMÉSZET RÉSZE. AZ ÁLTALA OKOZOTT
TERMÉSZETI-KÖRNYEZETI SZENNYEZŐDÉSEK KÁROSAN HATNAK
VISSZA A SAJÁT SZERVEZETE MŰKÖDÉSÉRE. A TERMÉSZET, A
KÖRNYEZET ÓVÁSA, VÉDELME NÉLKÜL NEM BESZÉLHETÜNK
EGÉSZSÉGES EMBERI ÉLETRŐL SEM.
Ezért törekednünk kell arra, hogy - az intézmény helyi adottságait kihasználva és lehetőségeit
figyelembe véve - a természeti értékek minél jobb megismerése épüljön be a helyi tantervbe.
Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az
értékrendszer és a magatartás fejlesztésén keresztül.
Ha az iskola egészét nem hatja át a környezeti nevelés szelleme, nem érjük el vele a célunkat.

ALAPOK
17 /1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR
Az Nemzeti Alaptörvény környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai:


I cikk. (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.
Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.




(2) Magyarország elismeri az ember alapvetõ egyéni és közösségi jogait.

XXI cikk. (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény) célként fogalmazza meg:


az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását



a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét



a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosítását.
A törvény 54. § 1. cikkelye szerint:



„Minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek
fejlesztésére”



a nevelés állami és önkormányzati feladat
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legfontosabb dokumentumok a NAT és a Nemzeti Környezetvédelmi Program
A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink
védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat.

2012. évi XXVIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
módosításáról 54. §-a kimondja, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni
kell azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és
terjesztésével elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen.

A köznevelésről szóló 2012. évi CXC törvény szerint kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT
követelményeire, köztük a környezeti nevelésre.
„A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és
közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.”

A Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.sz. Kormányrendelet
kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a
NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás továbbfejlesztése.

17. /2. HELYZETKÉP

Helyi problémák, környezeti sajátosságok feltárása.
Helyzetelemzés: A Lázár Ervin Általános Iskola nagyvárosi környezetben, Újpest lakótelepi
körzetében helyezkedik el. Az iskolába járó mintegy túlnyomó többsége 10 emeletes
panelházakban él. A természet közelségét a magas házak közé beékelt játszóterek jelentik
számukra. A környezet meghatározza az iskola lehetőségeit.
Tanulói összetétel: Közöttük egyre több a sérült (beilleszkedési, magatartási tanulási és
idegrendszeri zavarokkal küzdő és sajátos nevelési igényű) tanuló. Igen magas (mintegy 60%) a
napközit igénylő gyerekek száma. Ők kora reggeltől késő délutánig az iskola falai között
tartózkodnak. A szülők elfoglaltsága, anyagi helyzete és más irányú érdeklődése miatt még
hétvégeken is ritkán jutnak ki a természetbe.
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A családok anyagi, szociális és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér.
Egyre több a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya, így a munka
mellett

kevesebb idejük és

gyermekükkel

foglalkozzanak,

energiájuk
ezért

azok

jut

arra, hogy

gondozásában,

nevelésében fokozottabban igénylik az intézményesen szervezett
segítséget.

3. Erőforrások
3/a Személyi erőforrások:
Iskolavezetőség: Támogatja a környezeti nevelési programokat.
A minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet.
Anyagi erőforrásokat teremt.
Ösztönző rendszert dolgoz ki.
Aktívan részt vesz az egyes programokban.
Tanítók , tanárok:Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat.
minden tanár feladata a környezeti nevelés.
Technikai dolgozók: Napi munkájukat igyekeznek környezetbarát technikával
megvalósítani.
Az iskolában dolgozók példamutatása adja elsősorban a környezeti nevelés hitelességét.
3/b Anyagi erőforrások:
Állami források: Azokat a környezeti nevelési programokat és célokat, melyeket a kötelező tanórai
keretekbe építünk be, a kormányzat támogatja.
Önkormányzati működési támogatás.
Pályázatok segítségével erdei táborok, nyári táborozás segítése.
Magánforrások, alapítványok, szülői támogatások.
Egyéb bevételek megtakarítások, hulladékgyűjtésből származó bevételek.

17./3. ALAPELVEK, CÉLOK
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A Lázár Ervin Általános Iskola környezeti nevelés tevékenységének
alapelvei, kiemelt céljai
1. Alapelvek
A környezeti nevelésnek különleges szerepet és jelentőséget ad az, hogy benyomásokra,
érzelmekre, értékekre, etikára összpontosít.
Környezeti etikánk legfontosabb alapelvei:


A gyermekeknek – bárhol élnek is a világban – ugyanazok az alapszükségleteik.



Minden egyén tud valamit adni a közösségnek, és minden egyén kap valamit a társadalomtól.



Az ember inkább gondnoka legyen a Földnek, és nem gondatlan kizsákmányolója.



Ha az ember harmóniában akar élni a többi emberrel és a környezettel, akkor
mind gondolataiban (ökológiai gondolkodásmód)
mind érzelmeiben (empátia, azonosulás)
mind cselekedeteiben (tenni akarás)
szerepelnie kell a Föld megóvásának, hogy az továbbra is képes legyen biztosítani az
életfeltételeket a sokféle élőlény számára.

2. Célok:
Hosszú távú cél:
Segítse elő a tanulókban a környezettudatos magatartást, a környezetért felelős harmonikus
életvitel kialakítását!

Részcélok:
Tisztelje a természet értékeit, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak
környezetével, kultúrájával együtt!
Védje, óvja a természetet és az épített környezetet!

17. /4. PEDAGÓGIAI FOLYAMAT MEGVALÓSULÁSA
 Ismeretek elsajátítása
Célunk: A fokozott környezettudatosság megalapozása, erősítése.
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében
–értsék meg a környezet megóvása szempontjából legfontosabb ismereteket:


a környezet fogalma

Lázár Ervin Általános Iskola

- 152/216 -



lakóhelyünk természeti értékei, jellemző élőlényei



a környezetszennyezés formái és hatásai



a környezetvédelem lehetőségei



lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai

Nevelési program

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepet kapjon a környezet- ill. természetismeret tantárgy
tanítása, de valamennyi tantárgy keretében valósuljon meg a környezeti neveléssel való koncentráció
Pl.: Alsó tagozaton
magyarórán: ismerjék meg a gyermekek az őket körülvevő természetes és mesterséges
környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (verseket, meséket,
mondákat)
gyűjtsenek szólásokat, közmondásokat, találós kérdéseket a természetről
dramatikus helyzetjátékokban elevenítsék meg az évszakok változásait
technikaórán: a természetes és mesterséges anyagok használata során ismerjék meg a takarékos
anyaggazdálkodást
rajzórán:

készítsenek madáretetőt
egyes növények, állatok természet utáni ábrázolásával ismerjék meg a természet
sokszínűségét, formagazdagságát

énekórán:

tanuljanak meg népdalokat növényekről, állatokról
fedezzék fel a természet szépségét a népdalokban

matematikaórán: használják a mindennapi életben előforduló mértékegységeket
a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségek gyak.
testnevelésórán: fedezzék fel, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlődésüket
értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes

Felső tagozaton
kémiaórán:

ismerjék meg a környezetet különösen veszélyeztető anyagokat
a tisztítószerek környezetkárosító szerepét
a veszélyes kémiai anyagok hatástalanítását, megsemmisítését
takarékos energiafelhasználást
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ismerjék meg az energiaforrásokat
az energiagazdálkodás folyamatát
az ésszerű vízhasználatot

biológiaórán: ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit
a zöldnövények jelentőségét az életközösségekben
a talajjavító szerek, növényvédő szerek hatását az élővilágra
táplálékláncokat
informatika: tanulják meg használni a világhálót ismeretszerzésre, kutatómunkára
legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információt keresni
ismerjék meg az informatikában rejlő környezetvédelmi lehetőségeket
szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat, posztereket
idegen nyelv:ismerjék meg a nyelv segítségével más országok és a világ környezeti problémáit

Tanórán kívüli lehetőségek:
szakkörök: környezetvédelmi, természetkutató, stb.
tanulói pályázatok: egy-egy környezetvédelmi téma önálló kutatása, feldolgozása
rajzpályázat
irodalmi alkotás
akciók: papírgyűjtés, pet-palack gyűjtés, takarítási nap, karácsonyi vásár, stb.
kiállítások: nyitott, a szülők által is látogatható környezetvédelmi kiállítások (termésképek
szemétszobrászat, rajzok, plakáttervek )
napközis szabadidős foglalkozások: séták, termések gyűjtése
kézműves foglalkozások: A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak) illetve
az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különböző díszek,
kompozíciók készítése.
művészeti csoportok: A színjátszó csoport a drámapedagógia korszerű módszerével szervezzen
irodalmi műsort a környezetvédelem jeles napjai tiszteletére.
vetélkedők, tanulmányi versenyek: Az érdeklődő tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt
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iskolai, kerületi, fővárosi és országos versenyeken
Pl.: Kaán Károly Természet és Környezetismereti Orsz. Vers.
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
SÜNI országos vetélkedő
szülői értekezleteken: legyen utalás a környezetvédelem néhány fontos elemére
 Tevékenységek, képességek alakítása
Célunk, hogy a tanulóinknak bemutassuk és gyakoroltassuk velük azokat a környezet
megóvásához szükséges képességeket, készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegítik.
MEGTEREMTJÜK

ANNAK

LEHETŐSÉGÉT,

HOGY

A

VALÓSÁG

MEGTAPASZTALÁSÁVAL JUSSON ISMERETEKHEZ, ÉS ELEMI SZINTEN TUDJA
MEGFIGYELNI A TERMÉSZET JELENSÉGEIT.
Törekszünk arra, hogy tanítói segítséggel legyen képes a megfigyelt jelenségek összehasonlítására,
csoportosítására, elemzésére és értékelésére. Tapasztalatait saját szavaival tudja megfogalmazni,
ábrázolni.
 A tanulók természet iránti pozitív attitűdjének formálása
Célunk a természethez való személyes kötődés kiépítése.
Ezért a növendékeinket a természet jelenségei felé irányítjuk, egyfajta környezeti érzékenyítést,
természetre való rácsodálkozást alakítunk ki.
A természettel való találkozás, a természet szépségének, sokszínűségének a felfedeztetése
érzelmektől átszőtt helyzetekben történjen meg. Pl.: erdei iskola, Zöld Napok megünneplése, stb.
A lakóhelyi, iskolai környezet értékeinek megismerése és megóvása folyamatos feladat legyen.
 Kritikai gondolkodás fejlesztése, akadályok felismerése
Célunk a személyes felelősség, elkötelezettség kialakítása.
Ennek érdekében, lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van.
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Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért.
Odafigyelünk arra is, hogy a tanulók ismerjék fel azokat az akadályokat, problémákat, amelyek a
fenntarthatóságot hátráltatják.

