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N E V E L É S I  P R O G R A M  

 

 

1. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

„Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a változtatható 

programrendszertől függ. Az emberiség történelme lényegében 

ennek a programozásnak a fokozatos változását tükrözi,… a 

nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége. 

Csodálatos lehetőségek felé nyit kaput.” 

Szent-Györgyi Albert 

 

 

1.1 Hitvallásunk, pedagógiai alapelveink 

 

Tudjuk, hogy hivatásunk révén évezredek kincseit, – ismeretet, tudást, szeretetet, hitet, magatartásmintákat – adhatjuk 

tovább tanítványainknak. 

A gyermekek tisztelete és szeretete mellett az irántuk érzett felelősséggel végezzük munkákat. A felelősséggel együtt jár a 

tanári követelés és következetesség is. 

Nagymértékben támaszkodunk a humanisztikus lélektan szemléletére: az emberi kapcsolatok jelentőségének 

hangsúlyozására, a kapcsolatok harmonikusabb kezelésére; a másik ember megértésére, elfogadására és az együttérzésre.  

Valljuk, hogy a nevelés legfontosabb tényezője a nevelő személyisége és kapcsolatteremtő kultúrája. 

Valljuk, hogy a tudatosság elve a nevelői és tanulói tevékenységben is megnyilvánul a kívánt célok és eredmények elérése 

érdekében. 

Hisszük, hogy a teljes körű minőségi pedagógiai teljesítmény csak rendszeres és következetes, fokozatos és folyamatos 

tervszerű munka mellett lehetséges. 

Figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a gyermeki egyéniség tiszteletét, elsőbbséget adva az egyéni 

bánásmódnak, hiszen ennek van leginkább fejlesztő hatása. 

Az intézményünk küldetése, a pedagógiai programban is megfogalmazott célja, feladata csak egységes nevelő hatások 

eredményeképpen valósul meg. 

Valljuk, hogy a változásokkal átszőtt, modern világban a gyors és hatékony alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, az aktív szerepvállaláshoz szükséges tudás és képességek a kulcskompetenciák fejlesztésével szerezhetők 

meg.  

A tanítási-tanulási folyamat során az eszközjellegű tudás megszerzését erősítjük, biztosítva minden későbbi ismeretszerzés 

alapját. 

Világnézet kérdésében azt a pluralista felfogást követjük, amely éppúgy tiszteletben tartja a cselekvő hitet, mint az 

emberben, az emberi értékekben való meggyőződést. A hitet, mint képességet, kialakítható és fejleszthető lelki jelenséget 

viselkedésformaként kezeljük. 

 

Pedagógiai alapértékeink 

 

Céljaink elérése érdekében a következő alapértékeket jelöljük meg: 
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 humanizmus, hazaszeretet, hazafiság, 

 becsület, felelősségérzet, felelősségvállalás, önzetlenség, őszinteség, 

 szeretet, igazság, boldogság, vidámság, lelkiismereti szabadság 

 alkalmazkodóképesség, szolidaritás, tolerancia, empátia, kezdeményezőképesség, 

 rendszeresség, szorgalom, igényesség, akaraterő, 

 szolidaritás, segítőkészség, tisztelettudat, 

 kreativitás, 

 esztétikai és művészeti tudatosság, 

 demokratizmus. 

 

 

1.2 Pedagógiai célok, feladatok 

 

Pedagógiai céljaink az oktató-nevelő munka során kitűzött értékekről és normákról alkotott tudatos elképzeléseink, 

amelyek a nevelés-oktatás eredményét szem előtt tartva tájékoztatnak arról, hogy tanítványainknak, a szülőknek és 

pedagógusoknak mit kell tennie a jelenben és a jövőben. Az intézmény fennmaradását a változó körülményekhez való 

rugalmas alkalmazkodásban látjuk biztosítottnak.  

Célunk, hogy tanulóink a tanítási–tanulási folyamatban elsajátított tudást, kompetenciákat a mindennapokban használni 

tudják.  

Alapvető célnak tekintjük, hogy minden iskolai megnyilvánulást a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkálatok, és 

a differenciáltság hasson át. 

Konstruktív életvezetést kívánunk kialakítani valamennyi közreműködő számára, azaz olyan életvitelt, amely szociálisan 

értékes, de egyénileg is eredményes. Ezáltal közösségfejlesztő, de az egyén fejlődését is elősegíti. 

Olyan képességek kialakítására törekszünk, amelyek következtében a gyermekek és a felnőttek rendelkeznek a megismerés 

igényével, értően tudnak bánni adottságaikkal, képességeikkel, igényeikkel és lehetőségeikkel.  

Törekszünk arra, hogy az iskolai, az iskolán kívüli élet, a család, s általában minden tényező nevelő hatása egyirányú 

legyen. 

Célunk, hogy az eredményes és hatékony tanulás objektív és szubjektív feltételeit a lehetőségek szerint megteremtsük. 

(önképzés, továbbképzés) 

Alapvető célunk és igényünk is a szakmai felkészültség, a tudatos tervezés, a tanulók motiválása, a célok megvalósításához, 

a tanulók számára is érdekes, logikus tanítás. 

 

Feladataink 

A pedagógiai programban megfogalmazott értékek tartalmát tisztázzuk a tanulóközösségek és a nevelő közösség körében. 

Kialakítjuk az értékek közötti eligazodás képességét, különös tekintettel az értékátrendeződési folyamatok felgyorsulására. 

Kiemelt értékként kezeljük azt a tudást, amely a modern gazdaság hajtóerejét jelenti. 

A gyermekek megismerő képességét saját tempójuknak megfelelően fejlesztjük, folyamatosan nyomon követjük és 

értékeljük a tanulási esélyegyenlőség segítésének biztosításával. 

A világ jelenségeinek megismerésében lévő részterületek rendezett, egységes egészként való szemléletét és átélését 

biztosítjuk. Etikus gazdasági, társadalmi és környezeti viselkedésmódok megismertetésére törekszünk. 

Az értékközvetítő rendszer hatását a gyermeki tevékenységkör bővítésével növeljük.  
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Az előzmények 

Nevelési-oktatási 

módszereink 

 

A gyerekek kora 

A nevelő szándéka 

Az eszközök hatása 

A gyerekek 

szándéka 

 

A gyerekek viselkedése 

Kiemelt fejlesztési feladatnak tekintjük más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak életmódjának 

megismerését és megbecsülését, más kultúrák iránti nyitottságot, amely az európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

megértést segíti. 

Folyamatosan fejlesztjük és kialakítjuk a kultúrához való alkalmazkodás képességét. 

Az intézményi élet minden területén (a szervezeti kultúrában, a kommunikációban, a munkatársak bevonásában, a 

szervezésben, a nevelésben) szorgalmazzuk a minőséget.  

Több és változatosabb sikerélmény lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak. 

A gyermekek személyiség fejlesztését és a gyermekközösség kialakítását a szülők közösségével együttműködve végezzük.  

Az iskolai tevékenység szervezését a nevelőtestület elképzelései, a szülők elvárásai, és a tanulók igényei szerint valósítjuk 

meg. 

A képességeket az egyéni különbségek figyelembe vételével fejlesztjük. Kezdetben játékos formában, majd a kondicionáló 

motorikus képességet, az önismeretet, az elvont gondolkodást, az érzelmi motivációs tényezőket és a vitát állítjuk a 

személyiségfejlesztés középpontjába. 

A hon- és népismeretnek, az Európához és a világhoz való kapcsolódásnak, a környezeti nevelésnek, a kommunikációs 

kultúrának, a testi-lelki egészségnek, a tanulás tanításának és a pályaorientációnak valamennyi iskolai tevékenységben helyt 

adunk.  

Humánus magatartásra, segítőkészségre, a gyermekek megértésére inspiráljuk egymást. 

Az egyéniségek és a gondolatok prioritását biztosítjuk az életkorok és a beosztások hierarchiája helyett. 

Fejlesztjük, neveljük magunkat, hogy kedvezően hatni tudjunk környezetünkre. 

 

 

1.3 Pedagógiai módszereink, eszközeink  

 

A nevelési-oktatási módszereket mindig az adott helyzetben, különböző tényezők függvényében vizsgáljuk. Módszereink 

kialakulásában a következő tényezők játszanak szerepet: 
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A nevelési módszereink, eszközeink  

Nevelési módszereink nem olyan rögzített technikák, amelyeket mindig ugyanarra a mintára alkalmazhatunk, mert egy 

nevelési eszköz hatását sokféle tényező befolyásolja. A konkrét esetekben, összefüggések számbavételével, gyors döntéssel 

kell megválasztanunk a pedagógiai folyamatokban a pedagógiai eszközöket, módszereket. 

 

Arra törekszünk, hogy nevelési módszereink: 

 a nevelés céljainak és feladatainak megvalósulását szolgálják; 

 a tanulók aktivitásának és önálló tevékenységének kibontakozására irányuljanak; 

 segítsék a közösségi szervezés eredményességét; 

 megválasztásakor vegyük figyelembe a tanulók személyiségét, annak megbecsülését, tiszteletét, egyéni és életkori 

sajátosságait; 

 legyenek rugalmasak, mindig együttesen, rendszerként fejtsék ki hatásukat; 

 formálják a tanulók valósághoz való viszonyát. 

 

Nevelési módszereink, eszközeink 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a 

tudatosítás módszerei 

A tevékenység megszervezésének 

módszerei 

A magatartásra ható módszerek 

 

Példa, példakép, 

Eszmekép, eszmény 

Követelés, megbízás, ellenőrzés Ösztönzés: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, 

dicséret, osztályzat 

Bírálat, önbírálat Verseny, játék Kényszerítés: kérés, felszólítás, büntetés 

Beszélgetés, felvilágosítás  

Rávezetés, beláttatás 

Oktatás, gyakorlás Korlátozás: felügyelet, ellenőrzés, tilalom, 

elmarasztalás 

Előadás, tájékoztatás, vita   

 

 

Oktatási módszereink, eszközeink 

Az oktatási módszereink sajátos, tervszerű pedagógiai eljárások, amelynek lényeges jegyei 

 a nevelés és oktatás céljából való meghatározottság; 

 az oktatási tartalomtól való meghatározottság; 

 a nevelő munkájának eredője,  

 vagy a nevelő és a tanulók közös munkájából származik,  

 vagy a tanuló önálló munkájából fakadó eljárás; 

 az oktatási folyamat minden mozzanatában a nevelőnek egy-egy konkrét didaktikai feladatot kell megvalósítania. 

 

Oktatási módszerek 

1. Szóbeli közlés 2. Bemutatás 
3. Tanulók önálló 

munkája 

4. Ismeretek 

alkalmazása 

5. Ismeretek 

számonkérése 

Elbeszélés, leírás, 

előadás, közlés, 

megbeszélés 

Szemléltetés 

Kísérlet 

Önálló megfigyelés, 

kísérlet, gyakorlati 

tevékenység, csoportos 

vagy páros feladatok, 

kooperatív tevékenység 

Gyakorlás, ismétlés,  
Ellenőrzés, értékelés, 

önellenőrzés 
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2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai célok és feladatok 

 

A személyiség fogalma 

A személyiség fogalmi meghatározása közelebb visz a személyiségfejlesztés feladatainak megjelöléséhez. A személyiség:  

 egyszeri, megismételhetetlen; 

 környezeti és genetikai hatások közreműködésével jön létre; 

 állandó dinamikája van, állandóan változik; 

 önmagát szervezi és kontrollálja, önkorrekcióra képes; 

 testi, biológiai és szellemi lelki struktúrát foglal magába. 

 

A meghatározásból kiragadott „egyszeri és megismételhetetlen” ismérv kell, hogy eszünkbe juttassa az élet tiszteletét, 

valamint azt, hogy a pedagógusra egyszeri és megismételhetetlen értéket bíztak. Kötelességünk a gyermek 

személyiségjogainak tiszteletben tartása; elfogadó tanári magatartás tanúsítása, korrekt tanár-diák viszony kialakítása, s a 

gyerek mindenek felett álló érdekének biztosítása. A személyiségfejlesztés legfontosabb feltételének tartjuk: 

 az alkotó, érzelmi biztonságot nyújtó iskolai légkört; 

 az elfogadó, megértő, hiteles pedagógus személyiséget; 

 a korszerű ismeret és műveltségátadás személyi és tárgyi feltételeit. 

 

Átgondolt motivációs rendszerrel (pedagógusokra és a tanulókra vonatkozóan); az egyénre megtervezett bánásmóddal, 

valamint az individualizált képességfejlesztés előtérbe helyezésével törekszünk a jó iskolai közérzet kialakítására, így 

teremtjük meg a harmonikus személyiségnevelés és eredményes oktatás feltételét. 

 

 

2.1 A személyiségfejlesztés célja, és feladatai 

 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb területeinek az alábbiakat tekintjük:  

 a személyes kompetencia fejlesztését az egészséges és kulturált életmódra, 

 a szociális kompetencia kialakítását a konstruktív életvitelre, 

 a kognitív kompetenciát az értelmi kiművelésre. 

 

A céljainkat is e fejlesztési területekre lebontva fogalmazzuk meg. 

 

 

2.2 A személyes kompetencia fejlesztése az egészséges és kulturált életmódra 

 

Törekszünk a személyes kompetencia fejlesztésére az egészséges és kulturált életmód kialakítására; a testi és lelki 

egyensúly megteremtésére. Célunk, hogy az egészséges életmódra nevelés során azt tudatosítsuk tanulóinkban, hogy 

nemcsak a betegségek megelőzése fontos, hanem az egészség, mint pozitív állapot megélése a legfontosabb. 
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Feladataink 

 Az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása.  

 Az egészséges életmódra nevelés beépítése az egész napos foglalkozás valamennyi területébe, fejlesztési elképzelésébe.  

 A helyes tanítási rend, szünetek rendjének meghatározása, délutáni napirend összeállítása.  

 A helyes életmód követelményeinek megismertetése, betartása. Öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer 

kialakítása, a helyes szokások folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése. 

 A személyi és környezeti higiéniára nevelés. 

 Az egészséges táplálkozásra nevelés. 

 Az egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés. 

 A sport életszükségletté tétele, a mozgás örömszerző funkciójának tudatosítása, az állóképesség egyéni fejlesztése. 

 A baleset megelőzésére, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés, felkészítés balesetveszélyes 

helyzetek felismerésére, elkerülésére az iskolában, a háztartásban, közlekedésben.  

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása. 

 A beteggondozásra nevelés. 

 A szenvedélybetegség elleni küzdelemre való felkészítés. 

 Tanítási órákon a tantervi cél-, feladat-, követelményrendszer figyelembe vételével az ismeretek bővítését, a készségek 

és képességek kialakítását erősítjük biológia, egészségtan, természetismeret, osztályfőnöki és testnevelés tantárgyak 

keretében, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon: napközi, tanulószoba, iskolai sportkör, kirándulás, tábor. 

 A személyi higiéniára nevelés, az egészséges táplálkozásra nevelés, az egészséges mozgásra szoktatás, a baleset 

megelőzésére vonatkozó szabályok tudatosítása minden pedagógus feladata. Ez a szükséges feltételek megteremtésével, 

mintaadással, valamint rendszeres ellenőrzéssel és értékeléssel érhetjük el. 

 Kialakítjuk tanulóinkban a lelki egészséghez szükséges képességeket, készségeket: önismeret, önmagunk elfogadása, 

empátia, stressz-kezelés, érzelmeink, indulataink kontrollja, akaratunk érvényesítése, konfliktusmegoldás, személyes 

felelősségérzet kialakítása, kommunikációs készség kialakítása. 