 Konfliktusok kezelése

Célunk a tanulók tevékeny bevonása az iskolai konfliktusok kezelésébe és a döntésekbe.

 Értékrend létrehozása

Célunk az aktív, a jövő kihívásait figyelembe vevő és tenni akaró felelős állampolgári életvitel
kialakítása.
Az a fontos, hogy a tanulók a környezeti nevelés tevékeny részvétele során mit tanulnak meg. Az
iskolában a tanulás elsődlegessége a legfontosabb küldetés A környezeti nevelés az iskola minden
pedagógusának, ill. minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak a feladata kell, legyen!

17 /5. MÓDSZEREK
A módszerek kiválasztásakor a következő szempontokat vettük figyelembe:


alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz



vonjanak be minél több tanulót



az iskola keretein túl is legyenek hatással



nyújtsanak sok élményt a tanulóknak



az érzelmeken át hassanak.



a személyes megtapasztaláson alapuljanak



együttműködésre késztessenek



kötődjenek a napi élethez, problémákhoz



alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére



legyen bennük sok játékos elem
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17./6. JÖVŐKÉP

Értékrend létrehozása
Az iskola jelenlegi értékei:

Jövőkép:

Erdei iskolák, tanév végi tanulmányi
kirándulások szervezése az alsó- és felső
tagozaton

A BÜFÉ zöldítése, egészséges ételek, italok
árusítása. (gyümölcslevek, friss- és szárított
gyümölcsök, joghurtok, sajtok, gabonapelyhes
édességek,stb.)

Osztály tisztasági- és dekorációs verseny

Az iskola udvarának és környékének rendezése,
fásítása, füvesítése, virágosítása
Gyomtalanítás, parlagfű irtás.
Komposztálás menetének elsajátítása

Állatkerti, múzeumi órák az állatkertben

Állatkerti örökbefogadások

Múzeumlátogatások:
Természettudományi Múzeum
Mezőgazdasági M.
Néprajzi Múzeum
Nemzeti Múzeum

Látogatás a főváros első állatvédelmi
központjában, Rex Állatmenhely

Osztályok élősarkainak kialakítása, gondozása. Az iskola virágosítása, virágládák elhelyezése
A terem szépítése, a tisztaság megőrzése.
az ablakokban.
Állatok Világnapja kvíz kérdések a tanítási
szünetekben
Föld Napja témahét

Föld Napja megünneplése (ápr. 22.)
A Víz Világnapja (márc. 22.)
A Madarak és Fák Napja (máj. 10.)
Az Állatok Világnapja (okt. 8.)

Ismeretbővítés tanórákon a megismerés,
tapasztalatgyűjtés módszerével
Környezetvédelmi szakkör alsó- és felső
tagozaton

Lázár Napok.versenyeinek kibővítése
környezetvédelmi témával
Az iskolai ismeretterjesztés jobb kihasználása.
Pl.:, iskolarádió

Mesék, versek, ismeretterjesztő írások a
természet értékeiről, szépségeiről könyvtári
órákon

Könyvtárhasználat kibővítése.
Természetvédelmi filmek ajánlása
Házirend kiegészítése „zöld” fejezettel

Rend és tisztaság a legszűkebb környezetben,
táskában, padban

Madáretetés télen az udvaron, madáretetők,
madárodúk kihelyezése, gondozása.

Az elemek külön gyűjtése

Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

A természet csodái c. kiállítás megtekintése az
Újpesti Kulturális Központban

Energiagazdálkodás
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17. /7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS/MINŐSÉGELLENÖRZÉS
A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az
sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskola és mi a családi nevelés eredményének.
A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői
kötelesség.
Tanulóink környezeti neveltségi szintje és beállítódásának értékelése a magatartás és szorgalom
minősítéseként jelenik meg.
A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata részletes
előírásokat tartalmaz.
Néhány szempont a pedagógusok környezeti nevelői munkájának értékeléséhez:


mennyire tárja fel tantárgyának környezeti tartalmait napi tanítási gyakorlata során



alkalmazza-e a környezeti nevelési módszereket



részt vállal-e az iskola tanórán kívüli programjainak megvalósításából



személyes példamutatással segíti-e a program megvalósulását



törekszik-e együttműködésre a tanulói közösségekkel, az iskola dolgozóival, a szülőkkel.

A környezeti nevelési program kidolgozása után gondoskodni kell a tantestület tagjainak
felkészítéséről. Értsék meg a környezetfilozófia lényegét, a célok és a program legfontosabb
elemeit. A pedagógusok munkáját segíthetik a környezeti nevelés tartalmával és
módszertanával foglalkozó szakkönyvek, továbbképzések.

17/8. A KÖZÖSSÉGI KERT
Környezeti nevelési programunk kiemelt területe a 2020 óta működő Közösségi kertünk,
melyben diákjaink, tanáraink és az iskolához kötődő családok egyaránt művelhetnek ágyásokat.
A csatlakozás önkéntes, és egy tanévre szól, mely meghosszabbítható. A családok részvétele
biztosítja a növények folyamatos gondozását a tanítási szünetek ideje alatt is.

A kert

fenntartását az ÖKO-munkaközösségen belüli kertért felelős munkacsoport végzi.
Célunk a fenntarthatóságra, környezettudatos magatartásra nevelés, és az iskola közösségének
építése ezzel a közös tevékenységgel is. 2020 -ban iskolánk az Agrárminisztérium és az
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Iskolakertekért Alapítvány által kiírt pályázat egyik nyertese lett, így részt vesz az Országos
Iskolakert-fejlesztési programban.
Ennek keretében feladataink:
 tanévenként egy tematikus szakmai nap szervezése,
 a kerti feladatok beépítése a szabadidős tevékenységekbe,
 informálódási lehetőség biztosítása az iskolakert iránt érdeklődőknek,
 az iskola honlapján Iskolakert menüpont létrehozása, működtetése,
 szakkör biztosítása tanulóink számára,
 kerti tevékenységek beemelése az egyéni tanmenetekbe.
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Iskolakerti tevékenységek a nevelési programban
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai
NAT 2012 Fejlesztési
területek –nevelési célok
Testi-lelki nevelés

Intézményi pedagógiai
alapelvek, értékek, célok
A fiatalok testi és lelki
fejlődésének, illetve a munka
szeretetének előmozdítása

Együttműködésre és
tiszteletadásra nevelés

Együttműködésre nevelés
társas kapcsolatokban

Együttműködésre és
tiszteletadásra nevelés

Generációk közötti találkozási
lehetőségek bővítése

Fenntartható jelen és a jövő
iránti elkötelezettségre nevelés

A fiatalokban alakuljon ki a
környezettudatos magatartás és
életvitel. Maguk területén
képesek legyenek a környezet
negatív
változásait
megakadályozni, így segítve
elő a fenntarthatóságot
A környezethez, kerthez és a
kertgazdálkodáshoz
kapcsolódó
szókincs
fejlesztése, és bővítése

Kommunikációs kultúrára és
médiahasználatra nevelés

a

Iskolakerti tevékenységre
épülő feladatok
Az iskolakerthez kapcsolódó
munkaigényes
feladatok
(ágyások
előkészítése,
gondozása, levél gereblyézés
stb.) elvégzése
Iskolakertben az ágyások
közös kialakítása és gondozása,
segítségkérés és az elfogadás
gyakorlása
Szülők, nagyszülők, egyéb
felnőttek
bevonása
az
iskolakerthez
kapcsolódó
programokba, valamint az
iskolakert nyári fenntartásába
Iskolakertben a takarékos
vízhasználat kialakítása és a
helyes
vízgazdálkodási
alapelvek elmélyítése
Természetes
anyagok,
hulladékok szelektív gyűjtése
és felhasználása
Iskolakertben
használatos
növények
és
eszközök,
tevékenységek
neveinek
elsajátítása,
gyakorlása
a
tevékenység során .

Eredményességi kritériumok
Az iskolakerthez kapcsolódó
munkaigényes feladatokat a
diákok
közreműködésével
valósítjuk meg
A gyerekcsoportok 80%-a jól
együttműködve,
konfliktusmentesen megoldja a
feladatot
Évente legalább 10 felnőtt
bevonása az iskolakerthez
kapcsolódó tevékenységbe
Esővíz összegyűjtése, tárolása
és
felhasználása
az
iskolakertek öntözésére
Természetes
eredetű
hulladékok összegyűjtése és
felhasználása
komposztálás
céljával
A szóbeli kommunikációban
biztonsággal használják a
környezeti
neveléshez
kapcsolódó fogalmakat.
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Tudatos
fejlesztése

médiahasználat

Iskolakerti
növényekről,
állatokról fotók készítése a
fotószakkör keretein belül

Fotószakkörön
keresztül
felhívni
a
figyelmet
a
környezet szépségeire, ezzel is
népszerűsítve az iskolakertet
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I./ 18. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, annak
IPR alapú tervezése
A hátrányos helyzetű, a tanulásban leszakadt gyerekek iskolán belüli problémája, lemaradásuk
kompenzálása csak az oktatás gyökeres megváltoztatásával, reformjával érhető el, ezért keresni
kell azokat a tanítási módszereket, megoldásokat, amelyek minden társadalmi csoport gyermekei
számára megfelelnek. Célunk felkészülni arra, hogy a heterogén tanulói csoportok számára
megfelelő oktatást nyújtsunk, hogy képesek legyünk az iskolában a különböző szociális
hátrányokkal érkező tanulókat megfelelő módon kezelni, hogy megfelelő ismeretekkel
rendelkezzünk az iskolát körülvevő társadalomról és gazdaságról, és közvetítsünk az iskola és a
munka világa között.
A kompetenciamérés eredményeiből arra következtethetünk, hogy iskolai oktatásunk tartalma,
módszerei és eszközei nem felelnek meg annak az értékrendnek és tudás-koncepciónak, amelyet
Európa elvár tőlünk. Az erősen differenciáló és szelektáló magyar rendszer jellemzője, hogy a már
meglévő társadalmi hátrányokat a gyermekek között nem csökkenti, hanem átörökíti. Emiatt a
nevelési-oktatási folyamatban az integráció, amely a különböző nevelést igénylő gyerekek
együttnevelését, oktatását takarja, egyre jelentősebb szerepet játszik.
Iskolánk nevelő-oktató munkájának célja olyan speciális tanítási eljárás, módszer alkalmazása,
amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű munka szervezését olyan osztályokban,
ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog, és az
osztályban végzett munka eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja vagy
megakadályozza. Iskolai munkánk középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen lehetőség adódik
az osztályban leszakadt, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, tudásuk gyarapítására.
E vonatkozásban munkánk célja
az integrációs felkészítés jogszabályoknak megfelelő alkalmazása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI
rendelet ide vonatkozó előírása szerint, heterogén osztályok működtetése
a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) egyes
elemeinek alkalmazása,
az integrációs munka tervezése és értékelésének kidolgozása.