 

 

2.3 A szociális kompetencia kialakítása a konstruktív életvitelre (testi és lelki egészség) 

 

Célunk a szociális viselkedést aktiváló elemek, szociális motívumok – érzelmi és kommunikációs rutinok, szociális 

hajlamok, attitűdök és meggyőződések – kialakítása és fejlesztése. 

 

A segítő életmódra nevelés területén feladatunk: 

 a pozitív szociális szokások, empátia kialakítása, fejlesztése, 

 elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránt is, 

 mentális segítségnyújtás a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás) 

kialakításának megelőzésében, 

 felkészítés a családi életre, az örömteli párkapcsolatra, 

 az iskolai környezet biztosítja az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést, 

 személyes minta a helyes életvitel, igényes életmód megismeréséhez, 

 együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása, 

 egészséges és kulturált életmódra nevelés.   
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A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés kapcsolatát „A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok” című fejezetben fejtjük ki részletesen. 

 

 

2.4 A kognitív kompetencia az értelmi kiművelésre 

 

Az intellektuális képességek, a kognitív funkciók segítenek bennünket a világban történő eligazodásban.  Ahhoz, hogy a 

gyermek megérthesse a világot, először érzékelnie kell, fel kell fognia az őt körülvevő ingereket, majd emlékezetben kell 

tartania tapasztalatait, és a beszéd segítségével közölnie kell azokat.  

 

Célunk az alapvető kognitív készségek (érzékelés, észlelés, emlékezet, fogalomalkotás, gondolkodás, nyelv és 

szimbólumalkotás) kialakítása, fejlesztése. A tanítási-tanulási folyamatban fejlesztjük a kognitív funkciókat, a 

kommunikációs készséget. Pontos ismeretet, műveltségi anyagot nyújtunk tanítványainknak. Fontos, hogy a tudás, a 

műveltség a gyermek saját értékrendjébe is beépüljön. 

 

Feladataink 

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátításával a tanulók ismerjék meg az önálló ismeretszerzés lehetőségeit. Segítségünkkel 

készüljenek fel az információs társadalom kihívásának fogadására, az információszerzés kibővülő lehetőségeinek 

felhasználására. 

A tanulás módszerének elsajátíttatását minden tanítási órán, valamint a délutáni tanulási foglalkozás keretében valósítjuk 

meg. 

 

Kiemelt feladatunk a kommunikációs kultúra fejlesztése, ugyanis e kultúra részben a műveltség, a tudás alapja, részben az 

egyén szocializációjának döntő tényezője. Középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás- és kifejezés, az 

érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének képességei állnak. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb 

mértékű ismeretét kívánják. 

 

A világ érzékeléséhez, megértéséhez a vizuális kultúra, a mozgókép és médiaismeret által nyújtott ismeretek is 

hozzájárulnak a kommunikáció művészi és információs eszközeivel. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, 

problémafelismerő és megoldó képesség, az ízlés, az empátia és az érzelmi élet gazdagításával járulnak hozzá. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be. Kiemelt feladatunk tehát tanulóink 

megismerő-, befogadó és alkotóképességének fejlesztése.  

 

 

 

3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

3.1 A közösségfejlesztés célja, feladata  

 

Az iskola a család után a második szocializációs szintér, ezért a gyerekek személyiségformálásában jelentős a szerepe. 

Olyan készségek fejlesztéséről van szó, amelynek a pedagógus ismeretközlő tevékenységében kell megjelennie, az éppen 

adott tanulói csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, személyiségéhez, felkészültségéhez igazítva.  
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Közösségfejlesztő tevékenységünk célja a személyiségfejlesztés mellett a tanulók sikeres szocializációja.  

Célunk, hogy pedagógusaink vegyék figyelembe az életkori jellemzőket, éljenek a tudatosítás, az értelmi ráhatás 

eszközeivel. Segítsék a tanulóinkat az értékek és a normák közötti eligazodásban. Tegyenek különbséget a magatartási zavar 

és az életkorból adódó viselkedésforma között. 

Célunk a zökkenőmentes átmenet biztosítása (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat), a gyermekek alkalmazkodás képességének 

fejlesztése. 

 

Feladataink 

 Követendő (példaértékű) viselkedésminta közvetítése a pedagógus részéről. 

 A gyerekek életkorának, fogalmi szintjének figyelembe vétele az erkölcsi normák megfogalmazásában, az ezen alapuló 

viselkedésminták, jártasságok, készségek kialakításában. 

 Az elfogadott érzelmi kifejezési formák megismertetése. Az indulatok megfelelő mederben tartásának és levezetésének 

gyakoroltatása, alkalmazása. 

 Az egymás közötti, valamint a felnőttekkel szembeni kulturált beszéd, emberhez méltó kommunikáció elsajátíttatása, 

megkövetelése. 

 Törekszünk a harmonikus tanár-diák viszony kialakítására, amelynek eredménye a kamasz személyiségfejlődésének 

helyes irányba terelése. 

 A meggyőzésre épülő vitakészség kialakítására, toleranciára nevelés. 

 Önismeretre nevelés, előítéletek felismerésének képessége.  

 Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó osztályközösség, a társas kapcsolatok kialakítása. 

 Az osztályaikat átadó negyedikes osztályfőnökök és a leendő ötödikes osztályfőnökök hospitáljanak egymásnál. 

Nevelési módszereik összevetésével, a gyermekekkel kapcsolatos fontos információkat átadják, különös tekintettel a 

tantervi követelményekre, tanulási módszerekre, technikákra, a felső tagozatos élethez tartozó mindennapi szokásokra. 

 Célunk, hogy a nagyfelmenő rendszerben működő alsó tagozatos osztályaink 8. évfolyam végéig egy 

osztályközösségben maradjanak. 

 Az 1. évfolyamosok körében, a kezdetben véletlenszerűen kialakult kiscsoportokból együttműködni tudó közösségek 

szervezése. 

 Lehetőséget biztosítunk a leendő 1. osztályosoknak, hogy kulturális programjaink, illetve iskolanyitogató foglalkozások 

alkalmával ismerkedjenek meg iskolánkkal 

 

 

3.2 Az iskola szereplőinek együttműködése 

 

Célunk a folyamatos, kétoldalú információcsere, a tájékoztatás és tájékozódás, a partnerkapcsolatok erősítése. Feladatunk a 

kapcsolattartás hagyományos formáinak megtartása, esetleges bővítése és rendszeres alkalmazása. 

Az iskola szereplőinek együttműködését „A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái” című fejezetben fejtjük ki részletesen. 
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4. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

Az iskolai élet fontos szereplői a szülők, akik betekintést kívánnak az iskola életébe. A pedagógiai munkánk 

eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen kontaktust tudunk kialakítani a szülőkkel.  

A pedagógusok és a szülők viszonyán a felelős nevelőtársak egyenrangú kapcsolatát gondoljuk. Hisszük, hogy a szülők 

azért választották gyermekük számára az Aquincum Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, mert úgy 

vélték, hogy a gyermeknevelésben ez az intézmény nyújtja elvárásaikból a legtöbbet, a legjobb minőségben. 

Elengedhetetlen, hogy a pedagógusok és a szülők gyakran találkozzanak. A találkozások során lehetőséget és megoldást 

keresünk a tanulók minél jobb megismerésére, problémáira a lehető leghatékonyabb módon. 

 

A jó együttműködés feltétele:  

 humánus értékelés; 

 megelőlegezett bizalom, egymás elfogadása; 

 empátia, megértő együttműködés. 

  

Az együttműködést szorgalmazva kérjük a szülőket, hogy  

 bátorítsák gyermeküket, beszéljen otthon az iskolai életről; 

 gyakran és rendszeresen beszélgessenek a pedagógusokkal; 

 folyamatosan tájékozódjanak a tananyagról és az iskolai életről; 

 segítsenek a házi feladatok megoldásában, de ne oldják meg gyermekük helyett; 

 fokozzák a gyermek érdeklődését, igényességét; 

 a család megbízható lelki támasz legyen az iskolai terhelések elviseléséhez. 

  

A kapcsolattartás formái 

 

  Forma Cél Fajtái 

Szülői értekezlet Kölcsönös és közös tájékoztatás tanulmányi ügyekről;  

a tanulók magatartásáról;  

szervezési feladatokról;  

szabadidős tevékenységekről;  

aktuális problémákról. 

Rendszeres:  

éves munkatervben,  

Rendkívüli: pályaválasztási 

Fogadóóra Lehetőség a szülők számára, hogy egyénileg 

információt kapjanak gyermekük előmenetelének 

alakulásáról;  

párbeszéd, pedagógiai konzultáció; 

közös megoldás keresése. 

Rendszeres:  

éves munkatervben  

Eseti:  

egyeztetés után 

Nyílt nap,  

nyílt óra 

Szülők betekintése a nevelő-oktató munkába;  

a tanítási módszerek megismertetése, bemutatkozás. 

Az adott osztályba járó gyerekek szüleinek; 

óvodapedagógusoknak; leendő szülőknek. 

Iskolai/osztály 

rendezvények 

Szervezett, kulturális programok bemutatása Tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, szüreti mulatság, 

anyák napja, farsang, suligála, versenyek, stb. 

Üzenetek Az iskolahasználók sokoldalú tájékoztatása Írásban - hivatalos tájékoztatás, értesítés 

Telefonon - sürgős intézkedést igénylő esetben 

Családlátogatás A gyerekek otthoni körülményeinek megismerése Csak indokolt esetben, szülővel egyeztetve 
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Az együttműködés további formái, a továbbfejlesztés lehetőségei 

 

A kapcsolattartás szóbeli formái:  

 az intézményvezető személyesen vagy az iskolarádión keresztül tájékoztatja a tanulókat; 

 az intézményvezető személyesen tájékoztat az SZMK vagy az iskolaszék ülésein; 

 az osztályfőnök a szülői értekezleten tájékoztat; 

 a szaktanár szaktanári fogadóórákon tájékoztat; 

 előre egyezetett időpontban fogadóórát biztosítunk a tanév bármely időszakában; 

 az intézmény vezetőségével előre egyeztetett időpontban szülői óralátogatás engedélyezhető szabadon választott 

osztályban, a tanév bármely napján. 

 

A kapcsolattartás írásos formái:  

 a tanuló tájékoztató füzetében a beírások, tájékoztatások, értékelő portfolió, a szülőkhöz írott levél,  

 az iskola évkönyve, 

 a házirend kivonata,  

 faliújság hirdetései, (fogadóórák időpontja, alapítvány, ebédbefizetés), 

 iskolai honlap. 

 

 A tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái tanórán kívül:  

 iskolai rendezvények, 

 iskolai ünnepélyek, 

 tanulmányi versenyek, 

 tanulmányi kirándulások, 

 témahetek, projektzárók, 

 szabadidős programok, 

 óraközi szünetek. 

  

A szülők, a leendő szülők és gyerekek kapcsolattartásának, együttműködésének formái: 

 olyan további iskolai programok szervezése, melyen gyermek-szülő-pedagógus együtt vesz részt; 

 szülői klubdélután szervezése; 

 nyílt napok; 

 leendő 1. osztályosok szüleinek fórum; 

 iskola előkészítő foglalkozások. 

 

Az iskolaszék és szülői munkaközösség 

Az iskolaszék, szülői munkaközösség kapcsolatot biztosít az oktatási intézmény és a szülők közösségei között. A 

szervezetek a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek. 
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5. A pedagógusok intézményi feladatai 

 

5.1 A pedagógusok feladatai 

 

A pedagógus a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Ennek 

érdekében megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel tájékozódik az új 

szakmai törekvésekről. 

A lemaradó tanulók fejlődése érdekében felzárkóztató foglalkozásokat szervez, és figyelmet fordít a tehetséggondozásra is. 

Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze a NAT és a kerettanterv 

követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. 

 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak 

megfelelő és motiváló hatású legyen. Az értékelés a Pedagógiai Program elvei alapján történik. 

A tanulók személyiségfejlesztése érdekében törekszik a gyerekek minél alaposabb megismerésére.  

A pedagógus feladatai közé tartozik, hogy fokozatosan szoktassa tanítványait az iskolai élet szabályainak betartására, 

amelyeket a házirend tartalmaz. 

Biztosítania kell diákjai számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek. 

Feladata a tanulás megszerettetése; a gyerekek spontán érdeklődésének megőrzése, fejlesztése. 

Mind a tanítási órákon, mind a tanórán kívüli foglalkozáson különös gondot kell fordítania a tanulók együttműködési 

készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására és fejlesztésére. A közös iskolai tevékenység minden 

mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi magatartásformák szabályait. 

Mindenkor tiszteletben tartja a gyermek emberi méltóságát és a másik ember tiszteletét megkívánja a tanulóktól is. 

Figyelemmel kíséri a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek életkörülményeit, és ha 

szükségét látja, hatósági intézkedést is kezdeményez (segélyezés, étkezési és tanszerellátás, gyámügyi intézkedés). Szorosan 

együttműködik az iskola gyermekvédelmi felelősével. 

Ellátja az adminisztrációs munkát. 

A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet és fogadóórát tart. 

A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házi rendjéről, értékelési rendszeréről. 

A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő adatok kezelésében a köznevelési törvényben előírtak szerint jár el. 

A pedagógus, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában; az értekezleteken, a 

közös iskolai rendezvényeken. 

Feladata az iskolai munkatervben ráosztott feladatok végrehajtása, az ügyeletesi teendők ellátása. 

A délutánt szervező pedagógus feladata, hogy nevelőmunkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezze 

meg, és nagy gondot fordítson a tanulók változatos foglalkoztatására. 

Feladata, hogy biztosítsa a tanulók másnapi felkészülésének körülményeit, megteremtse az önálló tanulás feltételeit, és 

szükség szerint segítséget nyújtson. 

Személyes felügyelete mellett a kötetlen szabadidőben biztosítja a gyerekek számára a szabad levegőn való mozgást, 

kikapcsolódást. 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC Köznevelési törvény 62-63. §-ai tartalmazzák, de kötelezőek rá 

nézve is a Köznevelési Törvény végrehajtási rendelete, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai. 
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5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

A tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatokat, az osztályban érvényesülő nevelési hatásokat az 

osztályfőnöknek kell összehangolnia. 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli 

nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének 

nevelési rendszerébe. Ennek kereteit adhatják az osztályfőnöki órák, melyek feladatai a tanulók segítése önismeretük 

fejlődésében, életpályájukra való felkészülésben, szociális érzékenységük fejlesztése. 

A tanulók közvetlen megismerésére és az osztályközösség formálására kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 

kívüli programok. 

Az osztályközösség fejlesztésére irányuló osztályfőnöki munka kiterjed az osztályközösség megismerésére, életének 

megszervezésére, a szabályrendszer kialakítására és betartatására, a hagyományok ápolására, a közösségtudat erősítésére. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból 

származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. A szülőkkel való 

kapcsolattartás legfontosabb színtere a szülői értekezlet és a fogadóóra, de hatékony módja a gyerekekkel, szülőkkel, 

tanárokkal együtt szervezett közös program is. Mindkét fél közös érdeke, hogy ezek a találkozások eredményesek legyenek, 

s hogy a felmerülő problémákat közösen oldják meg. 

Az osztályfőnök segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját. A DÖK a tanulók legfontosabb érdekképviseleti szervezete, 

a legjobb színtere annak, hogy minden gyerek gyakorolhassa jogait és kötelességeit. A diákönkormányzat tevékenységét az 

iskola keretein belül végzi, a gyermekek így tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a 

közösségi élet kialakítására, és elsajátíthatják a demokrácia alapszabályait.  

Az osztályfőnök nevelőmunkáját az iskola pedagógiai programja, a helyi tanterve és a tanmenete alapján végzi. 

 

Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki: 

 közvetlen nevelőmunka, 

 szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása, 

 ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása. 