Iskolai IPR
Iskolánk minden osztályában integrációs felkészítést folytatunk. Intézményünkben az együttnevelés
elsősorban HH –s gyerekekre vonatkozik, A tanulói létszámhoz az arányuk 27%.
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AZ IPR elemei
Óvoda–iskola átmenet
Az iskola a körzetében lévő Virág, Viola, Nyár utcai óvodákból fogad gyerekeket. Mindhárom
óvodának kiemelkedő szerepe van a gyerekek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből
fakadó hátrányok csökkentésében és az alapkészségek sikeres fejlesztésének előkészítésében.
Az iskola és az óvoda együttműködését az alábbiakban kívánjuk megvalósítani:


Társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés



Szülőkkel való kapcsolattartás

Munkánk során a szülői ház és az iskola közötti harmonikus kapcsolat kiépítésére törekszünk, ezért
minden iskolába kerülő gyerek esetében kívánalom, hogy a gyermeket fogadó nevelő tájékozódjon
a szülőnek az óvodával kialakult kapcsolatáról és az iskola felé támasztott elvárásáról. A
tájékozódás elsődleges célja, hogy a pedagógusok az iskolába kerülés pillanatától partneri
kapcsolatot építsenek ki a gyermekek szüleivel, ezzel nyerve meg őket az iskolában folyó
munkának.
Emellett az első évfolyamon a háromhavonta elvégzett szöveges értékelés alkalmat ad a szülőkkel
történő rendszeres kapcsolattartásra, tájékoztatásra. A második évfolyamon negyed, fél és
háromnegyed éves szöveges értékelés van, míg a többi évfolyamon félévi és év végi osztályzás, ill.,
a havonkénti fogadó órák biztosítják a folyamatos kapcsolattartást.
Az iskola a továbbiakban feladatának tekinti a szülői elégedettségmérést az alábbi területekről
kapott információk alapján:


a tanulók tanulmányi eredménye



a továbbtanulásra való felkészítés



a pedagógusok és a szülői ház együttműködése



tanórán kívüli foglalkozások, közösségépítő programok



az iskolában alkalmazott nevelési, oktatási módszerek



egyenlő bánásmód elve

Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal
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Az iskola hatékony, naprakész kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. Kapcsolatunkra
a kölcsönös segítségnyújtás a jellemző. A gyermekjóléti szolgálat feladata a segítségnyújtásra
szoruló családok és a helyi döntéshozók közötti kapcsolattartás.
A lemorzsolódással és a továbbtanulással kapcsolatos adatok rögzítése
Az IPR legfontosabb célkitűzése, hogy a HHH és HH tanulók lemorzsolódási aránya csökkenjen,
iskolai eredményességük javuljon, és minél többen tanuljanak tovább érettségit adó középfokú
oktatási intézményben.
Fő tevékenység:


differenciált foglalkozás

Ennek dokumentálása az osztályfőnökök feladata.


A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer



Az IPR-ben meghatározott eszközrendszer elemei



Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek

Az önálló tanulást segítő fejlesztés
Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek


E programon belül a szülőkre kívánjuk fordítani a figyelmet. Fontosnak tartjuk, hogy a
szülők érezzék az iskola fontosságát, segítsék gyermekeik tanulását, támogató attitűdöt
mutassanak az iskolával szemben.



Differenciált képességfejlesztés

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
•

Tantárgyi képességfejlesztő programok

•

Kommunikációs képességeket fejlesztő programok

A fenti két kívánalom egy tevékenység segítségével valósul meg. Logikai táblás játékok
alkalmazása a személyiségfejlesztésben és matematikaoktatásban.
Fő célkitűzések:


a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése;



a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése;



hagyományápolás;



a társas élet, szociabilitás erősítése.
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a) Az értelmi képesség fejlesztése
A táblajáték fejleszti a logikát, a koncentráló képességet, az emlékezetet, a képzelőerőt, azaz
mindazon képességeket, melyek a tanulás folyamatában fontos szerepet töltenek be.
A táblás játékok nagyon nagy mértékben rendelkeznek fejlesztő tulajdonsággal.
Az amőba típusú játékok családja nagyon népszerű a 6-10 évesek körében.


. Nagyobbaknál a téramőba (TAMBA) páratlanul fejleszti a térlátást.

A táblás játékok a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló: nyerő algoritmusok
keresése, rávezető kérdések, feladatok alkalmazása, a feltételek változtatása. Ötletbörze létesítése
a játékszabályok megváltoztatására, új játékok kitalálására már a kreativitás bizonyos szintjét
feltételezi. A szabályok megértése és alkalmazása pedig párhuzamba állítható a szöveges feladatok
megértésével és megoldásával.
b) A szabadidő tartalmas eltöltése
Ma, amikor a tömegkultúrában teret hódít az igénytelenség (pl. a kereskedelmi televíziók műsorai),
a nihilizmus, szükség van olyan tevékenységekre, amelyek a fejlődést szolgálják szellemi, lelki
terén egyaránt. Ennek a célnak kiválóan megfelelnek a táblajátékok. Nem mindegy, hogy a jövő
generációja milyen szellemi, lelki táplálékot visz magával útravalóul.
c) Hagyományápolás
A homo ludens fogalma régóta ismert. Minden korban szeretett az ember játszani, versenyezni.
Táblajátékok sokasága származik rég, vagy nemrég letűnt korokból. S maga a lényeg: egy, két,
vagy több ember leül játszani hiányos szabályok szerint egy asztal mellé, vagy egy szőnyegre, ez
már hagyományápolás is.
d) A társas élet erősítése
A logikai játékokon keresztül fejlődik kapcsolatteremtő képességük.
Szociális kompetenciák fejlesztése
• Közösségfejlesztő, közösségépítő programok
Közös programot kívánunk megvalósítani az Újpesti Hajós Klubbal. Az együttműködés célja a
tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése.
Célunk olyan szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszerének kiépítése,
erősítése, amely elősegíti a szociális viselkedést. E kompetencia elemei között tartjuk nyilván a
gyerek önismeretét,


saját magával szembeni elvárásait,



az ezeket meghatározó önbizalmat,



a pozitív szemléletmódot,

Lázár Ervin Általános Iskola

- 165/216 -



a másokkal szembeni viselkedést: pl. tolerancia,



a fejlett kommunikációt.
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Mindezek kiérlelése érdekében az egyénnek reális képet kell kialakítania önmagáról és
környezetéről, tudatosan kell részt vennie annak fejlesztésében, felelősségteljes, környezettudatos
magatartást kell gyakorolnia. Elérhető célokat kell meghatároznia, kitartóan kell tanulnia céljai
elérése érdekében.
Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
Elvárt nevelési hatások:


Olyan élmények nyújtása, amelyek a diákok későbbi életében hasznosíthatóakSzemélyiségfejlesztés



A diákok integrációs szintjének javítása (pl. a másság, az etnikum vagy a nemek közötti
különbségek elfogadása).


A társadalmi beilleszkedésbe elengedhetetlen készségek és képességek fejlesztése.



a találékonyság fejlesztése



a kíváncsiság fejlesztése



az egészséges életmód



az iskolai eredmények javítása – motiválás



a közösségi nevelés

Továbbképzési terv
Választott továbbképzésünk


Differenciált tanulásszervezés

Technikai feltételek biztosítása


Tanulóbarát osztályterem kialakítása



Fejlesztő eszközök vásárlása

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a kollégák közötti óralátogatásra, hospitálásra. Szándékunk
szerint az óralátogatásról feljegyzést készítünk, és minden alkalommal munkaközösségi szinten
értékeljük, megbeszéljük.
Célunk az egymástól való tanulás.
Multikulturális tartalmak
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A multikulturális tartalmakat projektmódszer segítségével kívánjuk megvalósítani.
A multikulturális nevelésünk lényege olyan környezet megteremtése, amelyben a gyerekek
ismereteket szerezhetnek egymás kultúrájáról. Célja a tanulók különbözőségének elismerése a
diákok és családjaik kulturális hátterének felhasználásával.
A multikulturális nevelés célja az előítéletek csökkentése.
A cél elérését a Generációk Közötti Párbeszéd Program segíti.
Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az osztálytermek falai közül ki kell lépni,
illetve az iskolát nyitottá kell tenni. A nyitottság azt jelenti, hogy a szülők aktív szerepet vállalnak
az iskola életében és az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, melyet nem csak a diákok vehetnek
igénybe. A folyamat eredményeként a szülő lassan elsajátítja a számára új tanítói szerepet. Ennek
megvalósítását irányozza elő a „Generációk közötti párbeszéd” program. A foglalkozások a
gyerekek és a szülők kölcsönös együttműködésén alapulnak.
Az osztályfőnöki órán megismertetjük a felső tagozatos gyermekekkel a családfa készítés
technikáját. A család otthon közösen elkészíti a családfát, kiegészítve a családtagok
foglalkozásával, hobbijával. A következő osztályfőnöki órán kiválasztjuk a gyerekekkel közösen
azokat a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, ismerősöket, akiknek vagy a foglalkozását vagy az
érdeklődését, hobbiját, vagy valamilyen élményét, múltbéli hagyományát fontosnak, érdekesnek
tartjuk, majd behívjuk a szülőket osztályfőnöki órára vagy délutáni foglalkozásra, ahol
csoportokban közösen beszélgetnek, kérdeznek a vendégektől a gyerekek. A foglalkozás második
részében a gyerekek elmondják, bemutatják egymásnak, hogy mit tanultak, hallottak a felnőttektől.
Ezután a gyerekek az Interneten, könyvtárban megmutatják, hogy milyen információkat lehet
keresni és találni abban a témában, amiről a felnőttektől hallottak. A célunk az, hogy a gyermek
és a felnőtt egymástól tanuljon, kapcsolat alakuljon ki a generációk között, megismerjék egymást,
a múltat és beszéljenek a jövőről.
Meggyőződésünk, hogy a nyitottság biztosításával ismertebbé és elfogadottabbá válik az
intézményünkben folyó nevelési-oktatási munka.


A továbbhaladás feltételeinek biztosítása



Pályaorientációs programunk területei:



Továbbtanulási kiállítás Sulibörze Újpesti Kulturális Központban



Középfokú oktatási intézmények látogatása, nyílt nap



Osztályfőnöki órákon pályaorientációs tanácsadás – szakmabemutató

A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete
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Az iskolában, sajátos nevelési igényű tanulók integrálása folyik. A szakértői véleménynek
megfelelően azokat a tanulóinkat, akiket az áthelyező bizottság integráltan oktathatónak
minősített, integrált nevelésben részesítjük.
Az intézményi önértékelés szempont alapjai (rendszeres ellenőrzés)
• A HHH és a nem HHH tanulók aránya


Az óvodából az iskolába történő bekerülés



Az iskola társadalmi-szakmai környezetével való együttműködés



A lemorzsolódás és a továbbtanulás



A „tanítást-tanulást segítő eszközrendszer” elemei



Az IPR alkalmazása szempontjából releváns személyi és tárgyi feltételek



A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete

11

11

Kompetencia alapú oktatás implementációja
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Helyi Tanterv
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I.

Nevelési program

fejezet

II./ 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható
foglalkozások, és azok óraszámai
A választott kerettanterv megnevezése
A 2012/13. tanévben általános iskolánk elkészítette helyi tantervét az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendeletben kiadott kerettantervek alapján, azaz az általános iskola 2013. szeptember 1-től ezt a
kerettantervet alkalmazza az első és az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben.
A 7/2014. (I.17) Kormányrendeletnek megfelelően 2014. március 31-ig felülvizsgáltuk pedagógiai
programunkat, ebben az általános iskolai helyi tantervet.
A 2014/15. tanévben e felülvizsgált pedagógiai program (helyi tanterv) szerint kezdtük meg a
nevelőoktatómunkát. 2015. augusztus 31-ig felülvizsgáltuk a helyi tantervet, jelen helyi tanterv
ennek a felülvizsgálatnak az eredménye.
2016-ban a 20/2012. EMMI rendelet 182/B.§ (10). „Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az
’Etika/Hit- és erkölcstan’ megnevezést használja.” bekezdésének hatályba lépésével jogszabályból
eredő technikai jellegű módosítást végeztünk, amely során az általános iskola helyi tantervében az
óratervben a tantárgy neve átvezetésre került. 2020-ban a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletnek
megfelelően 2020 április 30-ig felülvizsgáltuk a
pedagógiai programunkat, ebben az általános iskolai helyi tantervet.
A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz,
feladatainkhoz:
Idegen nyelvként a német és angol idegen nyelveket tanítjuk, az 1. évfolyammal kezdődően.
A mindennapos testnevelés megvalósítását minden évfolyamon heti 5 tanórában valósítjuk meg.
A kerettanterv által meghatározott kötött célú órakeret és a tanulók számára előírt kötelező órakeret
közötti, szabadon tervezhető órakeretet az idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, matematika,
rajz és ének-zene tantárgyak tanítására fordítjuk.

1. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az
alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az
ismeretek gyakorlására több idő jusson:
3. A jelenlegi központi kerettanterv-változatok két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a
követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot
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tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó
órakeret meghatározására. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti
bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a pedagógiai program
mellékletét képezi.
4. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon angol és német nyelvet tanulnak. Iskolánkban
csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Hasonlóan a matematika, technika, informatika
tantárgyakat is csoportbontásban tanítjuk. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő
jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
5. A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret nyolcvan
százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát
heti fél (évi 36) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet
a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.
Iskolánk óraterve tartalmazza:
 az egyes évfolyamok óratervét,


kötelező óraszámokat



a helyi tantervbe beépített, a pedagógiai program megvalósítását szolgáló többlet
óraszámokat, (törvény szerinti választható órakeret)



az évfolyamok összes óraszámát,



a tantárgyi bontásokat,

1 A választott kerettanterv megnevezése
A 2012/13. tanévben általános iskolánk elkészítette helyi tantervét az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendeletben kiadott kerettantervek alapján, azaz az általános iskola 2013. szeptember 1-től ezt a
kerettantervet alkalmazza az első és az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben.
A 7/2014. (I.17) Kormányrendeletnek megfelelően 2014. március 31-ig felülvizsgáltuk pedagógiai
programunkat, ebben az általános iskolai helyi tantervet.
A 2014/15. tanévben e felülvizsgált pedagógiai program (helyi tanterv) szerint kezdtük meg a
nevelőoktatómunkát. 2015. augusztus 31-ig felülvizsgáltuk a helyi tantervet, jelen helyi tanterv
ennek a felülvizsgálatnak az eredménye.
2016-ban a 20/2012. EMMI rendelet 182/B.§ (10). „Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az
’Etika/Hit- és erkölcstan’ megnevezést használja.” bekezdésének hatályba lépésével jogszabályból
eredő technikai jellegű módosítást végeztünk, amely során az általános iskola helyi tantervében az
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óratervben a tantárgy neve átvezetésre került. 2020-ban a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletnek
megfelelően 2020 április 30-ig felülvizsgáltuk a
pedagógiai programunkat, ebben az általános iskolai helyi tantervet.
A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz,
feladatainkhoz:
Idegen nyelvként a német és angol idegen nyelveket tanítjuk, az 1. évfolyammal kezdődően.
A mindennapos testnevelés megvalósítását minden évfolyamon heti 5 tanórában valósítjuk meg.
A kerettanterv által meghatározott kötött célú órakeret és a tanulók számára előírt kötelező órakeret
közötti, szabadon tervezhető órakeretet az idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, matematika,
rajz és ének-zene tantárgyak tanítására fordítjuk.
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Évfolyamok óraszámai:
2013.09.01-ével
Évfolyam:

Törvényi
kötelező
óraszám:

1. évfolyam

23 óra

2.évfolyam

23 óra

3 évfolyam

23 óra

4. évfolyam

22 óra

5. évfolyam

23 óra

6.évfolyam

25

A pedagógiai program kiemelt pedagógiai
területeinek megvalósítását szolgáló
óraszám:
(szabadon választott)
2 óra
(1-1 magyar,1-angol, 1 matematika, , 0,5 rajz, 0.5

Összes
óraszám
/ hét:
25 óra

ének, )
2 óra
( 1-1 matematika, 1 angol, 1 matematika, 0,5 ének,
0,5 rajz)

25 óra

óra

25 óra

(1-1 magyar, 2 angol, 2 matematika, 1 ének, 1 rajz)
3 óra
(1-1 magyar, 1-1 angol, 1 angol, 1 matematika, 0,5
rajz, 0,5 ének,)

27 óra

3

2 óra
(2 angol, 1 informatika, 1 matematika, 1 rajz, 1 ének,
3 óra

28 óra
28 óra

(0,5 - 0,5 magyar, 0,5 -0,5 természetismeret, 2 angol,
2 matematika, 1 ének, 1 rajz)

7. évfolyam

28 óra

3 óra

31 óra

(2 angol, 2 matematika, 1 rajz, 1 ének, 0,5 -05 kémia,
0,5- 0,5 földrajz)

8. évfolyam

28 óra

3 óra

31 óra

(2 angol, 2 matematika, 1 ének, 1 rajz, 0,5-0,5 fizika,
0,5 – 0,5 biológia)

Évfolyamok óraszámai:
2020.szeptemnber 1-ével:
Évfolyam:

1. évfolyam

Törvényi
kötelező
óraszám:
22 óra

A pedagógiai program kiemelt pedagógiai
területeinek megvalósítását szolgáló
óraszám:
(szabadon választott)
2 óra
(1-1 magyar,1-angol, 1 matematika, , 0,5 rajz, 0.5

Összes
óraszám
/ hét:
24 óra

ének, )

2.évfolyam

22 óra

2 óra

24 óra

(1-1 matematika, 1 angol, 1 matematika, 0,5 ének, 0,5
rajz)

3 évfolyam

22 óra

4. évfolyam

23 óra

2 óra

24 óra

(1-1 magyar, 2 angol, 2 matematika, 1 ének, 1 rajz)

2 óra

25 óra

(1-1 magyar, 1 angol, 1 matematika, 1 rajz, )

5. évfolyam

27 óra

6.évfolyam

26 óra

1 óra
(0,5 angol, 0,5 természetismeret),
2 óra
(1-1 hon és népismeret, 1 angol, 1 matematika, 0,5
ének, 0,5 rajz, 0,5 természetismeret)

28 óra
28 óra
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28 óra

2 óra

30 óra

(1-1 dráma és színház 0,5 magyar, 0,5 matematika)

8. évfolyam

28 óra

2 óra

30 óra

(1-1 magyar; 1-1 matematika)

A tanítási órákon való részvétel rendje:
Iskolánk helyi tantervének teljesítése a szabadon választott órákon való részvétellel teljesíthető,
ezért az iskolába való beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását
is jelenti.
Erről, a beiratkozás előtt, a bekezdése szerint tájékoztatjuk a szülőket a következő módon:


Tájékoztató szülői értekezletet tartunk márciusban, ahol tájékoztatjuk a leendő
elsőosztályosok szüleit az iskola pedagógiai programjáról, kiemelt pedagógiai területeiről és
óratervéről, valamint a dokumentumok elérhetőségéről.
(honlap, könyvár)



Az iskola honlapján közzé tesszük az iskola Pedagógiai Programját, Helyi tantervét,
tantárgyi struktúráját, kötelező és választott óraszámait.