 

A fentiekből adódóan feladata kiterjed a tanulók megismerésére, a tanulók érdekeinek, szükségleteinek képviseletére; az 

osztályközösség fejlesztésére; az osztályfőnöki órák megtartására, segítségnyújtásra; a tanulók érdekeinek, szükségleteinek 

képviseletére, az információcsere biztosítására, az ellentétes érdekek egyeztetésére, kezelésére; a szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartásra, az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat kialakítására. 

 

Ezek a feladatkörök a következő területeken határozzák meg az osztályfőnök tevékenységét: 

 A gyermek személyiségének fejlesztésére, értékközvetítésre irányuló nevelőmunka; 

 Az osztályközösség fejlesztését szolgáló feladatok; 

 A kapcsolattartás különböző formáiban végzett teendők.  

 

Az osztályfőnök ügyviteli feladatait 20/2012. EMMI rendelet 112. §-a tartalmazza. 
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6. A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

 

Az iskolánkban a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

A felvételi eljárásban a 2011. évi CXC., a nemzeti köznevelésről szóló törvény 51.§ (1), (2) bekezdésében foglaltak alapján 

jár el iskolánk. A felvételt a kormányhivatal által meghirdetett módon és időben kell kérni iskolánkban.  

Az iskola 1. évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki: 

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,  

 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. 

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók. 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,  

 aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 

  

Átvétel a két tanítási nyelvű osztályba 

Felsőbb évfolyamon a két tanítási nyelvű osztályban folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki a célnyelvet az adott 

osztály/évfolyam szintjén tudja alkalmazni, s erről különbözeti vizsgát tesz. 

 

Átvétel biztosítása az általános tantervű osztályba 

Az olyan tanulók átvétele, akik korábban nem tanultak angolul, türelmi idő biztosításával történik. A tanév első félévében 

csak szöveges értékelést kapnak, és csak a második félévben történik osztályzattal az értékelésük. A követelményeket 

részletesen a tantárgyi tanterv tartalmazza. 

A helyi tantervben részletesen szabályozzuk a két tannyelvű osztályokból való átsorolást. 

 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

 

7.1 A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység célja, 

feladata 

  

Célunk a beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók megsegítése a következő módon: 

  A beilleszkedési zavarok, magatartási rendellenesség okait feltárjuk, a tanulói probléma megszüntetését elősegítő 

feladatokat megjelöljük (egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében). 

 Az 1. osztályba érkező gyerekek képességeit megismerjük év eleji szűréssel, fejlesztő pedagógus által. Figyelembe 

vesszük a nevelési tanácsadóba járt gyerekekről készült szakvéleményt.   

 Együttműködünk az óvodapedagógusokkal, a pedagógusokkal, a szülőkkel, a gyermekek egyéni adottságainak, 

képességeinek, fejlettségének megismerése érdekében. 

 

E célok elérése érdekében 

 megkeressük a problémás viselkedést kiváltó okokat, megfelelő segítséget nyújtunk, egyéni bánásmódot biztosítunk; 
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 együttműködünk a szülőkkel, a pedagógusokkal, szükség esetén a nevelési tanácsadóval; 

 a gyermekeket rehabilitációs céllal foglalkoztatjuk a nevelési tanácsadó szakvéleménye segítségével, a szülők 

bevonásával. 

 

A fejlesztés formái  

 Elfogadó magatartással, személyes példamutatással, dicsérettel, a jó tulajdonságok kiemelésével, valamint sikerélményt 

nyújtó feladatok adásával, serkentjük a magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat.   

 Az iskolán belül a fejlesztő pedagógus csoportos foglalkozásokat, szituációs gyakorlatokat szervez, egyéni feladatokat 

tervez, beszélgetéseket folytat, folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel. 

A fejlesztő pedagógus a már ismert fejlesztő programok segítségével egyénre szabottan elkészíti a megfelelő fejlesztési 

tervét. 

 Súlyosabb esetben kikéri a nevelési tanácsadó pszichológusának véleményét, külső segítséget, terápiát vesz igénybe a szülő 

bevonásával. 

  

 

7.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

  

A tanulás sikere közös érdeke és célja mind a pedagógusnak, mind az iskolás gyermekeknek. A kezdeti 

teljesítményzavarokkal küzdő gyermek igen korán tapasztalni kényszerül, hogy nem tud, vagy csak részben tud eleget tenni 

az átlagos iskolai követelményeknek, amely alacsony önértékeléshez, önbizalomvesztéshez vezet. Az eredetileg „csak” 

teljesítmény problémákhoz rendszerint viselkedési zavarok is kapcsolódnak. Az iskolai tanulás sikeressége vagy 

sikertelensége a személyiségfejlődés – önértékelés, igénynívó, szociabilitás – minőségére is kihat. 

  

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók jellemzői 

  fejletlen kognitív képességek, a képzelet, a koncentrálóképesség alacsony szintje,       

 emocionális problémák, 

 szociális, kulturális vagy nyelvi hátrányok, 

 lassú munkatempójú tanulók, 

 hosszú távú speciális tanulási nehézségekkel küzdő tanulók: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyosabb beszédhibák. 

  

A magatartási zavarok is hatással lehetnek a tanulók tanulmányi előmenetelére, teljesítményük hullámzóvá válhat. 

  

A felzárkóztatást segítő program célja és feladata 

 Célunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók megsegítése, a következő módon: 

  A tanulási kudarc elkerülése érdekében az 1. osztályos tanulókat tanév elején szűrjük, tanulási képességüket 

vizsgáljuk. 

 A feltárt részképesség zavarokat igyekszünk megszüntetni, az egyéni képességekhez alkalmazkodó tanulás 

megszervezésével. 

 Törekszünk időben felismerni a speciális tanulási zavarokat, a tanulásban folyamatos, intenzív segítséget nyújtunk. 

 A hátrányos helyzetű tanulókat osztálykeretben, differenciált feladatokkal, egy-három tanuló részére szervezett 

kiscsoportos foglalkozáson felzárkóztatjuk. 
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 Kihasználjuk a napközi otthon és a tanulószoba adta lehetőségeket (helyes tanulási technikák, tanulási szokások 

kialakítása, helyes időbeosztás) 

 A korai tanulási zavarok korrekciójára, fejlesztő pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megszüntetésére, 

ellensúlyozására.  

 

Feladataink 

 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1. A tanulási 
kudarcnak 

kitett tanulók 

felismerése 

- Képességek felmérése iskolába 
lépéskor – prevenció; pl. EDFELDT, DPT, DIFER 

- képességek felmérése az 

iskoláztatás folyamán; pl. induktív 
gondolkodás mérése 

Pedagógus, 

fejlesztőpedagógus, 

pszichológus 

Tanév eleje 

Megfigyelés 
Tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

Folyamatosan 

Dokumentumelemzés 

 (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 
áttekintése) 

Tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

Tanév eleje, 
illetve tanév 

közben 

Beszélgetés (gyerekkel, szülővel) 
Tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

Folyamatos 

A tanulók tanulási szokásainak 
felmérése (kérdőívvel, otthon, iskolában 

napló vezetésével stb.) 

Tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

Első félév 

2. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 
fejlesztése 

(az iskolán 

belül) 

Egyéni (képesség) fejlesztés 

(fejlesztési terv alapján) 
Pedagógus, fejlesztőpedagógus Folyamatos 

Differenciált tanóravezetés Minden pedagógus Folyamatos 

Korrepetálás 
Érintett pedagógus, 
korrepetálást vezető 

pedagógus 

Folyamatos 

Napközi, tanulószoba 

Napközis nevelő, 

tanító, 

tanulószoba vezető 

Folyamatos 

Előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése 

esetén az 1. osztály 
megismétlése a szülő kérésére) 

Tanító Tanév vége 

Mentesítés bizonyos tárgyak, 

illetve értékelési módszerek alól 

Tanító, szaktanár, 
Nevelési Tanácsadó 

szakemberei 

Tanév eleje, 
illetve 

folyamatos 

 

Tanulásmódszertan, tanulás 
tanítása 

Osztályfőnök, vagy a 

kurzust oktató 

pedagógus 

Tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

Tréning (tanulástechnika, 

koncentráció stb.), relaxáció 

Fejlesztőpedagógus, 

pedagógus 
Folyamatos 

3. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(iskolán kívül) 

A tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók speciális szakemberekhez 

történő irányítása (Nevelési 
Tanácsadó stb.) 

Tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, gyermekvédelmi 

felelős, 
fejlesztőpedagógus 

Folyamatos 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés 

Tesztek újrafelvétele 

Pedagógus, Nevelési 

Tanácsadóban: 

fejlesztőpedagógus, 
pszichológus 

Tanév vége 

Dokumentumelemzés (a tanuló 
iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése) 

Tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 
Tanév vége 

Megfigyelés 

Tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

Folyamatos, 

illetve tanév 

vége 

Tanulmányi eredmények 

elemzése (dokumentumelemzés) 

Tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 
Tanév vége 



21 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

Beszélgetés (gyerekkel, szülővel) 

Tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 
fejlesztőpedagógus 

Tanév vége 

 

 

7.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

  

A tehetség fogalma, összetevői 

Tehetséges az a személy, aki valamilyen emberi tevékenységben az átlagot meghaladó képességgel, vagy képességek 

együttesével rendelkezik, és átlagon felüli teljesítményre képes. 

A tehetséget befolyásolják a velünk született adottságok és környezeti hatások, de kibontakoztatásában nagy szerepük van a 

különböző személyiségjegyeknek is. 

A tehetség három összetevője: 

 az átlagon felüli képesség, 

 a feladat iránti elkötelezettség, 

 és a kreativitás. 

  

A három tényező egybeesése adja a tehetséget, amelynek szociális háttere az iskola, a társak és a család. 

  

A tehetség kritériuma, területei, jellemzői 

 A tehetség fogalmának legalább négy kritériumát figyelembe kell venni: 

  potenciális lehetőséget jelent; 

 kiemelkedő teljesítményt produkál; 

 társadalmilag hasznos és elismert; 

 sikerélménnyel jár. 

  

A tehetség különböző területeken figyelhető meg: 

  intellektuális képességek,  

 művészeti képességek (zene, képzőművészet),  

 pszichomotoros képességek (tánc, sport, fafaragás stb.),  

 szociális képességek (kommunikáció, más emberre való hatás képessége). 

 

A felsorolt képességek fejlesztését iskolánk feltételei és külső kapcsolatai révén felvállaljuk. 

  

A tehetséges egyén jellemzője: 

 a kreativitás, vagyis képes divergens gondolkodásra, melynek jellemzői az originalitás, fluencia, flexibilitás. 

 a feladatelkötelezettség /motiváló, dinamizáló tényező/. 

 kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás, becsvágy, teljesítmény motiváció. 
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A tehetséggondozás célja, feladata 

 A tehetséggondozás célja, hogy az átlagot meghaladó képességgel vagy képességek együttesével rendelkező tanulókat 

megtanítsuk arra, hogy képessé váljanak a megszerzett tudást az egész életen át tartó tanulás eszközeként használni, s 

átlagon felüli eredményeket felmutatni. 

 Feladtunk olyan feltáró tevékenység, melynek segítségével tanulóink képességeinek és érdeklődéseinek felfedezésére nyílik 

lehetőségünk. 

 Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tudatos, célirányos program szerint. 

 A továbbhaladás biztosítása tehetségének megfelelő középiskolai intézménybe történő irányítással, amely megfelelő út 

a céljai eléréséhez. 

  

Minden tanárnak ismerni kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott előfordulása esetleg tehetséget sejtet. 

Indokolttá válik tehetséggondozó tanárok kiválasztása, felkészítésük, továbbképzésük. 

A tehetségek felismerésében nemcsak a tanár pedagógiai érzékére, tapasztalataira hagyatkozunk, hanem szükség van 

módszeres mérésre, tulajdonságlisták megismerésére, értelmezésére, helyi adaptációjára. Tekintettel kell lennünk arra is, 

hogy az egyes adottságok egyénileg más és más életkorban kerülnek felszínre. Igen korán felismerhető a zenei, a 

matematikai, a rajz, a sport tehetség, de van rá példa, hogy ezek is csak később bontakoznak ki, hiszen a gyerekek érési 

üteme különböző. 

A tehetséggondozásra vonatkozó részletes terv kidolgozása gördülékennyé teszi munkánkat. Megállapodunk arról, hogy a 

tehetségek szűrésének melyik módját alkalmazzuk az adott életkorokban. (tanári megfigyelések, tantárgyi tesztek, zenei 

meghallgatások, sportteljesítmények mérési módszerei, művészi képességek felmérése, tulajdonságlisták alkalmazása). 

  

Szakmai munkaközösségi műhelymunka során nyílik lehetőség: 

 mérési módszerek kidolgozására; 

 tanórai differenciálás elméletének felelevenítésére; 

 tantárgyanként, évfolyamonként differenciált feladatrendszerek szerkesztésére. 

 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek formái: 

  az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulásszervezés, 

 a választható tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, 

 könyvtári órák, 

 tanulmányi kirándulás, múzeumi órák, 

 témanap, témahét, projekt-hét, 

 versenyek, vetélkedők (szaktárgyi, sport, kulturális), 

 iskolai rendezvények (pl. suligála, iskolai ünnepélyek, Mesék éjszakája stb.), 

 a továbbtanulás segítése – felvételi előkészítők (anyanyelv, matematika, idegen nyelv). 
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7.4 A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok és a szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek 

 

Az intézményi célok között megfogalmaztuk a gyermek reális énképének kialakítását, a személyiség autonómiájának 

építését. Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek szociális hátterének felmérése és az őt érő makro- és mikrokörnyezeti hatások 

elemzése. 

A törvényben meghatározott feladatok elvégzése - gyermekek védelmével foglalkozó tevékenység - tantestületünk 

felelősségteljes kötelezettsége. A gyermekvédelmi felelős tényfeltáró és feladatmegoldó munkáját segíti az iskolavezetés, az 

osztályfőnök, a DÖK, az SZMK és a pedagógus közösség. 

 

A gyermekvédelmet segítő pedagógus helyes attitűdjének ismérvei: 

 fokozott odafigyelés, lelkiismeretesség, 

 fontos, hogy pozitív nevelői elvárást fogalmazzunk meg a gyerekekkel és szüleikkel szemben, 

 ne diszkrimináljuk, ne különböztessük meg a gyerekeket családi körülményeik miatt. 

 

Ahol a gyermeket támogató, számára biztonságot nyújtó családi háttér sérült, ott meg kell próbálnunk a gyermek távolabbi 

családi körének és baráti körének mozgósításával, az összefogás lehetőségét. A baráti kör, bizonyos szülői csoport 

bekapcsolódásával, közös programok szervezésével, minták és példaképek bemutatásával kell új perspektívát teremtenünk 

az arra rászoruló gyermekek számára. 

Nagy segítséget, jelentős belső tartalékot jelenthet problémás esetekben a szülők szemléletformálása. 

Nagyobb szülői közösségben (iskolai SZMK, osztály SZMK) az aktív szülők bevonásával, a passzívabbak támogatásával 

sokat tudunk segíteni egy-egy problémás élethelyzet megoldásában. Ez sokat jelenthet a felzárkóztatásban, 

pályaorientálásban. 

 

Fogalmak értelmezése 

A közös gondolkodás előfeltétele, hogy a fogalmakat tantestületünk tagjai azonosan értelmezzék. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 a szülő (gondviselő) alacsony iskolai végzettsége - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 a szülő (gondviselő) alacsony foglalkoztatottsága, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 

időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre 

vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, 

komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az 

egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

 az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az fenti bekezdés pontjaiban 

meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

 a nevelésbe vett gyermek. 

Veszélyeztetettség a hátrányos helyzet legsúlyosabb esete.  