174
Alsó tagozat helyi tantervének óraterve 2012
1 évfolyam
Tantárgy/évfolyam

a

2 évfolyam

b

c

a

b

3 évfolyam
c

a

b

4 évfolyam
c

a

b

c

kötelező tanítási órák
magyar nyelv és
irodalom
Erkölcstan
idegen nyelv
matematika
Informatika

k

nk k nk k nk k nk k nk k nk k nk k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

7
1
0
4
0

1 7
1
1,0 0
4
0

1

6
1
0
4
0

1

6
1
2
4
0

1

6
1
2
4
0

1

6
1
2
4
0

1

környezetismeret
Ének-zene
rajz

1
2
2

1
2
2

technika és életvitel
testnevelés

1
5

1
5

kötelező tanítási órák
összesen
összesen
jelmagyarázat
K: kötelező
nk: nem kötelező
kompetencia alapú
oktatás

23 2,0
25,0

1 7 1
1
0
1 4
0

0
0

2
25,0

7
1
0
4
0

1
1

7
1
0
4
0

2

7
1
0
4
0

6
1

1

4
0

6
1
0
4
0

2
1

2
0

1
1
2 0,5 2
2 0,5 2

1
2
2

1
1
2 0,5 2
2 0,5 2

1
2
2

1
2
2

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

2
25,0

1
5

2
25,0

2
25,0

1
5

2
25,0

3
25,0

Bontások: 1-4 angol/angol/német
1-4 matematika /informatika
1-4 rajz /ének

3
25,0

1
1

3
25,0

2

1
1

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
5

1
5

1
5

3
27

1

0,5
0,5

3
27

3
27
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5. évfolyam
Tantárgy/évfolyam
kötelező tanítási órák
Magyar
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Erköcstan
Informatika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Technika
Testnevelés
Osztályfőnöki

kötelező tanítási órák
összesen
összesen
jelmagyarázat
K: kötelező
nk: nem kötelező

a
k
4
2
3
4
1
0
3
0
0
0
0
1
1
1
5
1

6.évfolyam

b
nk

2,0

k
4
2
3
4
1
0
3
0
0
0
0
1
1
1
5
1

c
nk

1,0
1

26 2,0 26 2
28
28

k
4
2
3
4
1
0
3
0
0
0
0
1
1
1
5
1

a
nk

1
1

26 2
28

k
4
2
3
3
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
5
1

7. évfolyam

b
nk
0,5
2

0,5

25

3
28

Bontások:

c

k
4
2
3
3
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
5
1

nk
0,5

25

3

2,0

0,5

28

a

k
4
2
3
3
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
5
1

nk
0,5

25

3

0,5

1
1

28

8. évfolyam

b

c

a

b

k nk
3
2
3
2
3
1
1
0
1,5
1,5
1,5 0,5
1,5 0,5
1
1
1
5
1

k
nk k nk
3
3
2
2
3
3
3 2,0 3
1
1
1
1
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5 0,5 1,5 0,5
1,5 0,5 1,5 0,5
1
1 1
1
1 1
1
1
5
5
1
1

k
4
2
3
3
1
1
0
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
5
1

5
1

5
1

28

28

28
3
31,0

28 3
31,0

28 3
31,0

3
31

5-8 angol/angol/német
5-8 informatika/technika
5-8 rajz /ének

3
31

28

3
31

nk

k
4
2
2
3
3
1
1
0
0,5 1,5
0,5 1,5
1,5
1,5
1
1

c
nk

k nk
4
2
3
2,0 3
1
1
0
0,5 1,5 0,5
0,5 1,5 0,5
1,5
1,5
1 1
1 1
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Alsó tagozat helyi tantervének óraterve új NAT 2020
1 évfolyam
Tantárgy/évfolyam
kötelező tanítási
órák
magyar nyelv és
irodalom
idegen nyelv
matematika
digitális kultúra
környezetismeret
Ének-zene
rajz
technika és életvitel
Etika/Hit és
erkölcstan
testnevelés
kötelező tanítási
órák összesen
összesen
jelmagyarázat
K: kötelező
nk: nem kötelező

a

2 évfolyam

b

c

a

3 évfolyam

b

c

a

4 évfolyam

b

c

a

b

c

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

k

nk

7
0
4
0

1
1,0

7
0
4
0

1

7
0
4
0

1

7
0
4
0

1
1

7
0
4
0

1

7
0
4
0

1

5
0
4
1

1
1

5
0
4
1

1

5
0
4
1

1

5
2
4
1

1
1

5
2
4
1

1

5
2
4
1

1

1

2
2

2
2

2
2

1

1

1
5

1
5

22 2,0 22 2
24
24

0,5
0,5

1

1
2
2

1
2
2

1
2
2

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

22 2
24

22

22
24

2
24

22 2
24,0

22

2
24

0,5
0,5

1

2
2

22 2
24

0,5
0,5

1

22

2
24

23

2
25

23

2
25

1

23

2
25
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Új NAT 2020

Tantárgy/évfolyam
kötelező tanítási
órák
Magyar

5. évfolyam
b

a
k
4

nk

k
4

nk

c
k
4

6.évfolyam
b

a
nk

k
4

nk

k
4

nk

c
k
4

a
nk

Dráma és színház
Történelem

2

2

2

2
1

Hon és népismeret
Állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Digitális kultúra.
Ének
Rajz
Technika és tervezés
Testnevelés
Etika/Hit és erkölcs
Osztályfőnöki

kötelező tanítási
órák összesen

3
4
2
0
0
0
0
1
2
1
1
5
1
1

0,5

27

1

0,5

3
4
2
0
0
0
0
1
2
1
1
5
1
1
27

0,5
0,5

1

3
4
2
0
0
0
0
1
2
1
1
5
1
1
27

0,5

0,5

1

3
3
2
0
0
0
0
1
1
1
1
5
1
1
26

2
1

1,5
0,5

2

3
3
2
0
0
0
0
1
1
1
1
5
1
1
26

2
1

1,5
0,5

2

3
3
2
0
0
0
0
1
1
1
1
5
1
1
26

7. évfolyam
b

k
3
1
2

3
3
0,5 0
1,5
1,5
1,5
1,5
1
0,5 1
1
1
1
5
1
1
2

29

nk
0,5

k
3
1
2

3
0,5 3
0
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
5
1
1
1

29

nk
0,5

c
k
3
1
2

a

nk
0,5

k
3

29

nk
1

2

1
3
3
0,5 3 0,5 3
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
0
5
5
1
1
1
1
1

8. évfolyam
b

1

28

k
3

nk
1

2

1

2

c
k
3

nk
1

2

1
1
3
3
3 1,0 3 1
0
0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
0
0
5
5
1
1
1
1
28

2

28

2
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28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30
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Csoportbontások:
A Pedagógiai Programban leírtak és a kiemelt nevelési-oktatási területeink alapján a következő
tárgyaknál alkalmazunk csoportbontást:
2012-től felmenőrendszerben
1-2. osztály
heti 0,5-0,5 óra
( két hetente 1 óra csoportonként)
3-8. osztály
heti 1 óra
(A csoportok félévkor váltanak)
Angol nyelv:
1. osztály
heti 1 óra
2. osztály
heti 2 óra
3. osztály
heti 3 óra
4. osztály
heti 5 óra
5-8. osztály
heti 5 óra
Informatika-matematika 1-4. osztály
heti 1 óra
Informatika-technika
5-8. osztály
heti 2 óra
Matematika –magyar
5-6 osztály
heti 4 óra
Rajz-ének:

2020 szeptember 01-ével felmenőrendszerben:
Angol nyelv:

Matematika
Informatika-technika
Matematika

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
1-4. osztály
5-8. osztály
5-6 osztály

heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 3,5 óra
heti 4,5 óra
heti 3 óra
heti 3 óra
heti 1 óra
heti 2 óra
heti 4 óra

Az egyes tantárgyak tananyagát, fejlesztési feladatait és követelményeit a tantárgyak helyi
tanterve tartalmazza.
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II./ 2. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAKELLENŐRZÉSE ÉS
ÉRTÉKELÉSE
II./ 2. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK,
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAKELLENŐRZÉSE ÉS
ÉRTÉKELÉSE
A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése
biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy


figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,



a felmerülő problémákat időben észrevegyék,



a jól teljesítők megerősítést nyerjenek,



a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak differenciált tanulásszervezés keretében.

A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének egyik célja: a diagnosztikus (helyzetfeltáró)
visszajelzés. A diagnosztikus értékelés kiterjed a tanulók meglévő tartalmi tudására,
aktuális készség - és képességfejlődés szintjére, hozzáállására, viszonyulására.
Feladatai:
 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve
országos eredményekhez,


a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára,



a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás,
segítségadás és fejlesztés témáinak kijelölése ( formatív értékelés)



a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez,



a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének összegzése,
minősítése érdemjeggyel. (szummatív értékelés)

Elvei:
 Az értékelés, minősítés mindig előremutató, fejlesztő, tanulást segítő támogató értékelés
legyen, soha ne megbélyegző.


Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását.

A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be.
Figyelembe véve eddigi tapasztalatainkat a számonkérés, értékelés, vizsgáztatás és
továbbhaladás gyakorlatát az alábbiak szerint határoztuk meg:
Az ellenőrzés, a beszámoltatás, számonkérés, értékelés kritériumai:


pedagógiailag legyen kifogástalan, a tanuló részéről is ismert,
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folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális,



kiszámítható, nem kampányszerű,



sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos
tevékenységét is,



módszertanilag változatos,



konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos,



lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményéti is,



természetes kísérője legyen a tanulási folyamatnak, ne kísérje túlzottan feszült légkör,



adjon pontos visszajelzést a tanulónak, a szülőknek, az iskolának a tanuló ismereteiről,
tudásáról, az esetleges hiányosságokról,



fejlessze a tanuló ön-és társ értékelésének képességét.

 Számonkérés formái:


Szóbeli felelet:
Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és
kérdésekre adott válaszok alapján.



Írásbeli beszámoltatás:
Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül.
* tanév eleji mérés (bemeneti)
* félévi tudásszint mérés
* év végi komplex mérés
* szükség szerint évközi diagnosztizáló és formatív tematikus mérések



Gyakorlati számonkérés:
A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a témakörökben,
amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra.



Önálló kiselőadás:
Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása



Projektek, témahetek
Egy adott téma kisebb-nagyobb csoportokban való feldolgozása, kivitelezése, előadása,
bemutatása



Óraközi munka:
Az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége.
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Versenyeken való eredményes részvétel

Ellenőrzés, értékelés formái:
szóbeli

beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, stb.