 A veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

 Veszélyeztetett az a gyermek, aki egyébként személyiségében ép, normális, de annak fejlődésében erősen gátolt. A 

gátló tényezők fel nem számolása megfordíthatatlan törést jelent a tanuló személyiségének további fejlődésében. 
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 A veszélyeztetett helyzetben nem a szociális tartalom a hangsúlyos, hanem a pszichikus, a pszichés összetevő.  

 Amíg a hátrányos helyzet elsősorban a személyiség egyik szférájának, a tanulásnak a fejlődésében okoz problémát, 

addig a veszélyeztetettség az egész személyiség fejlődését gátolja, és azt negatív irányba tereli.  

 Tehát különböző devianciák, életvezetési problémák, önértékelési zavarok, erkölcsi defektusok jelentkezésének 

veszélyével kell számolni. 

 

Az iskola nem képes arra, hogy a családok között meglévő szociális különbséget ellensúlyozza, ugyanakkor az iskola 

megfelelő motivációs hátteret kell, hogy teremtsen, hogy segítse a gyermeket az iskolai kudarcok elkerülésében, a 

közösségbe történő beilleszkedésükben. 

Fel kell mérnünk az iskolai ártalmakat (túlterheltséget, feszültséget, a különböző eredetű frusztrációkat), és azokat a sikert, a 

megelégedettséget, a pozitív életérzéseket kiváltó szituációkkal kell ellensúlyozni, illetve megelőzni. 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos célok, feladatok 

Mindenekelőtt legfontosabb céljaink: 

 a veszélyeztetettségből adódó hátrányok lehetőség szerinti megelőzése, a prevenció, 

 a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség felismerése, 

 a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettségből adódó hátrányok csökkentése, 

 a veszélyeztetett tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése és a veszélyeztetettség megszűntetésére való 

törekvés oly módon is, hogy segítsük beilleszkedésüket az iskolai környezetbe és segítsük egyéni ütemű 

ismeretelsajátításukat és ezzel egyidejűleg személyiségfejlődésüket. 

 

A szociális hátrányok enyhítése érdekében feladatunk: 

 az iskola gyermekvédelmi felelőse az osztályfőnök jelzései alapján nyilvántartásba veszi a tanulót, és segítő szándékkal 

felveszi a kapcsolatot az érintett tanuló szüleivel, 

 a gyermeket körülvevő közvetlen háttér, a szociális mező feltérképezése: elsősorban a családi körülmények 

megismerése, az iskolai beilleszkedést segítő vagy hátráltató tényezők számbavétele az okok-okozatok kezelése, ill. a 

megszüntetésükre való törekvés és/vagy javaslattétel, 

 erre a területre vonatkozó törvények ismerete és betartása, 

 az iskola gyermekvédelmi felelősének megbízása, munkaköri leírásának elkészítése, 

 az osztályfőnökök gyermekvédelmi munkájának pontos körülhatárolása, a veszélyeztető tényezők felmérése. 

 

 

Szolgáltatások gyermekvédelmi céljaink megvalósítására és a szociális hátrányok enyhítésére: 

 reggeli, esti ügyelet ellátása, délutáni felügyelet biztosítása, 

 diákétkeztetés, étkezési kedvezmény, 

 családlátogatások (eseti igény szerint), 

 nevelési segítség nyújtása, tanácsadás, 

 felzárkóztató foglalkozások szervezése a tanulási nehézségekkel küzdők számára, 

 a gyermek nevelési tanácsadóba irányítása, 

 rendszeres és rendkívüli segélyre történő javaslattétel, 

 iskolaorvosi ellátás; egészségügyi szűrővizsgálatok. 
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Tevékenységek gyermekvédelmi céljaink megvalósítására és a szociális hátrányok enyhítésére: 

 Osztályfőnöki órákon történő felvilágosítás: egészséges életmódra nevelés és a helyes szabadidő eltöltése. 

 Iskolaorvos, védőnő közreműködésével felvilágosítás, tanácsadás (pl. alkoholfogyasztás, dohányzás, drogok). 

 Megfelelő önismeret kialakítása, az önkritika, a jogok-kötelességek tisztázása. 

 Pályaorientációs tevékenységek. 

 Ismeretterjesztés, felvilágosítás a legális és illegális drogok használatának egészségkárosító következményeiről. 

 Tanórán kívüli programok, szabadidő tartalmas eltöltése. 

 Felzárkóztató (fejlesztőpedagógus, korrepetáló foglalkozás) illetve tehetséggondozó programok. 

 Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal, a Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, 

hogy a szociálisan hátrányos tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 

A fokozódó társadalmi problémák miatt hátrányba kerülő gyermekek védelme nevelőtestület valamennyi tagja számára 

kiemelt feladat. 

 

 

 

8. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei, részei, az értékelés szabályai 

 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervezünk (magántanulók, 

tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében). A jogszabályok szerint: 

  A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a 

tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e 

rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság 

ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság 

az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés 

és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy 

folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az 

értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei 

megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és 

évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák 

lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos időpontja a 

tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján. 

 

 

Osztályozó vizsga 
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
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 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb 

idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket meghaladja, és ezért nem 

osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; 

ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő 

értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem 

osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót 

a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni. 

 

Különbözeti vizsga 
 A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 20-i 

határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti 

vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és 

készíti fel a tanulót. 

 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és megelőzően csak 

középszinten tanulta, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti tanulmányokat 

folytatott. 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát 

tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a 

meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi 

időszak lezárásakor az iskola bejáratára kifüggesztjük és a honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget biztosíthat (június-

augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

Pótló vizsga 
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát 

megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

 Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető 

legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító- és pótló vizsga) követelménye az iskola helyi tantervében 

megfogalmazott, az adott évfolyamra, időszakra vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés szabályait a tantervi 

követelmények alapján a munkaközösségek az alábbiak szerint határozták meg. 
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Az értékelés valamennyi tantárgy esetében: 

0-34 pont elégtelen  

35-54 pont elégséges  

55-74 pont közepes  

75-89 pont jó  

90-100 pont jeles  

 

Magyar irodalom 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Vizsgarészenként 50 pont adható. A vizsgázó 

szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő 

tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap.  

 

Magyar nyelvtan 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Vizsgarészenként 50 pont adható. A vizsgázó 

szóbeli vizsgára bocsátásának feltétele, hogy az írásbelin legalább 10 pontot elérjen. Az írásbelin 10 pont alatt teljesítő 

tanuló nem szóbelizhet, a vizsgára elégtelen osztályzatot kap.  

 

Angol nyelv 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga feladatainak típusai:  

 teszt típusú feladatok, amelyek lexikai és grammatikai tudást mérnek; 

 szövegértést ellenőrző feladatok.  

Az írásbelin 80 pont érhető el. A szóbeli vizsga két részből áll: társalgás a kérdező tanárral az arra az évfolyamra, csoportra 

előírt témaköröknek megfelelően, valamint egy képleírás. A szóbelin mindkét vizsgarészre 10-10 pont adható. 

 

Matematika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga felső tagozaton írásbeli és szóbeli részből áll, azzal a megkötéssel, hogy szóbeli 

vizsgát csak akkor tehet a vizsgázó, ha az írásbeli vizsgán az elérhető 50 pontból legalább 20 pontot elért. A szóbeli vizsgán 

50 pont érhető el. Mindkét vizsgarészen legalább 40%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga alsó tagozaton csak írásbeliből áll. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga két részből áll: egy teszt típusú 

feladatsorból és egy rövid esszéből. Feladattípusai: források, képek elemzése; fogalmak, történelmi személyiségek és 

alapvető évszámok ismerete; topográfiai ismeretek. Az írásbeli vizsgarészen legalább 20%-os eredményt kell elérni, 

ellenkező esetben a vizsgázó nem szóbelizhet, az osztályzata elégtelen. 

A szóbeli tételsor a tananyag témaköreiből készül. A szóbeli vizsgán történelem atlasz használható. Az írásbelin 70, a 

szóbelin 30 pont érhető el.  

 

Természetismeret 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán teszt típusú feladatot kell 

megoldani. A vizsgarészen 50 pont érhető el. A felső tagozaton a szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből, alsó tagozaton 

irányított beszélgetésből áll. A szóbeli vizsgarészen is 50 pont adható. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt 

kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 
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Fizika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán feladatlapot kell megoldani. 

Feladattípusai: fogalmak meghatározása, fizikai törvények ismertetése, számításos feladatok. Az írásbelin 50 pont érhető el.  

A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 50 pont adható.  

 

Kémia 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán teszt típusú feladatot kell 

megoldani. A vizsgarészen 50 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 50 pont 

adható. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

 

Biológia-egészségtan 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán teszt típusú feladatot kell 

megoldani. A vizsgarészen 50 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 50 pont 

adható. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

 

Földrajz 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán teszt típusú feladatot kell 

megoldani. A vizsgarészen 50 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll. A szóbeli vizsgarészen is 50 pont 

adható. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

 

Ének-zene  

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga felső tagozaton kettő részből áll: 

zenefelismerés és zenetörténeti teszt, alsó tagozaton pedig három részből áll: dalfelismerés, kottaolvasás, -írás, és ritmusírás. 

A vizsgarészen 80 pont érhető el. A szóbeli vizsgára csak a 20 pont vagy annál többet elért tanulók bocsáthatók, az ennél 

kevesebbet elértek elégtelen osztályzatot kapnak. A szóbeli vizsgán énekes szemelvényekből kettőt húz a vizsgázó, 

amelyeket az eléneklés után – felső tagozatos vizsgázó esetén - ismertet is. A vizsgarészen 20 pont érhető el. 

 

Vizuális kultúra 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga felső tagozaton gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsga egy 

meghatározott rajzi téma kidolgozása, megoldása. A vizsgarészen 75 pont érhető el. A szóbeli vizsga egy meghatározott 

művészettörténeti téma kifejtése. A vizsgarészen 25 pont érhető el. Mindkét vizsgarészen legalább 20%-os eredményt kell 

elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen. 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga alsó tagozaton csak gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsga egy meghatározott 

rajzi téma kidolgozása, megoldása. A vizsgán 100 pont érhető el. 

 

Informatika 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsgán 80, a szóbeli vizsgán 20 

pont érhető el. A tanulónak mindkét vizsgarészen legalább 40%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat 

elégtelen. 

Technika, életvitel és gyakorlat  

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsga egy meghatározott 

munkadarab kidolgozása, elkészítése. A vizsgarészen 50 pont érhető el.  

A szóbeli vizsga felső tagozaton egy meghatározott téma kifejtése, alsó tagozaton irányított beszélgetés. A vizsgarészen 

szintén 50 pont érhető el. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat 

elégtelen. 
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Testnevelés és sport 

Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga négy gyakorlati részből áll: teljesítményszint felmérés, atlétika, labdajáték, torna 

az adott évfolyamnak megfelelő feladatokkal. Mindegyik részen 25 pont érhető el. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 64-73. § tartalmazza. 

 

 

9. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, a joggyakorlás 

rendje 

 

9.1 A diákönkormányzat 

 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. 5-8. évfolyamig minden osztályközösség szavazás útján 

megválasztja az Osztály Diákbizottságát (továbbiakban: ODB), mely az osztály titkárából és ugyancsak választott 

helyetteséből áll. Az osztályközösség problémáinak megoldásában, mint az osztály képviselője az ODB jár el. Az ODB látja 

el az osztály képviseletét az intézmény Iskolai Diákbizottságában (továbbiakban: IDB). 

Az iskola teljes tanulóközösségének érdekképviseletét az IDB látja el, mely az osztályok Diákbizottságaiból áll. Az IDB 

szavazás útján választott elnöke, - akadályoztatása esetén, választott helyettese - képviseli a tanulók közösségét az 

iskolavezetőségi, a nevelőtestületi és az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.  

Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja törvény adta jogait.  

A diákönkormányzat a tanulóközösség által elfogadott, nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat 

szerint működik. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit 

a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A segítő pedagógus eljárhat a DÖK 

képviseletében.  

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot tart az intézményvezetővel. A tanulók egyéni gondjaikkal, 

kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt, aki heti vezetői fogadóórán fogadja a diákokat, biztosítva a 

négyszemközti meghallgatást. (A munkatervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.) 

 

9.2 Diákközgyűlés (iskolagyűlés)  

 

A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésen az 

intézményvezető és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a 

tanulói jogok és kötelességek helyzetéről, érvényesüléséről. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti 

közérdekű észrevételeit, javaslatait személyesen vagy küldöttei útján. A tanulók kérdéseket intézhetnek a vezetőséghez, 

kérhetik gondjaik, problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.  

A rendes diákközgyűlés összehívását az IDB vezetősége kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint, 

tanévenként legalább egy alkalommal. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell 

hozni.  

Indokolt esetben rendkívüli diákközgyűlést is összehívhat a diákönkormányzat vezetősége és az intézményvezető.  

A diákközgyűlés – az IDB döntése alapján – küldöttközgyűlésként is megszervezhető, ilyen esetben az osztályközösségek 

legkevesebb 5 tanulót delegálnak. 
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10. Egészségfejlesztési program 

 

 

10.1 Helyzetelemzés 

A társadalmi környezet jellemzése 

Iskolánk normál építésű, lakótelepi iskola. Meghatározó a Duna-part közelsége, a lakótelep óbudai környezetben sajátos 

jellege (utcák elrendezése, sok zöld terület). 

 

A családok jellemzése 

A családok öröklakásokban élnek. Szívesen költöznek a lakótelep kedvező fekvése miatt ide. Többségük a belső 

kerületekbe jár dolgozni. 

 

Diákokkal kapcsolatos megállapítások 

Nevelés területén a tanulók viselkedése (magaviselet) és hozzáállása (önértékelés, önbecsülés, önuralom) fontos fejlesztési 

terület. A gyerekek eltérő érték és szokásrenddel érkeznek. Fontos, hogy az iskola, az élet, a tanulás, a munka egészséges 

színtere legyen, hiszen diákjaink egész napjukat az iskolában töltik. 

 

A humán erőforrás jellemzői 

Kiemelten támogatjuk pedagógusaink egészségneveléssel kapcsolatos továbbképzéseken való részvételét. 

Egészségnevelő tevékenységünket iskolaorvos, fogorvos, védőnő és az ÁNTSZ munkatársai segítik. 

 

 

10.2 Az iskolai egészségfejlesztés célja, feladata 

 

Az egészség fogalma 

Az egészség fogalmának meghatározásakor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározását tekintjük 

mértékadónak, mely szerint az egészség egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális jólétet. Az egészség nemcsak a 

betegség- illetve fogyaték nélküliséget jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát. Ugyanakkor nevelői 

feladataink meghatározásakor szem előtt tartjuk az egészség fogalmának egészségnevelési megközelítését is, amely az 

egészséget pozitív, cselekvő, aktív oldalról közelíti meg. Testi jólét, a szellemi épség és az egészséges lelkivilág összhangját 

hirdeti. Társadalomba, a közösségbe való beilleszkedés, elhelyezkedés meghatározójának tekinti. 

 

Az iskolai egészségfejlesztés célja, hogy a tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek az egészséges életvitelhez. 

Értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, és konkrét 

tevékenységekkel alapozódhassanak meg. 

 

Iskolánk alsó tagozatán célunk: 

 az egészséges életvitelhez kapcsolódó napi szokások megalapozása; 

 a testmozgáshoz való pozitív viszonyulás; 

 a táplálkozási szokások pozitív irányú változása; 

 a tisztaság egészségmegőrző szerepének felismertetése, testi és környezeti vonatkozásban. 
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A felső tagozaton célunk: 

 váljon igénnyé és életformává a test fejlesztése; 

 a tanulók ismerjék fel az életmód és az egészség összefüggéseit; 

 étrendjükbe tudatosan válasszák az egészséges táplálékokat; 

 ítéljék el az egészségkárosító szereket, szenvedélyeket, kerüljék a baleseteket okozó veszélyforrásokat; 

 legyenek képesek önálló döntéshozatalra és segítségnyújtásra; 

 legyenek igényesek környezetükre, törekedjenek megóvására. 

 

Az egészségfejlesztés feladata: 

 Elősegíteni a gyermek felelősségvállalását. 

 Biztatni a gyermeket az egészséges életmódra. 

 Lehetőségeket adni, hogy a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét. 

 Elősegíteni az önismeretet és az önbecsülést. 

 Fejleszteni a döntési képességet. 

 Kialakítani a nemi szerepeket. 

 Fejleszteni a szellemi, etikai, erkölcsi értékeiket. 

 Kialakítani a társadalom iránti felelősséget. 

 

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk az egészségnevelés alábbi területeire: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné. 

 

 

10.3 Az egészséges táplálkozásra nevelés  

 

A gyermekek egészséges táplálkozása kiemelkedően fontos, hiszen nemcsak testi és szellemi fejlődésük, növekedésük 

érdekében szükséges gondosan meghatározni a naponta fogyasztott energia- és tápanyagmennyiséget valamint az ezeket 

tartalmazó élelmiszereket, hanem arra is kell gondolni, hogy a kisgyermekkorban megismert, megszokott, megkedvelt 

élelmiszereket, ételeket keresi felnőtt korában is. Ugyanis sok felnőtt már nehezen ismerkedik, barátkozik meg azokkal az 

értékes táplálékokkal, amelyeket nem fogyasztott gyermekkorban. Ebből adódóan fennáll a különféle tápanyaghiányok 

veszélye, illetve a nem megfelelő táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásának fokozott kockázata. 

 

Feladataink  

 Az egészséges táplálkozás ismereteinek elsajátíttatása. 

 Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. 
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 A napi ötszöri étkezés fontosságának ismertetése.  

 A kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés, az étkezések rendjének kialakítása.  

 A napi háromszori étkezés lehetőségének biztosítása. 

 Annak elérése, hogy a gyermekek nagy része, különösen a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink az iskolában 

étkezzenek. 

 Az iskolai étkeztetés figyelemmel kísérése. 

 

Szinterei 

Az egészséges táplálkozás kialakításában nagy szerepe van egyrészt a családnak, másrészt az iskolának. Az iskolai 

nevelésben minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. A tanórákon kívül is még számos 

lehetőség van az egészséges táplálkozásra nevelésnek, úgymint egészségnapok, táplálkozástudománnyal foglalkozó 

szakemberek előadásai, gyermekorvos, védőnő tájékoztatásai, filmvetítések; iskolai tankonyhában egészséges ételek 

készítése; iskolai étkeztetés; családok bevonás. 

Ha a gyermek az iskolában nemcsak elsajátítja és alkalmazza az egészséges táplálkozás ismereteit, hanem azokat az ételeket 

találja az étteremben illetve a büfében, amelyre a szervezetének szüksége van, akkor az iskola nemcsak oktatja, hanem meg 

is teremti a gyermekek számára az egészséges táplálkozás lehetőségét. 

El kell érnünk, hogy a tanulóink fogyasztási szokásaiban is változás történjen, helyezzék előtérbe az egészséges 

élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen dolgokat: chips, Cola, cukros üdítők, édességek.  

 

 

10.4 A mindennapos testnevelés, testmozgás 

 

Alapelvek 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi- lelki fejlődésének elősegítése a 

testmozgás eszközeivel. Minderre kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen a modern kor és annak technológiája olyan 

életvitelre kényszerítheti az embert, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, 

közvetve előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és 

pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

 a mindennapos testnevelésben minden tanuló részt vesz; 

 minden testnevelés órán és egyéb sportmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légzési rendszer megfelelő 

terhelése; 

 minden testnevelés óra része a gimnasztika, amely tartalmazza a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló speciális mozgásanyagot és a helyes légzéstechnikát kialakító gyakorlatokat; 

 a testnevelési tananyag egészében kiemelt szerepet kap a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása; 

 minden testnevelés óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt, sikerélményt nyújt, még az átlagostól eltérő testi 

adottságú tanulónak is; 

 a mindennapos tanórai testnevelés részeként a diákok egész életen át űzhető sportokat is tanulnak; 

 az órai testmozgás játékokat is tartalmaz. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.  

 

A testnevelés színterei 

 évfolyamonként 5 testnevelés óra/hét órarendbe építve, ebből 1óra/hét néptánc 1-6. évfolyamon; 
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 4-5. évfolyamon kötelező úszásoktatás a kerületi tanuszodában;  

 iskolai sportköri csoportok (előzetes igényfelmérés alapján kerülnek kialakításra minden tanévben); 

 gyógytestnevelés a fenntartói eljárásrend szerint;  

 évente 1 alkalommal elvégezzük a tanulók fizikai állapotának mérését.  

 

 

10.5 A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 

Célunk, hogy tanulóink testileg és lelkileg olyan személyiséggé váljanak, akik harmóniában élnek magukkal és 

környezetükkel. Kiemelt figyelemmel kísérjük a tanulók harmonikus testi-lelki fejlődését. A családokkal együttműködve 

alakítjuk ki a legfontosabb egészségmegőrző és betegségmegelőző szokásokat.  Felkészítjük tanulóinkat az egészséget 

károsító dohányzás, alkohol-, kábítószer- és energiaital fogyasztás veszélyeinek felismerésére. A drogmentes, tiszta életre 

nevelés érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre. Fontos a hatékony stresszkezelés elsajátítása. A 

mindennapos stressz nem megfelelő feldolgozása is oka lehet a káros szenvedélyek kialakulásának. 

 

Feladataink: 

 Az érzelmi fejlődés biztosítása. Pozitív énkép, reális önismeret kialakulásának segítése. 

 Elfogadó pedagógiai légkör megteremtése, amely a tanulók objektív értékelését, konfliktusok kezelését folyamatosan 

felhasználja az önfejlesztésre. 

 Konfliktuskezelés, problémamegoldás technikáinak megtanítása. 

 Pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. 

 Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy a mindennapi életünket ritmusok jellemzik (feltöltődés, célra irányuló 

tevékenység, energiafelhasználás, rekreáció). 

 Életkoruknak megfelelően ismerjék testük működését. 

 Felhívjuk a figyelmet az egészséges életmód kritériumaira (elegendő alvás, pihenés, mentálhigiénés ismeretek, 

egészséges étrend, mozgás). 

 Megismertetjük a serdülőkori kíváncsiságból fakadóan az egészségre ártalmas szokásokat, káros szenvedélyeket, 

környezeti hatásokat, a drog-prevenciót. 

 Diákjaink toleranciáját erősítjük beteg vagy sérült társaikkal szemben. 

 

 

10.6 A bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése és kezelése 

 

A bántalmazás és az iskolai erőszak fogalma 

Az iskolai agresszió és zaklatás általában olyan kortárscsoportban megvalósuló cselekmény, amikor a zaklató célja, hogy 

tudatos, bántó szándékkal testi vagy lelki fájdalmat okozzon. Az áldozatnak nincs módja, hogy megvédje magát. Jellemzően 

az áldozat elleni cselekmények hosszabb ideig megismétlődnek. 

 

Célunk az iskolai agresszió megelőzése; a bántalmazott tanulók beilleszkedésének elősegítése; a környezetből érkező káros 

hatások kiszűrése; továbbá szakirányú segítség felkutatása és igénybevétele. 
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Feladataink: 

 Modell értékű kezdeményezések és jó gyakorlatok széles körben való megismertetése a szülőkkel való 

együttműködésre, a szakmaközi kooperációra. 

 Prevenciós technikák és módszerek tréningezése pedagógusok között. 

 Képzés a tantestület számára az iskolai erőszakról. 

 Az iskolai gyermekvédelmi munka profiljának újra gondolása. 

 Osztály szintű intervenciók, esetmegbeszélések 

 A tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése, az önkontroll funkciók erősítése, kommunikációs képességek 

valamint az érzelmi intelligencia fejlesztése, a deviáns viselkedésre felszólító kortársaknak nemet mondó képességek 

erősítése. 

 

 

10.7 A személyi higiéné 

 

Személyi higiéné fogalma 

Az egyén, a szervezet, a csoport, az intézmény, a közösség, a társadalom olyan képessége, amely alkalmassá teszi az 

embereket arra, hogy problémáikat megoldják. Legfőbb célja a lelki egészség megőrzése és fejlesztése. 

A lelki egészség kritériumai: munkaképesség, megoldott szociális beilleszkedés, örömképesség, önálló életvezetés 

képessége, és az életszerepeknek megfelelő viselkedés, az egészség megőrzéséhez szükséges tisztaság. 

 

Területei: 

Szomatikus nevelés: 

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigéniére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés 

 kondicionálás (testedzés, sport) 

 baleset megelőzésre nevelés 

 

Pszichohigiénés nevelés: 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 egészséges életvezetésre nevelés 

 környezeti hatások feldolgozására nevelés 

 emberi kapcsolatok feldolgozására nevelés 

 káros szokások, szenvedélyek megelőzésére nevelés 

 

Szociálhigiénés nevelés: 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása 
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 szerepfeszültségek felismerése, feloldása 

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda 

 

Célunk az egészséghez és az egészséges környezethez való igény kialakítása tanulóinkban.  

 

Feladatunk: 

 megtanítani, bizonyítani, hogy alapvető értékünk az egészség; 

 kialakítani, hogy az egészség egy soktényezős fogalom; 

 az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó tudományos ismeretek átadása; 

 tudatmódosító szerekkel kapcsolatos prevenció; 

 az egészségmegóvó alternatívák terjesztése, gyógynövények, természetgyógyászat; 

 a helyes napirend kialakítása; 

 a környezetszennyezés, mint egészségkárosító tevékenységforma vázolása; 

 az egészséges életmód-tréningek beépítése az iskolai programokba (sport- és egészségnapok); 

 a természet-iskola tevékenységek megszervezése és megtartása (tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, séták). 
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Személyi higiénére neveléssel kapcsolatos feladataink ütemezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás 

  

„Mindenki kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani és a 

tudása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, 

amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, 

illetve arról tudomást szerez.” 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 5. § 

 

Az iskolai balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: 

 a veszélyhelyzetek felismerése, 

 életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, 

 az elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása. 

 

8 évf.: AIDS prevenció, sex-

edukáció, veszélyeztető 

tényezők-kábítószere 

7. évf.: barátság, szerelem, 

párkapcsolat, egészségkárosító 

magatartás elkerülése 

6. évf.: pubertáskori testi-lelki 

változások, veszélyeztető 

tényezők (káros szenvedélyek) 

5. évf.: egészséges életmód, 

táplálkozás, a serdülés 

folyamata (kötelezően előírt 

foglalkozás)  

4. évf.: barátságok-bevezetés a 

serdülés folyamatába 

3. évfolyam: egészséges és 

biztonságos környezet 

2. évf.: egészséges életmód-

kiemelten a mindennapos 

testmozgás öröme, előnye 

1. évf.: személyi higiéné, 

fogápolás 
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Feladatunk a balesetmegelőzés és az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátíttatása különböző tanulásszervezési formákon 

keresztül és a humanitárius szemléletmód terjesztése. 

 

Az iskolai balesetek megelőzésének eszközei 

A leggyakoribb súlyos balesettípusok kivédésének fontos eszköze a megfelelő jogi szabályozás, és a szabályok betartatása. 

Iskolánk Házirendben megfogalmazott szabályok betartásával az iskolai balesetek megelőzhetőek.  

Az iskolánkban használt eszközök, berendezések megfelelnek a biztonságos környezet feltételeinek.  

A tanulókat valamennyi évfolyamon, tanév elején megismertetjük az iskolai eszközök, berendezések rendeltetésszerű és 

biztonságos használatával. E feladatot az osztálytermi eszközök tekintetében az osztályfőnökök, míg a szaktantermi 

eszközök esetében a szaktanárok végzik el. 

 

Oktatás, készségfejlesztés feladatai 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás megszervezése minden tanév kezdetén, amelyen az iskola dolgozói és tanulói megismerik a 

balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.  

Próbariadók megtartása, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófák modellezése évente egy alkalommal. 

A tanítási év megkezdésekor a gyalogos és a közlekedési eszközökkel történő közlekedés szabályainak megismertetése, 

alkalmaztatása osztályfőnöki órák keretében. A közlekedés elméleti oktatása (tananyagon keresztül, előadások és 

filmvetítések során). A gyakorlati helyzetek és szituációk megteremtése vetélkedők, séták, kirándulások alkalmával. 

Az iskolán kívüli baleseti és veszélyforrások megismertetése és megelőztetése tanulmányi kirándulások, nyári táborok 

alkalmával. Balesetveszélyes helyzetekre való felkészítés (víz mellett, vizeken, erdőben). 

Balesetvédelmi oktatás a szakórákon (kémia, fizika, informatika, technika) tanév kezdetekor. A tanórákon használt 

eszközök, anyagok szakszerű, balesetmentes használatának bemutatása. 

Balesetvédelmi oktatás a testnevelésórákon a tanév kezdetekor. 

 

Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának módszerei, eszközei és tanulásszervezési módja 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, fizika, kémia és testnevelés 

óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának célja, hogy minél több tanuló képes legyen az embertársai testi épségét és 

egészségét veszélyeztető állapotot felismerni, és a hivatásos segélynyújtó helyszínre érkezéséig az arra rászorulókat 

megfelelő színvonalú elsősegélyben részesíteni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

Formái Módszerei, eszközei 

tanórán pl. biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika, környezetismeret előadás, projekt bemutatás, IKT eszközök 

tanórán kívül szakkör, kirándulás, tanfolyam előadás, projekt bemutatás, IKT eszközök 

önálló ismeretszerzés gyűjtőmunka kutatómunka, projekt 

 

 

10.9 Az egészségfejlesztés során alkalmazott módszereink 

 

 interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról, 

 riportok készítése (eladókkal, vásárlókkal osztályfőnöki órán), 

 adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés (matematika és informatika tanórák), 
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 médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika (iskolapszichológus és osztályfőnök), 

 helyi, országos és EU-s szabályozások (szaktanárok), 

 serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások (iskolapszichológus közreműködésével), 

 kortárssegítők képzése (ÁNTSZ közreműködésével), 

 problémamegoldó gyakorlatok (osztályfőnök és iskolapszichológus segítségével), 

 szituációs játékok (érdekek összehangolása, jellemző magatartásformák felismerése, elsajátítása osztályfőnöki óra, 

dráma-színjátszókör keretében), 

 részvétel a helyi egészségvédelmi programokon (Vöröskereszt által szervezett vetélkedők), 

 sport, kirándulás, egészségnap és táborok rendszeres szervezése (pedagógusok, védőnő, ÁNTSZ segítségével), 

 az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése (iskolaorvos, védőnő fogorvos), 

 érveléstechnikai gyakorlatok, hatékony kommunikáció elsajátítása (pl. irodalom és történelem, osztályfőnöki 

tanórákon), 

 környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (faültetés, erdei iskola), 

 szabadidős programok értelmes eltöltésére irányuló programok, 

 az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenése (pl. technika, biológia, testnevelés, stb.). 

 

 

10.10 Partnereink az egészségfejlesztési program megvalósulásában 

 

A következőkben azokat a személyeket, szervezeteket és állami intézményeket soroljuk fel, akiknek együttműködésére 

számíthatunk egészségfejlesztési programunk megvalósításában. 

 Tanuszoda az úszás oktatás program keretében foglalkoztatja tanulóinkat.  