írásbeli

feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, házi feladat, házi dolgozat,
füzet, munkatankönyv, munkafüzet stb.

gyakorlati

munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény, mérési gyakorlat
stb,

Komplex

Témahetek, projektek

A Köznevelési Törvény 54 § (2) bekezdése alapján az osztályzatok, minősítések a következők:


A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél

jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen;
 Magatartásának értékelésénél


példás, jó, változó, rossz;
Szorgalmának értékelésénél
példás, jó, változó, hanyag megnevezést kell alkalmazni.

Az első – évfolyamon negyedéves, féléves, háromnegyed éves és év végén, második
évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk. (Lásd 6.7. fejezet)
Az második évfolyamon év végén, harmadik – negyedik évfolyamon félévkor és év végén,
érdemjegyekkel értékelünk. (Lásd 6.7. fejezet)
A tanulók osztályzattal történő értékelése félévkor és év végén legalább három érdemjegy
alapján történjen.
Az év végi osztályzás során az első féléves osztályzatot egy érdemjegyként vesszük figyelembe.
A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk.
 Figyelembe véve a magyar oktatási rendszer jelenlegi struktúráját, az alábbi év végi számonkérési
rendszert vezettük be:
4. osztály végén:
Írásban:
* olvasás-szövegértés, szövegalkotás
* helyesírás
Indoklás: megfelelő olvasási készség és az anyanyelv helyes használata, valamint megfelelő szintű
íráskészség nélkül szaktárgyak eredményes tanulása nem képzelhető el.
Szóban:
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Hangos olvasás- szóbeli szövegalkotás

Indoklás:
Az általános iskola első szakaszának lezárásaként diagnosztizáló mérés-értékelés keretében
tájékozódás a tanulók aktuális szövegértési és szóbeli szövegalkotási készségéről, mely
információk, adatok, ezek feldolgozása elősegíti az 5. évfolyamban történő fejlesztő,
differenciáló, tehetséggondozó tanulási folyamatot.
A tanulók szóbeli értékelést kapnak a magyar irodalom tanórákon használt szempontok
alapján.
5-8. osztályokban évvégén:
 szövegértés
 szövegalkotás
Indoklás: A továbbhaladás alapfeltétele valamennyi tantárgy értelmezésénél.
6. és 8. osztályban évvégén:
* Írásbeli: angol nyelv,
* Szóbeli az angol csoportokban
Indoklási középfokú tanulmányok során nagy hangsúly kerül a nyelvismeretre és egyben jól
tükrözik egy osztály tanulóinak felkészültségét, az ott folyó szakmai munka színvonalát.
 Az év végi számonkérés osztályzatban kifejezett eredményét az alábbi módon vesszük figyelembe:
*

a tanuló évi jegyeiből kiszámítunk egy átlagot, ehhez hozzáadjuk a vizsgán szerzett

jegyet és osztjuk kettővel.
A pedagógus tervezi meg tanóráin az ellenőrzést, értékelést, - ügyelve a szóbeli és írásbeli formák
helyes arányára.
Az új tanulásszervezési eljárásoknál / témahét, projekt / az értékelés szövegesen és/ vagy
érdemjeggyel történik. Az év végi osztályzatba beszámítjuk.12
1. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.

12 12

1 Kompetencia alapú oktatás implementációja 12

Lázár Ervin Általános Iskola

- 184/216 -

Nevelési program

2. A magyar nyelv, a magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az elsőnegyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 2-8.
évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz ellenőrzésénél:


A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik



Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma anyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.

4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy
esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor
írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:


az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,



a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.



(a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük)

5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a
tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez
képest.
6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:


Az első évfolyamon és második évfolyamon első félévben minden tantárgy esetében
csak szöveges értékelést alkalmazunk.



A második évfolyamtól év végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét minden
tantárgyból érdemjeggyel minősítjük.

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
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KIVÁLÓAN TELJESÍTETT



JÓL TELJESÍTETT



MEGFELELŐEN TELJESÍTETT



FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL

Nevelési program

A második évfolyamon, év végén, harmadik évfolyamtól félévkor és év végén,
valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók
teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.

első osztályban

negyedévi
félévi
¾ évi
év végi

második osztályban

félévi

szöveges értékelés adunk a tanulók teljesítményéről, előmeneteléről
7. A harmadik évfolyamtól félévkor és év végén a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév
során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell
meghatározni.
8. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
9. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni.


A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tárgyat tanító nevelő értesíti az

ellenőrző könyvön (a KRÉTA rendszeren) keresztül. Az ellenőrző könyva (A KRÉTA) bejegyzéseit
az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
Fogadóórákon a tanulók tanulmányi eredményeivel kapcsolatos tapasztalatokat a szülőkkel
megbeszéljük.
 Az értékelés szempontjait a tanulókkal a szaktanároknak ismertetniük kell.
 A félévi és év végi minősítésnél – a fejlődési tendenciát is figyelembe véve – a megszerzett
minősítések illetve érdemjegyek átlagát vesszük figyelembe.
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 Tanév végén a 2. félévben szerzett jegyekhez számítjuk a félévet záró jegyet, így átlagolunk.
 Az öt tizedet meghaladó átlag esetén a jobb érdemjeggyel zárunk.
 Kétes jegy esetén a fejlődési tendenciát, a témazárók jegyeit, illetve az egész tanév jegyeinek
átlagát vesszük figyelembe.


Tanév közben tantárgyi dicséretet a szaktanár a tanuló tanórai és tanórán kívüli – a

tantárggyal kapcsolatos – teljesítményét figyelembe véve adhat.
Félévkor és év végén a szöveges értékelés vagy a számjegy mellé dicséret / D / kerülhet.
3 dicséretes megjegyzéssel zárt tantárgy esetén a tanuló nevelőtestületi dicséretben részesül,
melyet a bizonyítványban és a törzslapon rögzítjük.
 Megállapodásunk szerint a hiányok miatt /házi feladat el nem készítése, taneszköz otthon felejtése/
tantárgyból elégtelen osztályzatot nem adunk.
Ellenőrzőben, tájékoztató füzetben szövegesen A hiányokról a KRÉTÁ-n keresztül értesítjük a
szülőket.(közöljük a szülővel,) s így kérjük segítségét, odafigyelését. A rendszeresen előforduló
hiányosságokat, pontatlanságokat a gyerekek szorgalom jegyében tükröztetjük.

10. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a szakmai munkaközösségek által elfogadott
százalék/ponthatárok alapján tesszük. Ezek a következők:
0%-40% =1
41%-60%=2
61%-80%=3
81%-90%=4
91%-100%=5
11. A második - negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik
évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért
eredmények kerülnek minősítésre:
második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv (tagozat),
matematika, környezetismeret/-, ének-zene, rajz/vizuális kultúra, technika/technika és
életvitel, testnevelés, etika / hit- és erkölcstan.
harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv (tagozat),
matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz/vizuális kultúra, technika/technika és
tervezés, testnevelés, etika / hit- és erkölcstan.

Lázár Ervin Általános Iskola

- 187/216 -

Nevelési program

negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, ének-zene, rajz/vizuális kultúra, technika/technika és tervezés,
testnevelés, etika / hit- és erkölcstan.
ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, informatika testnevelés, etika / hités erkölcstan.
hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika /
hit- és erkölcstan, hon és népismeret.
hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika,
testnevelés, etika / hit- és erkölcstan, dráma és színház.
nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika,
testnevelés, etika / hit- és erkölcstan, állampolgári ismeretek.

12. A sajátos nevelési igényű, a különleges gondozásban részesülő tanulók értékelése,
minősítése.


Személyre szabott pedagógiai eljárásokat, eszközöket, módszereket alkalmazunk.



A tananyag feldolgozásánál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak egyes SNI tanulók
csoportjaira jellemző módosulásait.



Egyéni haladási ütemet biztosítunk.



Együttműködünk a szakszolgálat szakembereivel.



Fejlesztő pedagógus és utazó gyógypedagógus segít a fejlesztésben a Kn.T. 27§ (7)
bekezdésben meghatározott időkeretben.



A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek értékelését
a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében leírtak alapján végezzük.



Az értékelés biztató, ösztönző, segítségnyújtó. A korai iskolai kudarcok csökkentéséhez
hozzájárulhat a tanulók teljesítményének szöveges minősítése [54 § (2)], amelynek
eredményes alkalmazása egyéni odafigyelést és magas fokú tudatosságot vár el a
pedagógusoktól.
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A Kn.t. 56§. által szabályozott értékelés és minősítés alóli felmentés, vizsgák esetén adható
kedvezmények az Kn.T. 27 § (7) által szabályozott rehabilitációs órakeret is a gyermek minél
sikeresebb adaptációját szolgálják.



A szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesítheti az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól. ekkor szöveges értékelés és minősítés
alkalmazása lép életben Knt 56§ (1).



Az integráltan oktatott tanulók a szokásos értékelési rend szerint kapnak minősítést a
számukra megfelelő iskolatípus és osztályfok sajátos nevelési igényükre vonatkozó
tantárgyak és tantervi követelmények megjelölésével. Az integráló nevelés célja, hogy
minden gyermek függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok következtében
fejlődésében akadályozott, megkülönböztetés nélkül vehessen részt az intézményes
nevelésben.

A magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének követelményei, formái
Egységes elvek alapján bíráljuk el, összegezzük a fegyelmezetlenségeket és a jutalmazásokat,
mely elveket az SZMSZ-ben rögzítettük.
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnökök a szaktanárok észrevételeit figyelembe
véve – a gyerekekkel megbeszélve, minden hónap végén szóban és az osztálynaplóba rögzítve
értékelik.
A szorgalom és magatartás félévi és év végi osztályzatára az osztályfőnök az osztályban tanító
pedagógusok véleményének kikérésével tesznek javaslatot, majd a nevelőtestület dönt az
osztályozó értekezleten.
A magatartás és szorgalom értékelésének fokozatai:
példás
jó
Magatartás:
példás
jó
Szorgalom:

változó
változó

rossz
hanyag

13. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
14. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, valamint második
évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen minősíti és ezt az értesítőbe/KRÉTÁ-ba,
illetve a bizonyítványba bejegyzi.
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Az második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjeggyel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi
véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe/KRÉTÁ-ba és a bizonyítványba be kell
jegyezni.
15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait teljesíti;
- önként vállal feladatokat és azt teljesíti;
- tisztelettudó;
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik;
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- a tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
- az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz
részt;
- nincs írásbeli intője vagy megrovása;
c) Változó (3) az a tanuló, aki:
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
- feladatait nem minden esetben teljesíti;
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- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
- igazolatlanul mulasztott;
- osztályfőnöki intője van.
d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
16. A tanulók szorgalmának értékelését és minősítésénél az második-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk
17. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, valamint második
évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a
bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjeggyel értékeli.
A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi
véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
.
18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
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- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat elvégzi;
- munkavégzése pontos, megbízható;
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
- taneszközei tiszták, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
- a tanórákon többnyire aktív;
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt
önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
- taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Változó (3) az a tanuló, aki:
- tanulmányi eredménye elmarad a képességeitől;
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
- feladatait többnyire nem végzi el;
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül;
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
Jutalmazás
19. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
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- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
Azt a 8. osztályos tanulót, aki a nyolc év alatt folyamatosan példamutató magatartással, és
szorgalommal, valamint kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezett, ill. versenyeken öregbítette
iskolánk jó hírnevét Lázár Emlékplakettel tüntetjük ki.
20. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret;
- napközis nevelői dicséret;
- osztályfőnöki dicséret;
- igazgatói dicséret;
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért;
- példamutató magatartásért;
- kiemelkedő szorgalomért;
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
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f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.:(1
szabadnap, melyet az intézményvezető. igazol)
21. A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.
Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés;

-

napközis nevelői figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki figyelmeztetés;

-

osztályfőnöki intés;

-

osztályfőnöki megrovás;

-

igazgatói figyelmeztetés;

-

igazgatói intés;

-

igazgatói megrovás;

-

tantestületi figyelmeztetés;

-

tantestületi intés;

-

tantestületi megrovás.

Azt a tanulót, aki
-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

-

vagy a házirend előírásait megszegi,

-

vagy igazolatlanul mulaszt,

-

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

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a
vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A büntetéseket írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.
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II./3. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI)
FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZIFELADATOK
MEGHATÁROZÁSA
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával az alábbi szabályok érvényesülnek:
Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a
gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell
venni a következőket:


a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy
terhet,



vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,



a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,



kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat.

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük, a
hibákat javíttatjuk.
Az alsós iskolaotthonos osztályokban „az önálló munka” veszi át a házi feladat szerepét, amelyet
a tanítók felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak meg a tanulók. Differenciált
formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk.
A felsős tanulószobai illetve napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és
foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat
vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást.
Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul
elvégezzék.
Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus feladata.
Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adjunk, legyen idő a pihenésre és
kikapcsolódásra.
Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak szorgalmi feladat
adható.
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II./4. AZ ETIKA/ HIT és ERKÖLCSTAN TANTÁRGY ÉS A
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
II./4/. Az etika tantárgy megszervezése
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 35. §
rendelkezései alapján az érintett állami általános iskolákban a 2013/2014-es tanévtől meg kell
szervezni az etika oktatást, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatást. A tanügyi
dokumentumokban minden esetben az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést kell használni.
A világnézet hivatalos és nyilvános dokumentumban történő rögzítésére nem kerül sor.
2. A 20/2012 EMMI Rendelet módosítása szabályozza, (33§) hogy az intézményvezető minden
év március 1. és március 14.között kijelöl egy időpontot, melyen biztosítja az egyházak
bemutatkozásának lehetőségét, a szülő irányába. A beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás
megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet,
a szülőnek –igénye esetén – hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat.
3. Amennyiben a szülő a következő tanévre a hit- és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló
nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az
osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.
4. Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok
kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás
iránti igényről a szülők nyilatkoztak. A hit és erkölcstan oktatásban részt vevő
tanulócsoportok összevonhatók. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá,
ha az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára
etikaoktatást szervez. Amennyiben a szülő a következő tanévre a hit- és erkölcstanoktatásra
vonatkozó döntését meg kívánja változtatni, azt május 20-ig írásban az igazgató és az egyházi
személy felé megteheti.
5. Az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az
órarendben meghatározott időben kell megtartani. Amennyiben az egyházi jogi személy az
etika órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők
írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője
írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más
időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.
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6. A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) bekezdésének vagy
(4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint
történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést
használja. Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár
szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles, a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók
felügyeletéről gondoskodik.

II./4/2. A mindennapos testnevelés megszervezése
Az öt testnevelés órát az órarendbe építve, tanóraként kell megszervezni a tanulók részére. Az iskola
a tanulók számára a mindennapos testnevelést, a 2012/13-as tanévben 3 kötelező délelőtti tanórán, és
2 kötelező délutáni iskolai, illetve iskolán kívüli foglalkozásokon szervezi meg. A két kötelező
délutáni sportfoglalkozás az alábbiak szerint kiváltható:
a) kerettantervben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai táncoktatással,
c) iskolai sportkörben való sportolással,
d) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel.
Ily módon bármely táncoktatásban rendszeresen és igazoltan résztvevő, illetve bármely fizikai
terhelést jelentő sportágban, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi
tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló, a vezető által
kiadott igazolással felmentés kaphat a két óra délutáni foglalkozás alól.
A többi diák számára a két kötelező órát az iskola délutáni sportfoglalkozásokon szervezi meg.
Ezeken a foglalkozásokon, amennyiben lehetőség van rá, az iskola más tanulója is jogosult részt
venni.
A délutáni foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy
-

őszi és tavaszi időszakban: az udvar, a tornaterem, kistornaterem a kondicionáló terem és a
fitt-ball terem

-

a téli időszakban: a tornaterem, kistornaterem a kondicionáló terem, fitt-ball terem a
tanulók számára nyitva legyen.
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A sportfoglalkozások pontos idejét tanévenként az órarend tartalmazza, és a résztvevők jelenlétét, a
foglalkozást tartó pedagógus, sportnapló vezetésével ellenőrzi.
A kötelező sportfoglalkozásokról a távollétet a tanóráknak megfelelően kell igazolni.

II./5. A Könyvtár pedagógiai programja
Könyvtárunk az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Célunk önálló ismeret szerzésére,
információk közötti szelektálására képes gyermekek képzése, akik tudásuk folyamatos bővítésével
alkalmazható ismeretek megszerzése útján a mai kor információs társadalmában megállják
helyüket.
Ennek érdekében a könyvtár kiemelt pedagógiai feladatának tekinti:
 Az élethosszig tartó tanulás gondolatának megalapozását.
 Az alkalmazható tudás megszerzésének megalapozását.
 A könyvtárral különösen jól fejleszthető kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás,
kommunikáció, globális látásmód, információszerzés- és kezelés, digitális kompetencia).
 A tanulóban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükséges
magatartásmódok, tevékenységek kialakítása.
 A szociális és kulturális hátrányok enyhítése a könyvtár eszközeinek használatával (Így a
tartós tankönyvek, és a gondozott gyűjteményének kölcsönzésével illetve helyben olvasás és
kutatás lehetőségével).
 A kezdeményező készség és vállalkozási kompetencia fejlesztése a könyvtárhasználati
foglalkozások keretein belül.
A könyvtár pedagógiai program feladatai 1-8. évfolyamon a spirálisan építkező tantervi
követelmények szerint:
 Az írott dokumentumok jelentősége: az olvasás megszerettetése, olvasási szokások
kialakítása.
 Az információszerzés lehetősége a könyvtár. A helyes használatra, viselkedésre nevelés.
 A könyv tartalmi és formai elemeinek megismerése: általa az információhoz jutás
lehetőségének megteremtése.
 A könyvtári állomány tagolása, raktári rend segítségével az ismerethez való jutás
lehetőségének megteremtése.
 A dokumentumtípusok megismerése:a megfelelő információhordozó kiválasztása.
 A kibővült információszerzési lehetőségek megismerése korszerű használói tudás, szokások
kialakítása
 A megszerzett információ értelmezése, rendezése, felhasználása, kommunikálása.
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II./6. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

A tankönyvek megrendelése és a tanév kezdetekor a tankönyvek kiosztása az iskolában történik.
A tankönyvek kedvezményekkel csökkentett térítési díját az iskolavezetés által meghatározott
időben – előzetes értesítés után – fizetik a szülők.
A tankönyvek kiválasztásában a következő szempontok érvényesülnek:
A tankönyv
o szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben;
o tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez;
o tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen;
o adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást;
o alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy szakaszában;
o gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon;
o a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák
elsajátítását;
o adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre;
o adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása;
o alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására;
o segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését;
o jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen;
o tetszetős, tartós kivitelű legyen;
o ára legyen mérsékelt.
Kompetencia alapú oktatáshoz
• Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak
• Differenciált fejlesztést biztosít
• Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés
• Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel
Kísérleti tankönyvek alkalmazása 2014.09.01-től az 1.-2. évfolyamon, valamint az 5.-6.
évfolyamon felmenő rendszerben:
•

- az új generációs tankönyvek szakmai kipróbálás, tesztelés, mely tartalmazza a
felsorolt pontokat:
Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak
Differenciált fejlesztést biztosít
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Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés
Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel

13

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki
 a 2012. évi CXXV. Törvény 5.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény
igénybevételére vonatkozó igényt nyújtott be.
Ingyenes tankönyvet igényelhet, aki


szociális vagy hátrányos helyzete miatt erre rászorul, és igényét az igénylő lapon jelzi.



megfelelő igazolást benyújtja



A 2012 CXC Köznevelési Törvény 97§ (22) bekezdés értelmében a 46. § (5) bekezdés szerinti
térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra
beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Ingyenes tankönyvellátáshoz benyújtott igényeket - az igazoló iratokat áttekintése után - az
iskola gyermekvédelmi felelőse bírálja el az osztályfőnökkel és a gazdasági ügyintézővel
egyeztetve.

Külön iskolai szabályzat rendelkezik a tanulói tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendjéről.