 A Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület, az Óbudai Sportegyesület, a Kaszások 

Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület edzésein rendszeresen részt vesznek diákjaink. 

 Platán Könyvtár 

 Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó 

Konkrét esetekben tudnak segíteni a munkatársak. A családgondozók közvetlen és rendszeres segítséget nyújtanak a 

rászoruló családok számára. 

 KIÚT Családsegítő Szolgálat 

 Óbuda-Békásmegyer ÁNTSZ munkatársai 

Prevenciós továbbképzések lebonyolításában, pályázatok megírásában (melyeknél az iskola a partner intézmény), előadók 

szervezésében és az egészségnap programjának összeállításában tudnak segítséget nyújtani.) 

 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat pályázatok kiírásával anyagi támogatásával segítik 

céljaink megvalósulását. 

 III. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztató jellegű előadásokat tart, különös tekintettel a társadalmi bűnmegelőzésre, a 

helyes közlekedés gyakorlására, az áldozattá válás megelőzésére 

 Szülők, család 

Az elsődleges prevenciónak a családon belül kell megkezdődni. A rendszeres kapcsolattartást az objektivitás, a türelem és a 

tapintat jellemzi, tekintettel a családok közötti különbségekre. 

 Iskolaszék, szülői munkaközösség, Intézményi Tanács 
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Kapcsolatot biztosít az oktatási intézmény és a tanulók szülei között. Szükséges a támogatásuk, mert ez biztosítja, hogy a 

szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai programok megvalósulását (rendhagyó tanórák, 

kirándulások, ünnepek, szüreti vigadalom, egészségnap, sulinap.) 

 Iskolaorvos, fogorvos, védőnői hálózat 

Rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat és egyszerűbb kezeléseket. Témaorientált biológiaórák tartásában, a prevenciós 

program elkészítésében tudnak segíteni. Az iskolavédőnő egészségfejlesztési munkaterve illeszkedik a gyerekek életkorához és 

érdeklődésükhöz. 1-4. osztályokban személyes higiéné, fogápolás, táplálkozás és mentálhigiénés program. 5-8. osztályokban 

táplálkozási program, nemi érés, alkohol és dohányzás, szenvedélybetegségek témakörében. 

 Iskolapszichológus 

Lelki eredetű problémák feldolgozásában egyéni és csoportos segítséget nyújt, a problémakezelés speciális megoldására. Az 

egészségfejlesztési munka didaktikai építkezése válik színesebbé. 

 Gyermekvédelmi felelős 

Az iskolai gyermekvédelmi feladatokat fogja össze. Félévenként egyezteti az osztályfőnökök segítségével a veszélyeztetett és a 

hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek alakulását. 

 

 

11. Környezeti nevelési program 

 

A környezet és a környezetvédelem fogalma 

Az ember környezete a világnak az a része, amelyben él, és tevékenységét kifejti. Ez a környezet térbeli kiterjedését 

tekintve: 

 az élővilág élettere a bioszféra, amely a földkéregnek, a vizeknek és a légkörnek azt a részét foglalja magában, amelyet 

az élő szervezetek benépesítenek,  

 továbbá a világűr közvetlenül a Földdel érintkező része. 

 

Környezetünk élő és élettelen, természetes és épített (ember által létrehozott) alkotó elemeket tartalmaz. 

 

 A környezetvédelem nem más, mint a megfelelő életkörülmények révén az ember egészségének és fennmaradásának 

biztosítása, az anyagi és szellemi javaink megóvása. Magába foglalja a megelőzést, a védekezést, a természeti 

erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást, valamint a tervszerű környezetfejlesztést. 

 

A környezeti nevelés során kialakul az emberekben és a társadalom egészében egy új környezettel kapcsolatos 

viselkedésminta, és a környezet megvédéséhez szükséges ismeret, amely az értékrendszer iránti elkötelezettséget is 

biztosítja. 

A Nemzeti Alaptanterv alapján a környezeti nevelés közös követelmény, értékei, szempontjai minden tantárgyban meg kell, 

hogy jelenjenek. Ugyanakkor számos tanórán kívüli tevékenység is alkalmas arra, hogy környezetnevelési célra használják. 

 

 

11.1 Helyzetelemzés 

 

Iskolánk Buda északi részén, zöldövezeti környezetben, a lakótelep közepén áll, így minden irányból jól megközelíthető.  

Esztétikai és praktikai okokból is modern, sima vonalú panelelemekből készült. Jól átgondolt tervezésű, tágas, világos 

épület. Nagy tornateremmel, de kissé szűkös ebédlővel és közösségi térrel. 
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Az iskola tágas udvara, a mára már megnőtt, árnyas fái, a nagy beton- és műfüves pályája ad helyet a szabadidős és 

sporttevékenységeknek. 

A lakótelep, így az iskola is, csodálatos természeti környezetben fekszik. A Duna és a Pilisi-hegység közelsége számtalan 

lehetőséget nyújt a természeti kincsek megismerésére, a természetvédelem fontosságának hangsúlyozására, a természet 

megóvásának tudatos tervezésére. 

Épített környezete is különleges, hiszen Aquincum a római kori régészet és történet egyik legnagyobb lelőhelye és 

múzeuma. A történelmi múlt épületmaradványai közvetlenül a lakótelepünk házai mellett találhatóak. 

Diákjaink elsősorban e lakóházak otthonaiból érkeznek. Tanulóink városi, s azon belül lakótelepi életformája, meghatározza 

környezetnevelési törekvéseinket.  

Iskolánk oktató-nevelő munkájában évek óta hangsúlyosan szerepel a környezetvédelem. A 2011-ben elnyert Ökoiskola cím 

hozzájárult ahhoz, hogy intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkozzunk a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati 

megvalósításával.  

 

 

11.2 A környezeti nevelés célja, feladata 

 

A környezeti nevelésünk célja, hogy  

 kiterjessze a tanulók környezetét időben (múlttól a jelenen át a jövő felé), térben (belső világuktól, a lokális 

környezeten át a globális jelenségekig), illetve méretekben (atomtól az univerzumig); 

  javítsa a környezet iránti tűrőképességüket, kialakítsa természet és környezetvédő gondolkodásmódjukat; 

 adjon mintákat a reagálásra, cselekvésre; 

 a személyiség egészére (a tudatra és az érzelmekre) hasson; 

 adjon tényszerű és alkalmazható ismereteket; 

 mutassa meg a környezet értékeit, szépségét, hangulatát, az ember és környezetének harmonikus kapcsolatát; 

 tegyen képessé és késztessen a környezetet jobbító cselekvésekre; 

 alapvető szemléletet és magatartást formáljon 

 

A környezeti nevelési feladataink: 

 természeti értékeink megismertetése, 

 felelős elkötelezettség a természetes és mesterséges értékek megőrzésére, 

 személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel kialakítása, 

 a globális és lokális gondok összefüggésének megértetése, 

 környezetvédelmi módszerek és technikák elsajátíttatása, 

 szerepvállalás a környezeti tudatosság kialakításában, 

 a nemzeti öntudat kialakítása, 

 szociális szerepvállalásra való hajlandóság és késztetés, 

 a fenntartható fejődés fogalmának megismerése, 

 emberi kötelességek és jogok gyakoroltatása, 

 demokrácia és magyarságtudat elmélyítése, 

 biológiai és társadalmi sokféleség bemutatása 
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 az ökológiai lábnyom; 

 elővigyázatosság. 

 

A célok eléréséhez és a feladatok megvalósításához szükséges készségek kialakítása, fejlesztése, úgymint 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 szintetizálás és analizálás; 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

 kommunikáció, média használat; 

 konfliktuskezelés és megoldás; 

 állampolgári részvétel és cselekvés; 

 értékelés és mérlegelés készsége. 

 

 

11.3 A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

A tanítási óra 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza 

meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. 

Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van.  

Különböző interaktív módszereket használva, élményszerűen adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert így válnak érzékennyé környezetük 

problémái iránt. Ez a problémaérzékenység pedig kialakítja bennük a cselekvésre való igényt és indíttatást. 

 

A vizsgálati módszereket a tanórákon mutatjuk be. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések 

megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Fontos a tantárgyak közötti 

integráció, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. 

 Szakkörön, az életkori sajátosságoknak megfelelően külön az alsó és külön a felső tagozaton. 

 Osztálykirándulások, erdei iskolák és táborok alkalmával. 

 Tanulmányi versenyek során, ahol a diákjaink olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Herman Ottó Verseny, kerületi iskolák közötti Ökoverseny). 

 Évente megrendezésre kerülő iskolai témanap vagy témahét, melynek témája évente változik. Az egész iskola 

részvételével diákjaink megismerik a közvetlen környezetüket (természeti és épített), hagyományainkat, értékeinket.  
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 A környezet megismerését segítő programok: ásványkiállítás, állatbemutató /kutyasimogatás/, filmvetítés, előadók 

meghívása. 

 Környezetvédelmi programok és akciók: papírgyűjtés, kézműves foglalkozások újrahasznosított anyagokkal, könyves 

cserebere, kerületi takarítási akciók, Újratáska program. 

 Szűkebb környezet – iskola – környezetének szépítése, ápolása: udvartakarítás, virágoskert gondozása, tisztasági 

verseny /tantermek/.   

 Kirándulások, erdei iskola. 

 Könyvtári foglalkozások. 

 Szabadidős programba építve: séták, délutáni játékos foglalkozás (angol nyelvvel is összekapcsolva). 

 Hagyományőrzés: szüreti mulatság, Lucázás, adventi készülődés, farsang. 

 Környezetvédelmi jeles napok: Állatok világnapja, Víz és Föld világnapja, Madarak és fák napja. 

 Nemzeti ünnepeink: ’56-os emlékműsor, március 15-ei műsor, Nemzeti Összefogás napja. 

 Segítségnyújtás: cipődoboz akció, SOS Gyermekfalu lakóinak ajándékozása. 

 Pályázatfigyelés: környezetvédelmi pályázatokon keresztül figyelemfelkeltés, önkifejezés. 

 Kapcsolattartás más intézményekkel. 

 Rendszeres tájékoztatás a programokról: faliújságon, honlapon. 

 

 

11.4 A környezeti nevelés feltételei 

 

Humán erőforrás, szellemi érték 

Környezeti nevelési céljaink eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső 

intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben a környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

 

Iskolán belüli partnerek 

 Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű 

legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, ill. oktatás közös szemléletben és célokkal 

valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését.  

 Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált 

magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint 

a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos 

szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári 

táboroknak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is. 

 Iskolapszichológus. Az iskolapszichológus felméréseivel, és azok elemzésével segítheti környezeti nevelési 

munkánkat. Vizsgálatokat, felméréseket, hatástanulmányokat tehet, melyek során munkánk hatékonyságáról 

kaphatunk tájékoztatást. 

 Iskolai könyvtáros. A programok előkészítésében és lebonyolításában. A gyermekek irányítása a szakirodalomban 

való tájékozódásban, keresésben. 

 Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 
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magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az 

elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti 

nevelési programjainkba a szülőket is bevonjuk, illetve arról részletes tájékoztatást adunk. 

 

Az együttműködés iskolán kívüli szereplői 

 Működtető és fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a környezeti 

nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. A működtetővel való kapcsolat eredményeként 

biztosított az iskola minden napos működése. 

 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és 

tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően 

fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. 

 Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. 

 Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet 

kialakításában. 

 Iskolai étkeztetést ellátó céggel, illetve iskolai büfét üzemeltető személlyel való kapcsolattartás, a gyermekek 

egészséges étrendjének biztosítása, és szokásainak kialakítása érdekében. 

 

Anyagi erőforrások  

 Az Aquincum Iskoláért Alapítvány. Az iskolai alapítvány támogatja a tanulók erdei iskolákban és a nyári 

táborokban való részvételét. Környezetvédelmi programjainkhoz anyagi támogatást nyújt. 

 Pályázatokon való részvétellel igyekszünk programjainkhoz, erdei iskolához, táborozáshoz anyagi támogatást 

nyerni. /Pl. Erzsébet-program/ 

 

11.5 Taneszközök  

 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához 

szükségesek.  

Az erdei iskolai programok és a nyári táborok számára biztosítani kell a biológiai és kémia vízvizsgálatokhoz, illetve a 

levegő- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket, vegyszereket. 

Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési 

tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális, ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók 

rendelkezésére. 

 

11.6 A környezeti nevelés során alkalmazott módszerek 

 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a 

környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani.  A munkánk során alkalmazott módszerek a teljesség igénye 

nélkül: 

 kooperatív (együttműködő) technikák, 

 szituációs játékok, 

 modellezés, 



44 

 projekttervezés és megvalósítás, 

 terepgyakorlati megfigyelések, erdei iskola szervezése,  

 aktív kreatív munka, 

 riportok készítése,  

 művészi kifejezés: mesék, versek, színdarabok, rajzok, festmények készítésével. 

 

11.7 A környezeti neveléssel kapcsolatos tanulói tevékenység bemutatása 

 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a kommunikáció írott és szóbeli formái. 

Ezek: 

 kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel; 

 házi dolgozat készítése; 

 poszterek készítése és bemutatása; 

 iskolarádió felhasználása híradásra; 

 interneten történő levelezés: tanárokkal, szülőkkel, diákokkal; 

 faliújságon közölt információk készítése; 

 szórólapok készítése. 

 

11.8 Az eredmények mérése, értékelése 

 

Az iskolai környezeti nevelés munkájának mérése, értékelése eltér az iskola életének más területén alkalmazottaktól.  

Környezeti attitűdvizsgálatot végzünk tanulóink körében. A vizsgálat célcsoportját, idejét az éves munkatervben határozzuk 

meg.  

Az osztályfőnök és a szaktanárok megbeszélik a mérés eredményét, amelyet további munkájuk tervezésében felhasználnak. 

A környezeti nevelési munkacsoport minden tanévben környezeti nevelési munkaprogramot készít. 
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H E L Y I  T A N T E R V  

 

 

1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

 

1.1 Célok és feladatok 

 

Oktatási célok: 

 Tehetséggondozás 

 Kulcskompetenciák elsajátítása 

 Felzárkóztatás 

 Önálló, hatékony ismeretszerzés 

 

Nevelési célok: 

 Kulturált viselkedés  

 Egészséges életmód 

 Szociális kompetenciák elsajátítása 

 Környezettudatos életmód 

 Jogszerű érdekérvényesítés  

 Pozitív erkölcsi normák szerinti gondolkodás és viselkedés 

 Állampolgári kompetenciák megismerése. 

 

Tanórai foglalkozáson megvalósítandó feladatok: 

 

Az 1-2. évfolyam 

 a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése 

 a tanulók átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységéből a tanulás tevékenységközpontú vagy sajátélményű 

rendszerébe 

 esélyteremtés a sikeres iskolai pályafutáshoz, az egységes műveltségbeli alapok megszervezéséhez, személyre szóló 

fejlesztéssel és értékeléssel 

 

A 3-4. évfolyam  

 a saját környezet, a természet, a társas kapcsolatok, majd a nagyobb közösségek iránti fogékonyság megalapozása 

 elemi ismeretek közvetítése a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában, továbbá alapvető készségek és 

képességek fejlesztése 
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 a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, fokozatosan növelni a terhelést és a 

teljesítményelvárásokat, a differenciálás módszerének alkalmazásával 

 

Az 5-6. évfolyam  

 az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése 

 az előző évek munkájának folytatása, a képességek, készségek, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, képesség-együttesek fejlesztésével, az eredményesebb munkára való esély megteremtésére 

 a tudástartalmak megalapozásának folytatása 

 a tapasztalaton és a felfedezésre épülő képi gondolkodás fejlesztése az ismeretszerzés folyamatában 

 

A 7-8. évfolyam  

 az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás képességének fejlesztése, hangsúlyozása 

 a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 

 önművelésre, önálló munkára és gondolkodásra való szoktatás 

 az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikák és tanulás szervezési módok alkalmazása és fejlesztése 

 az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a barátságban, a társas kapcsolatokban 

 

 

Tanórán kívüli foglalkozáson megvalósítandó feladatok 

 

Napi szintű, folyamatos feladatok 

 a jogok és kötelességek törvényes gyakoroltatása 

 a társadalomba való beilleszkedésre való felkészítés 

 önismeret, önértékelés képességének elsajátíttatása 

 tolerancia kialakítása 

 

Alkalmankénti feladatok 

 Nemzeti ünnepek megismertetése és megtartása 

 Hagyományőrzés 

 Versenyekre, szereplésekre inspirálás 

 

 

1.2 Eszközök 

 

 Óraterv 

 Tankönyvek 

 Egyéb taneszközök 

 Tanítási-tanulási módszerek 
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 Tanórán kívüli programok 

 DÖK működtetése 

 Példamutatás 

 

 

1.3 Értékelés 

 

1. Magasabb évfolyamba lépés feltételeinek meghatározása. 

2. Órai munka folyamatos értékelése. 

3. Otthoni munkák értékelése. 

4. Ismeretek, készségek értékelése, osztályozása. 

5. Magatartás és szorgalom értékelése. 

6. Közösségi munka, közösségi viselkedés értékelése. 

 

A pedagógiai feladatok a helyi tantervekben megfogalmazott tartalmakon keresztül valósulnak meg, az előző fejezetekben 

fellelhető szervezeti keretek között, változatos pedagógiai módszerekkel. Ebben a fejezetben foglaltak csak vázlatosak, mert 

a helyi tantervekben, illetve más részekben részletesen kidolgozva szerepelnek ezek a témák. 

 

 

 

2. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, 

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Az egészségnevelés és környezeti nevelés 

szüntelen permanens folyamat, az iskoláskor előtt elkezdődik és életünk végéig tart. Az emberek szemléletét, értékrendjét, 

viselkedését befolyásolja a családi, lakóhelyi, munkahelyi környezet, a barátok, a társak gondolkodása. 

 

Alapelveink 

 A tananyagot nem elhitetjük, hanem tapasztalatszerzés útján a valóságot mutatjuk be. 

 A szakmai ismereteken kívül hangsúlyozzuk az erkölcsi kérdéseket, az egészséges és környezettudatos életmódot. 

 A természeti és társadalmi vonatkozású tantárgyak, foglalkozások összehangolásával átfogó, holisztikus szemléletet 

formálunk. 

 Konkrét helyzeteket vizsgálunk és értelmezünk. 

 A problémákat komplexitásukban elemezzük. 

 A gyermeken keresztül hatással szeretnénk lenni az iskolán kívüli közösségek szemléletére is. 

 Az új értékek elfogadásával és megszilárdításával a hagyományok bővítését is szolgáljuk. 
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3. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az esélyegyenlőség intézkedéseink alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül: 

 a szegregációmentességet, 

 az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését,  

 a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. 

 

Ugyanakkor hangsúlyt helyezünk az esélyteremtésre és a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.  

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk: 

 a nevelő-oktató munkára,  

 a gyerekek egyéni fejlesztésére,  

 az értékelés gyakorlatára,  

 a tanulói előmenetel nyomon követésére,  

 a fegyelmezés és a büntetés alkalmazására,  

 a tananyag kiválasztására, alkalmazására és fejlesztésére,  

 a továbbtanulásra,  

 a humánerőforrás-fejlesztésére és a pedagógusok szakmai továbbképzésére, valamint  

 a partnerség építésére és kapcsolattartásra a szülőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.  

 

Feladatunk, hogy a tantestület minden tagja ismerje az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, hogy biztosítani tudja a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon 

minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen, az 

esélyegyenlőség sérülését jelezze a felettesének. 

A hatékonyság érdekében iskolánk folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások 

tekintetében illetékességgel és hatáskörrel rendelkező intézményekkel. 

 

A szülők, illetve a gondviselők részére lehetőséget biztosítunk az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos 

panasztételre. 

Évente lehetővé tesszük, hogy a működésére és a pedagógiai munkára vonatkozó iránymutatásokba, stratégiai 

dokumentumokba is beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

kötelezettségek és célkitűzések. 

Az esélyegyenlőség megvalósításának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség 

sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért az intézmény vezetője felelős. 

 

 

4. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek - projektoktatás, 

témahét 

 

A projekt fogalma 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a  diákok 

és  tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex  módon dolgoznak fel.  
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A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos 

tevékenység, az együttműködés (kooperativitás).  

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

 

A projektmódszer célja, előnye hogy: 

 a tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak, 

 saját érdeklődésük vezeti őket, 

 az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja, 

 saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában, 

 lehetőség nyílik újfajta  tanár-diák kapcsolat kialakítására, 

 örömteli, stressz mentes együttműködést biztosít, 

 előmozdítja a  pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület összetartását. 

 

A projektoktatás feladata: 

 Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásában, csoportok szervezésében, a terv elkészítésében. 

 Maradandó élménynyújtás a tanulók számára. 

 Differenciált segítség adása szükség szerint. 

 Az egymástól történő tanulás gyakorlati megvalósítása. 

 Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudás megszerzésének biztosítása. 

 A tanulók kommunikációs és szociális képességének, az ismeretszerzési és alkalmazó képességének erősítése. 

 A tanulók kreativitásának, a problémamegoldó és analitikus gondolkodásának a fejlesztése. 

 Az időbeosztás tanulása, gyakorlása. 

 Közös produktum bemutatása. 

 

Iskolánk lehetőséget biztosít a tananyag projektmódszerrel történő feldolgozására. Témajavaslatokat a lehetséges projektek, 

témahetek számára az éves munkatervben fogalmazunk meg. A projekt megvalósításának színtere lehet tanórai foglalkozás, 

tanulmányút, tanulmányi kirándulás vagy erdei iskola. 

 

Projektet, témahetet kezdeményező pedagógusnak minden tanév szeptember 10-éig projekttervet kell benyújtania az 

intézmény vezetőjének a projekt vagy témahét részleteinek, legfontosabb tevékenységeinek és tervezett hónapjának 

megnevezésével. A tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a feldolgozandó tananyagot, témakört, 

 felhasznált óraszámot, megjelölve a más tárgyakkal összevontakat, 

 résztvevők körét, 

 időpontot (hónap, hét), 

 részletes feladattervet, 

 módszereket, 

 felhasználandó segédanyagot, 

 a tanulói tevékenység értékelésének és bemutatásának módját. 
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A projektvezető pedagógus a projekt, témahét befejezése után írásos értékelést készít a megvalósításról (előny, hátrány is), 

és két héten belül benyújtja az intézmény vezetőjének. Amennyiben kiállítható anyagok is készülnek a teljesítés során, úgy 

azokat kiállításon is bemutatja az iskola közösségének. A projekt és a témahét megvalósítása során a pedagógusok kötelesek 

együttműködni egymással.  

 

 

 

5. A tanulók osztályba, csoportba való beosztásának szempontjai, az egyéb 

foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az iskolába felvett tanuló osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével, az 

intézményvezető dönt. Az osztályba sorolás szempontjai:  

 az óvodában eltöltött idő, 

 az óvónők javaslatai, 

 a szülői igények, 

 a Nevelési Tanácsadó véleménye (ha rendelkezik ilyennel a tanuló), 

 az osztálylétszám, 

 a nemek aránya. 

 

 

5.1 Általános tantervű osztályok kialakításának elvei 

 

Általános elv, hogy osztályainkban a tanulók a fejlettség és képességek, továbbá nemük tekintetében normális eloszlással 

legyenek jellemezhetők. 

 

 

5.2 A két tanítási nyelvű osztályokban a továbbhaladás feltételei 

 

 

Első évfolyam: 

Első osztály első félévében egyéni mérésre kerül sor, melynek célja az adott tanuló teljesítményének mérése, előtérbe 

helyezve azon képességeket, melyek a két tannyelvű oktatás elsajátításához szükségesek. 

Ha a mérés során kiderül, hogy a tanuló nem rendelkezik ezekkel a képességekkel, megkezdődik a fejlesztése, illetve, ha oly 

mértékű a lemaradása, beutaljuk a Nevelési Tanácsadóba. A szülőt tájékoztatjuk minderről. Tanév végén kontroll 

vizsgálatot végzünk. Ha akkora mértékű a lemaradás, mely akadályozza a tanulót az adott típusú osztályban való 

továbbhaladásban, az intézmény vezetője javaslatot tesz a szülőknek, hogy gyermeke az általános tantervű osztályban 

folytassa tanulmányait. 

 

 

Második évfolyam: 

Ha a szülő nem fogadja el a javaslatot, gyermeke folytatja tanulmányait a két tannyelvű osztályban, fejlesztő foglalkozáson 

fog részt venni. Majd a következő mérés után, a második félév végén újbóli megbeszélésre kerül sor, s az eredmények 

tükrében az igazgató ismét javaslatot tesz a továbbhaladás mikéntjéről. Ha a lemaradás indokolttá teszi, indítványozni fogja 

a gyermek általános tanrendű osztályban való elhelyezését. 
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Harmadik évfolyam: 

Ha a szülő nem fogadja el a javaslatot, miszerint gyermeke az általános tantervű osztályban folytassa tanulmányait, marad 

ebben a képzésben, harmadik osztályban is. Tanulási nehézségeit a fejlesztőpedagógus fejlesztő foglalkozásokon fejleszti. 

Az adott tanév végén - a mérési eredmények tükrében - újabb javaslattételre kerül sor a továbbhaladás módjáról.  

 

 

Negyedik évfolyam: 

Ha a szülő ekkor sem fogadja el az intézményvezető javaslatát, mely arra irányul, hogy a tanuló általános tantervű 

osztályban folytassa tanulmányait, negyedikben is marad az adott képzésben. Fejlesztő foglalkozásokon fog részt venni. 

Negyedik év végén újabb mérésre kerül sor. Ha az derül ki, hogy a tanuló eredményei alapján várhatóan nem lesz sikeres 

felső tagozaton a két tanítási nyelvű képzésben, az intézmény vezetője az ötödik évfolyamos osztályba sorolásnál általános 

tantervű osztályba helyezi át. 

 

 

5.3 A csoportbontásra vonatkozó elvek, a beosztás szempontjai 

 

A hagyományos osztálystruktúrát az alábbi esetekben bontjuk csoportokra: 

 az informatika tantárgy esetében, minden évfolyamon, a létszám függvényében; 

 az idegen nyelv tantárgy esetében, minden évfolyamon, a létszám függvényében; 

 a technika tantárgy esetében, csak felső tagozaton, a létszám függvényében; 

 két tanítási nyelvű osztályokban a készségtárgyak kivételével minden angol nyelven tanított tantárgy, valamennyi 

évfolyamon, a létszám függvényében; 

 az egyéni fejlesztő foglakozások időtartamára, 1-3 fős csoport, igény szerint.  

 

A csoportba sorolás szempontjai: 

 a tanuló tanulmányi teljesítménye, magatartása; 

 továbbtanulási, pályaválasztási szándéka, 

 érdeklődése, 

 terhelhetősége, 

 angol nyelv, illetve angol nyelven tanított tantárgy esetében homogén csoportok kialakítása előzetes tudásszint felmérés 

alapján. 

 informatika és technika tantárgy oktatásánál tudásszint szerint. 

 

 

5.4 Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

A tanuló a kötelező tanítási órák mellett részt vehet az érdeklődésének megfelelő egyéb foglalkozásokon: napköziotthon, 

tanulószoba, (szabadidős foglalkozás, önálló tanulás), szakkör, énekkar, sportkör. 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra az adott év szeptember 5. napjáig a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. A 

felvételről a foglalkozást vezető pedagógusok véleményének kikérése után az intézményvezető dönt. A tanuló 

jelentkezésével vállalja, hogy a tanév során folyamatosan részt vesz a foglalkozásokon. 

Az egyes tanévekben az egyéb foglalkozások indításáról megfelelő létszám esetén az iskola intézményvezetője dönt. 
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5.5 A pedagógusválasztás szabályai a választható tantárgyak, foglalkozások esetében  

 

Az iskola személyi feltételrendszere nem teszi lehetővé a pedagógusválasztást. 

 

 

 

6. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

A jó hangulatú, eredményes nevelés-oktatás egyik feltétele az egységes értékelési rendszer. A követelmény- és értékelési 

rendszerünk három részből áll: 

1. tantárgyi, 

2. magatartási, 

3. szorgalmi követelmények és ezek értékelése. 

 

A tantárgyi követelmény- és értékelési rendszer a tantárgyi helyi tantervekben kerül megállapításra. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésével, minősítésével célunk a diákok személyiségének fejlesztése. 

Elsősorban a tanulók adottságaik, hajlamaik, képességeik, hibáik és hiányosságaik megismerése és megismertetése, helyes 

értékelése, ezáltal önértékelési képességük kialakítása, ezzel tudatos önfejlesztésük. 

 

Feladatunk: 

 a magatartás és a szorgalom változásának folyamatos visszajelzése, havonkénti értékelése; 

 a helyes viselkedés normáinak elsajátítására való érdekeltség megteremtése. 

 

A jutalmazás és az értékelés alapelvei: 

 Legyen ösztönző hatású, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését! 

 Segítse a reális önértékelés kialakulását! 

 Legyen sokoldalú, változatos, egyszerű és áttekinthető! 

 Az értékelés a nevelés-oktatás szerves része, ezért objektívnek kell lennie. 

 Mindenkor figyelembe kell vennie a tanulók életkori sajátosságait. 

 Az értékelés iránymutatás a szülő és a pedagógus számára. 

 Az értékelés adjon pozitív mintát az önértékeléshez! 

 Jelölje a fejlődés irányát! 

 Követelményei legyenek egyértelműek és teljesíthetők! 

 A különböző tanulói teljesítményeket az elvárásokhoz viszonyítjuk. 

 

A tanulók jutalmazásának formáit és rendjét a Házirend szabályozza. 
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A tanulók magatartásának értékelése: 

Magatartáson értjük a tanuló 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát; 

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát; 

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban; 

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását; 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét; 

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét. 

  

Példás magatartású az a tanuló, aki 

 a közösségért sokat tesz, aktív, kezdeményező, részt vesz a közösségi programokban; 

 a házirend előírásait megtartja, másokat is erre ösztönöz; 

 pozitív hatást gyakorol a közösségre; 

 a felnőttekhez, a társakhoz, a tárgyi környezethez kulturáltan viszonyul. 

 

Jó magatartású az a tanuló, aki 

 figyelembe veszi a közösség érdekeit és részt vesz annak tevékenységében; 

 a házirend és iskolai viselkedés szabályait többnyire betartja; 

 a közösségi munkában lehet számítani rá. 

 

Változó magatartású az a tanuló, aki 

 az iskola házirendjét többszörösen megsérti, magatartása kifogásolható; 

 a közösségi munkát csak ösztönzésre végzi; 

 kifogásolható magatartása miatt fegyelmező intézkedésben részesült; 

 az órákra késve érkezik. 

 

Rossz magatartású az a tanuló, aki 

 fegyelmezetlen magatartásának következményei az egész közösségét sújtják, magatartása rossz példát jelent 

(öltözködés, durvaság, rongálás, gorombaság, hangoskodás, tanórák zavarása stb.), felelősséget nem érez; 

 a közösségi élet iránt közömbös, a közösséget hátráltatja; 

 tanáraival, társaival tiszteletlen; 

 többször igazolatlanul mulaszt. 

 a súlyos fegyelmi vétségekért kapott fegyelmező intézkedések nem vezetnek eredményre. 