13 13

1 Kompetencia alapú oktatás implementációja, Kísérleti tankönyvek alkalmazása 13
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II./7. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
1. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha
az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben „ A továbbhaladás feltételei ” c.
fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden
tárgyból teljesítette.
2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni munkája, illetve érdemjegyei
alapján bírálják el. A negyedik-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év
végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
3. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén maximum három tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, a nevelőtestület jóváhagyásával a következő tanévet megelőző
augusztus hónapban javító vizsgát tehet. Ha valamely tantárgyból a javítóvizsgán elégtelen
osztályzatot szerez az évfolyamot ismételni köteles.
4. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, a tanév végén négy, vagy több tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
5. A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához a tanulónak minden tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha:


az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;



az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy, vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;



egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; vagy valamely tantárgy éves
óraszámának 30%-át meghaladó óránál többet halasztott.



magántanuló volt

6. Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az
esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet
mulasztott (igazolt, igazolatlan), illetve ha a szülő kérése volt az évfolyamismétlés.
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II./8. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK
ELVEI
1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a Kormányhivatal határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele; A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik, ill., a szülő kérje
gyermeke felvételét az iskolába.
1. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;



a gyermek személyi azonosságát igazoló lakcímkártyát



a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját



a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt)



a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);



szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

2. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:


A tanuló anyakönyvi kivonatát;



A szülő személyi igazolványát;



Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;



Az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

3. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen
nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése
alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az
előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
4. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve a magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
5. Ha a körzeten kívül tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödiknyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése
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előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
(ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már
iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb
leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettesek és az
osztályfőnökök véleményének figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló
folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes
iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.)
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II./9. A kompetencia alapú oktatás beépítése az intézmény tantárgyi
rendszerébe


A tanórákba és a tantervekbe – minden tantárgy estében - beépítjük az alábbi
kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljárásokat:





kooperatív tanulás



egyéni és páros munka



prezentáció



tanórai differenciálás heterogén csoportokban



projektmunkák heterogén csoportokban



dramatikus módszerek és technikák alkalmazása



önellenőrzés, mások ellenőrzése



ötletroham



vita

Alkalmassá teszünk egy tantermet (vagy tantermeket) arra, hogy abban újszerűen
szervezhessük a tanulás-tanítás folyamatát. A helyiséget (vagy helyiségeket) fölszereljük a
korszerű IKT-eszközökkel.





Az IKT-eszközöket minden tantárgy oktatásában felhasználjuk, a következő tevékenységekhez:


házi feladatok készíttetése számítógéppel



tanulók információgyűjtése



tanári prezentációk projektorral



tanulói prezentációk projektorral stb.

Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra
keretében végezzük, másrészt a hagyományos tantárgyak oktatásába, valamint a tanórán
kívüli foglalkozásokba is beépítjük
o Az alábbi életpálya-építő kompetenciákat fejlesztjük elsősorban: önismeret,
önbemutatás, álláskeresési technikák, munkaerő-piaci ismeretek, tanulásmódszertan.
o A szociális és életviteli kompetenciák közül pedig az alábbiak szerepelnek
programunkban:

környezettudatos

magatartás,

kritikai

gondolkodás,

aktív

felelősségtudat, szociális érzékenység, problémamegoldó képesség.
o Együttműködés (kooperativitás), empátia, tudatosság a kapcsolatokban, barátság,
családi szerepek.
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o Önállóság, önbizalom, belső harmóniára való képesség, kreativitás, nyitottság,
rugalmasság, mások elfogadása.


Fejlesztjük a tanulók szövegértési képességét minden tanórán és minden évfolyamon.



Az egyes közoktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló mérést végzünk szövegértésből, a
fejlesztés megalapozásához.



A rászorulóknak korrepetálást tartunk a felzárkóztatáshoz.



Törekszünk arra, hogy a tanórákon életszerű feladatokat adjunk a tanulóknak, a tanultakat
lehetőség szerint kössük a tapasztalataikhoz.



A hagyományos tantárgyak szummatív értékeléseikor kompetenciamérő feladatokat is
adunk.14

14
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Kompetencia terület

Tantárgy

Szövegértés-szövegalkotás „A”
Szövegértés-szövegalkotás „B”

Magyar nyelv és irodalom
Történelem, természetismeret

Matematika-logika „A”
Matematika-logika „B”
ezek még aktuálisak? ebben a
formában?

Matematika
Természetismeret

Idegen nyelv:

Angol nyelv

Lázár Ervin Általános Iskola

Nevelési program

- 207/216 -

A kompetencia területek fenntarthatóság
A Fenntarthatóság elvei:
•
•

Felmenő rendszerben történik
Ugyanannyi kompetencia terület, ugyanannyi tanulócsoportban alkalmazva, mint a pályázati kiírás idején

Tevékenységek

Komp.terület/
tantárgy

2011

2012

2013

2014

2015

Teljes tanórai lefedettséget
biztosító programcsomag

Szövegértésszövegalkotás
1-4

2

3

4

1

2

Teljes tanórai lefedettséget
biztosító programcsomag

Szövegértésszövegalkotás 5-8
évf. A cs
B cs történelem,
természetismeret

5-6
5-6

5-6
5-6

5-6
5-6

5-6
5-6

5-6
5-6

Teljes tanórai lefedettséget
biztosító programcsomag

matematika
1-4

3

4

1

2

3

Teljes tanórai lefedettséget
biztosító programcsomag

matematika
5-8

6-7

6-7-8

5-6-7-8

5-6-7-8

5-6-7-8
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B cs.
természetismeret

6-7

6-7-8

5-6-7-8

5-6-7-8

5-6-7-8

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

Választott komp. terület

idegennyelv-angol

Tantárgytömbösített oktatás

( bevont tantárgy)
matematika,
szövegértés,
szövegalkotás

Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatása

( bevont tantárgy)
szövegértésszövegalkotás

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

Moduláris oktatás

idegennyelv-angol

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

5-6
évfolyam

Jó gyakorlat átvételének
alkalmazása

Az éves munkaterv alapján határozzuk meg a bevont
tantárgyakat

Az éves munkaterv alapján határozzuk meg a bevont
tantárgyakat

A kompetencia alapú oktatás fenntarthatósága intézményünkben az alábbi módon valósul meg

1.Új oktatásszervezési eljárások alkalmazása
( tantárgytömbösítés, moduláris oktatás, projekt, témahét, integrált tantárgy)
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2. Új tanulásszervezési formák alkalmazása
(differenciált rétegmunka, kooperatív tanulásszervezés, kooperatív módszerek)
3. A kompetencia alapú kerettanterv alkalmazása/ adaptációja
A részletes tantárgyi programok tartalmazzák a fejlesztési célokat, továbblépés feltételeit.
A tantárgyak két féle kerettantervvel dolgoznak:
•

A kompetencia alapú oktatásba bevont tanulócsoportok a kompetencia alapú kerettantervet alkalmazzák

•

A nem bevont tanulócsoportok a munkaközösségek által elfogadott kerettanterv szerint dolgoznak

4. Az adott programcsomag feladattípusainak alkalmazása

15
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A kompetencia alapú oktatás céljainak megvalósítását támogató eszközök

ESZKÖZÖK / ÉVFOLYAM

1.

2.

3.

4.

Tantárgytömbösítés

Az éves munkaterv alapján határozzuk meg
a bevont tantárgyakat
x

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli
oktatása : szövegértés- szövegalkotás
Három hetet meghaladó projekt

5.

6.

Az éves munkaterv alapján határozzuk meg
a bevont tantárgyakat
x

x

Moduláris oktatási programok: idegen nyelv

x

x

x

x

IKT alkalmazása

8.

x

Témahét

Erdei iskola

7.

x

x

x

x

x

x

x

A tanórák 25 % -os lefedettségében
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A tanórák 30% -os legfedettségében
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II./10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz.
melléklete határozza meg azoknak a minimálisan kötelező eszközöknek és felszereléseknek a
jegyzékét, amelyekkel iskolánknak rendelkeznie kell. Ennek alapján folyamatosan ellenőrizzük,
hogy rendelkezünk-e a szükséges eszközökkel, a hiányok pótlásáról gondoskodunk.
Mivel a törvény megadja az alapvető eszközök jegyzékét, itt csak a mi iskolánk Pedagógiai
Programjában szereplő speciális területek végrehajtásához szükséges alapvető eszközöket és
felszereléseket soroljuk fel.
(A szaktárgyak tanításához szükséges eszközöket a tantárgyak tantervei egyenként tartalmazzák.)
Testnevelés


Két tornaterem egy nagy és egy kicsi



Futófolyosó, ugrógödör



Sportudvar, konditerem, röplabdapálya



Megfelelő eszköz készlet

Angol/német nyelv oktatásához
 Nyelvi bontáshoz szükséges kistermek adottak.


Nyelvi szemléltető eszközök, DVD-k, CD-k, interaktív tananyagok, videó- és hanganyag,



Nyelvi szaktantermek

Művészeti neveléshez / vizuális kultúra-média, színjátszás/
 Tárgyi eszközök széles választéka: festékek, anyagok, kellékek, díszletek, dekorációk stb.


rajz és ének-zene szaktanterem



Bontott foglalkozásokhoz kis helyiségek

Informatika oktatásához
 legalább 14 tanulói géppel felszerelt informatika terem, internet hozzáférés


Könyvtárban számítógép, internet hozzáférés

Fejlesztő foglalkozások


Ayres-terem



szomatopedagógus mozgásfejlesztő terme



kis termek a gyógy- és fejlesztő pedagógusok munkájához



fejlesztő játékok, eszközök

A kompetencia alapú oktatás elősegítő felszerelések és taneszközök:
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IKT infrastruktúra szükségletet, fejlesztési igényt
•

laptop / számítógép 7 db

•

interaktív tábla 2 db

•

projektorok: 4 db

•

lapoda program

•

digitális tananyagok az egyes kompetencia területekhez

Egyéb eszközök listája, amely a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges
A programcsomagokhoz kapcsolódó eszközlista

•

Internet,
•

16
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valamennyi teremnél elérhető az internet kapcsolat16
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Záradék

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az intézmény 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia
program alapján.
2. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2013. szeptember 1. napjától
2018. augusztus 31. napjáig szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
2. A 2017/2018. nevelési (tanév) során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes - minden fejezetre kiterjedő - felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai
programot módosítani a kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia.
3. A nevelőtestület felkéri a Szülői Választmányt, hogy a pedagógiai programban leírtak
megvalósulását a 2017/2018. tanév lezárását követően átfogóan elemezze.
A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:


az intézmény igazgatója;



a nevelőtestület bármely tagja;



a nevelők szakmai munkaközösségei;



intézményi tanács?



a szülői munkaközösség;
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az iskola fenntartója.

2. Az iskolában a tanulók a pedagógiai program módosítását az szülői választmány diákönkormányzati képviselői útján javasolhatják.
3. A nevelési pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
4. A módosított nevelési és pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:


az intézmény irattárában



az intézmény igazgatójánál



a tagintézmény-vezetőknél (a telephelyre vonatkozó tartalommal)



intézmény könyvtárában