 

A félévi és év végi magatartás érdemjegyek eltérhetnek a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő jutalmazásban vagy 

elmarasztalásban részesült. 
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A tanulók szorgalmának értékelése: 

 

Szorgalmon értjük a tanuló 

 tanulmányi munkához való viszonyát; 

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát; 

 önálló feladatai elvégzésének minőségét; 

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását; 

 aktivitását. 

                                                                                                                       

Példás szorgalmú az a tanuló, aki 

 kötelességét kifogástalanul teljesíti, céltudatosan törekszik jobb eredmények elérésére; 

 képességeihez mérten iskolai tanórai munkáját és otthoni feladatait a legjobban ellátja; 

 munkájában kitartó és a tőle elvárható legjobb eredményre törekszik; 

 pontos, esztétikailag is tetszetős, hiánytalan munkát igyekszik végezni; 

 a tanítási órákon aktív, egyenletesen jó tanulmányi eredményt ér el. 

 

Jó a szorgalma annak, aki 

 képességeihez mérten jól dolgozik, de többre nem törekszik, pedig ez lehetséges lenne; 

 iskolai munkáját és házi feladatait maradéktalanul elvégzi, de ezekben előfordulnak hiányosságok; 

 képes lenne jobb teljesítményre nagyobb akaraterővel és szorgalommal; 

 írásbeli munkájának külalakja igényes. 

 

Változó a szorgalom, akkor, ha 

 a munkavégzés nem egyenletes, benne hullámzás figyelhető meg, jó és hanyag munkák váltogatják egymást; 

 képességein alul teljesít, ami saját akarati tulajdonságainak eredménye; 

 rendszertelenül készül az órákra; 

 házi feladatait gyakran nem készíti el; 

 érdeklődése szűk körű, nehezen ösztönözhető. 

 

Hanyag szorgalmú, aki 

 rendszeresen elmulasztja kötelességeit; 

 képességei alatt mélyen teljesít, érdektelenség, közöny jellemzi; 

 munkái gondatlanok, hanyagok; 

 munkavégzésében megbízhatatlan, az órai munkában passzív; 

 valamely tantárgyból elégtelenül teljesít. 
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A minősítés az egyéni képességek alapján – a körülmények mérlegelésével – kifejezi a tanulmányi tevékenységhez való 

viszonyt. 

 

 

 

7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai, formái, 

továbbá az ismeretek számonkérésének rendje 

 

A jó hangulatú, eredményes oktatás - nevelés egyik feltétele az egységes ellenőrzési értékelési rendszer. A rendszerünk 

három fő részből áll: 

1. tantárgyi 

2. magatartási 

3. szorgalmi követelmények és ezek értékelése. 

 

 

7.1 Az ellenőrzés, értékelés cél-és feladatrendszere 

 

Iskolánkban a tanulói teljesítmények mérése és értékelése egységes követelményrendszeren alapszik. Ezt a Köznevelési 

Törvény, a Kerettanterv, valamint az erre épülő helyi tanterveink biztosítják. Ennek alapján határoztuk meg az értékelés 

általunk elsődlegesnek tartott cél- és feladatrendszerét. 

 

Célja: 

 a diákok személyiségének fejlesztése, elsősorban adottságaik, hajlamaik, képességeik, hibáik és hiányosságaik 

megismerése és megismertetése, helyes értékelése, ezáltal önértékelési képességük kialakítása, ezzel tudatos önfejlesztésük. 

 diagnosztikus visszajelzés, tájékoztatás a tanár, a tanuló és a szülő számára, 

 

Feladata: 

 a tanulmányi munka folyamatos visszajelzése, 

 a tanulásra, vagy más tantárgyi tevékenységre való érdekeltség megteremtése, 

 a követelmények teljesítésének minősítése osztályzattal felső tagozaton, szöveges értékeléssel, és 2. osztály évvégétől 

érdemjeggyel a tanuló fejlődéséről alsó tagozaton, 

 a követelmények teljesítésének szintje alapján a korrekció, a hiánypótlás és a további gyakorlás témáinak megjelölése, 

 a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz és másokéhoz, 

 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása az országos standartizált értékekhez.  

 

 

7.2 A pedagógiai ellenőrzéssel, értékeléssel szemben támasztott követelményeink  

 

Az ellenőrzés, értékelés legyen: 

 folyamatos, rendszeres, tervszerű,  
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 sokoldalú: mérje az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a tudást, manuális tevékenységet, a testi 

ügyességet stb., 

 változatos: vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a személyiségtípusokat, a tantárgy sajátosságait, vizsgálja a 

neveltségi szintet, 

 jelezze a sikert és a kudarcot, 

 egységes, egyszerű, áttekinthető, 

 differenciált és személyre szóló, az eltérő képességű gyerekeknek sikereket biztosítson, 

 regisztrálja a fejlődés irányát, 

 erősítse a belső motivációt. 

 

A követelményei legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetőek, történjen megfelelő légkörben, preferálja a 

szorgalmat, az érdeklődést, a kitartó munkát. 

 

 

7.3 Az ellenőrzés, értékelés funkciói a tanulási folyamat különböző fázisaiban 

 
 Módja Célja Ideje Formái 

A
 t

a
n

u
lá

s 

k
ez

d
et

e
 

diagnosztikus 

1. Feltárja az előzetes 

ismeretek szintjét 

2. Tájékoztat az ismétlés, 

felzárkóztatás, hiánypótlás 

mikéntjéről 

1. tanév elején, új téma 

indításakor 

2. iskolaváltáskor 

3. tanárváltásnál 

4. differenciált 

csoportbontásnál 

Rövid dolgozat, szóbeli felelet. 

Nem osztályozzuk, (pontozás 

v. százalékos 

értékmeghatározás). 

A
 t

a
n

u
lá

s 

fo
ly

a
m

a
ta

 

 

formatív 

fejlesztő - formáló - 

ösztönző 

1. Kisebb tanítási egységek 

elsajátítási szintjének 

felmérése 

2. Tanulási hibák és 

nehézségek differenciált 

feltárása, javítása 

3. Ösztönzés, önkorrekció 

Időben rendszeresen 

elosztott gyakorisággal, a 

folyamat teljes idejében. 

1. röpdolgozat 

2. szóbeli felelet  

3. osztályfeleltetés 

4. kísérletezés 

5. manuális munka 

6. gyakorlat végrehajtása 

A
 f

o
ly

a
m

a
t 

v
ég

e 

 szummatív 

minősítő 

A tanulmányi 

követelményeket 

figyelembevevő összegzés, 

záró minősítés. 

Relatív végállapot 

eredményeinek 

megállapítása. 

Nagyobb tanulmányi 

egységek lezárásakor 

(tantárgyi témák végén, 

félévkor, tanév végén). 

1. témazáró dolgozat 

2. szóbeli, írásbeli 

összefoglaló 

3. vizsga 

 

 

7.4  Az értékelés formái 

Szóbeli értékelés 

A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ennek jellege korrigáló, segítő, 

tanácsadó orientáló. Többféle módon jelenik meg: 

 a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő - szinte minden pillanatban megjelenő - igen-nem, 

helyes-helytelen típusú szabályozó megnyilvánulások; 

 a közösen végzett tevékenységben megjelenő tudatos rendszeres szóbeli értékelés (pl. osztálymunka óraközi és óravégi 

értékelése, jellegzetes hibák kiemelése, korrigálása); 
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 személyes beszélgetés és helyzetfeltárás, teljesítményértékelés gyerekekkel, szülőkkel (fogadóóra, családlátogatás, 

stb.); 

 

Írásbeli minősítés, értékelés 

 

1. évfolyamon november 20-ig, félévkor (a tanév rendjében meghatározott időpontban), március 20-ig és tanév végén, a 2. 

évfolyamon első félév végén szöveges minősítés adunk minden tantárgyból, amely azt fejezi ki, hogy a tanuló  

- kiválóan teljesített, mert a tanuló a tantárgyi fejlesztés elvárt eredményeinek (továbbiakban: tantervi 

követelményeknek) kifogástalanul megfelel. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni is képes. Pontosan, 

szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Az iskolai 

(tanórai) munkában különösen nagy figyelemmel, érdeklődéssel vesz részt, otthoni feladatait rendszeresen elvégzi. 

- jól teljesített, mert a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés hibával tesz eleget. Az órai 

munkában érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt. A már feldolgozott tananyagról számot tud adni, azt némi 

segítséggel alkalmazni tudja. Legfeljebb kisebb előadási hibákat vét. Az otthoni feladatait elvégzi. 

- megfelelően teljesített, mert a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, nevelői 

segítségre (javításra, kiegészítésre) többször van szüksége. Kevésbé tud önállóan dolgozni, csak segítséggel képes 

megoldani feladatait. Az iskolai (tanórai) munkában részt vesz, otthoni feladatait nagyobbrészt elvégzi. 

- felzárkóztatásra szorul, mert a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Ismereteit csak segítséggel tudja 

alkalmazni. Az órai munkában passzív, otthoni feladatait hiányosan végzi el. 

 

 2. évfolyamon a tanév végén, illetve a magasabb évfolyamokon félévkor és tanév végén is – a hit- és erkölcstan 

valamint a hon- és népismeret tantárgyak kivételével - osztályzattal minősítjük a tanulók munkáját. 

 Az 1-8. évfolyamon félévkor és tanév végén hit- és erkölcstan, továbbá 5. évfolyamon hon- és népismeret 

tantárgyakból szöveges minősítés adunk, amely azt fejezi ki, hogy a tanuló kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően 

teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 

 Az érdemjegyre váltás szabálya iskolaváltás esetén: kiválóan (5), jól (4) vagy megfelelően (3) teljesített, továbbá 

felzárkóztatásra szorul (2). 

 

Osztályozás 

Az osztályozásnál a 2. évfolyam második félévétől, illetve a magasabb évfolyamokon öt érdemjegyet használunk.  

Törekszünk arra, hogy a gyermek gondolkodásának kialakulását, fejlődését ne egy-egy órai munkával mérjük, hanem több 

órai, összefüggő és folyamatos munkát igénylő tudás megszerzése után. Az adott tantárgy heti óraszámával megegyező 

mennyiségű, de legalább havi egy érdemjegyet adunk. 

 

Az osztályzatok tartalma: 

Jeles (5):  

A tanuló a tantárgyi fejlesztés elvárt eredményeinek (továbbiakban: tantervi követelményeknek) kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz szóban és írásban. Lényegre 

mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Az iskolai (tanórai) munkában különösen nagy 

figyelemmel, érdeklődéssel vesz részt, otthoni feladatait rendszeresen elvégzi. 

Ha a tanuló valamennyi osztályzata legalább az adott félévben jeles, akkor szaktárgyi dicséretben részesülhet, érdemjegye 

ebben az esetben kitűnő. 

Jó (4):  

A tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Az órai munkában 

érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt. A már feldolgozott tananyagról számot tud adni, azt némi segítséggel alkalmazni 

tudja. Legfeljebb kisebb előadási hibákat vét. Az otthoni feladatait elvégzi. 
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Közepes (3): 

A tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) 

többször van szüksége. Kevésbé tud önállóan dolgozni, csak segítséggel képes megoldani feladatait. Az iskolai (tanórai) 

munkában részt vesz, otthoni feladatait nagyobbrészt elvégzi. 

Elégséges (2):  

A tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Ismereteit csak segítséggel tudja alkalmazni. Az órai munkában passzív, otthoni 

feladatait hiányosan végzi el. 

Elégtelen (1):  

A tanuló a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimum tananyagot sem sajátítja 

el. Az órai munkában passzív, otthoni feladatait nem, vagy csak hanyagul végzi el. 

A tantárgyi fejlesztés elvárt eredményeinek részletezését lásd a Helyi tanterv című fejezet szaktárgyi tanterveinek végén.  

 

A tanév során egyenletesen, iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és/vagy magatartási 

nevelőtestületi dicséretet kaphatnak. A dicséretet az osztályfőnök bejegyzi a bizonyítványba. Az iskola intézményvezetője 

a tanévzáró ünnepélyen oklevéllel is elismeri a kimagasló teljesítményt. A dicséretes tanulók könyv- és tárgyjutalomban is 

részesülhetnek. 

 

 

7.5  A számonkérés formái 

 

Szóbeli számonkérés: 

 egyéni feleltetés, 

 osztályfeleltetés, 

 kiselőadás. 

 

Írásbeli számonkérés: 

 ismeret-jellegű tudást számon kérő rövid írásbeli ”felelet”, 

 témazáró dolgozat, 

 képességjellegű tudást mérő feladatlap. 

A szóbeli és írásbeli munkáknál értékeljük a tananyagtartalom mellett a szaknyelv használatát, a nyelvhelyességet, 

helyesírást pedig javítjuk. 

 

Gyakorlati számonkérés:  

A készségtárgyak tanítási óráin a tanulók manuális, vizuális, muzikális, test- és izomfejlesztő tevékenységei és 

teljesítményei kerülnek értékelésre. Az adottságok és tehetség mellett az értékelésnek tartalmaznia kell a munkához való 

viszonyt, a belső igényességet, amely a művészeti kultúra - képzőművészet, zene - és a mozgás örömének megismerésére 

irányul. 

 

Egyéb, értékelhető tevékenységek: 

 versenyeken való részvétel 

 szorgalmi feladatok megoldása 

 gyűjtemények, tablók készítése 
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 A tanulók tudásának mérésére tantárgyi vizsgákat szervezünk. 

 

 

7.6 A számonkérés - értékelés konkrét megnyilvánulásai 

 

 Havonta - tantárgyanként - legalább egy érdemjegy kerül az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe. 

 Ügyelünk a szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelő arányára. 

 Érdemjeggyel minősíthetjük tanulóink füzeteit, munkalapjait, amelyet figyelembe veszünk a tantárgyi értékelésnél. 

 

Új tantárgynál az első hónapban csak szóban értékelünk, érdemjegy nem kerül a naplóba. Ebben az időszakban ismertetjük 

meg a tanulókkal az új tantárgy sajátos tanulási módszereit, elvárásainkat. Rámutatunk az elért eredmények és kudarcok 

okaira. 

 

 

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

értékelésében betöltött szerepe 

 

 A folyamatos számonkérés és a tanulók felkészítésének ellenőrzése érdekében egy-egy tanóra anyagából írásbeli 

felelettel is számot adhatnak a tanulók. 

 A „rövid írásbeli feleletet” lehetőség szerint a következő órára, de mindenképpen 2 héten belül osztályzattal adjuk 

vissza a gyerekeknek. A megfelelő korrekciókat közösen végezzük el. 

 Az egységes értékelés érdekében tantárgyanként és évfolyamonként témazáró dolgozatot íratunk. Tanév végén magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgyból munkaközösségi szinten 

összeállított, közösen kialakított pontrendszer alapján évzáró évfolyamdolgozatot íratunk. 

 Az iskolában készített dolgozatok, felmérések megtekintésére lehetőséget adunk a szülőknek. A témazáró dolgozatokat 

1 évig megőrizzük. 

 A rajz mappákat a tanév végéig az iskolában tartjuk, év végén vihető haza. 

 A témazáró dolgozatra való felkészülés komoly erőfeszítést kíván a tanulótól, ezért kettőnél több témazáró egy napra 

nem kerül. 

 A témazáró dolgozatok javítására fordított időt a házirendben szabályozzuk. 

 A témazáró ill. félév- és tanévzáró dolgozatokat százalékos formában értékeljük, ugyanakkor érdemjeggyel is 

minősítjük.  

 A témazáró dolgozatok, és a félév- és tanévzáró dolgozatok érdemjegye súlypontosabb, kétszeres jegyként számítanak 

a félévi vagy év végi osztályzatnál.  

 A házi feladatok, egyéni gyűjtőmunka és az órai munka értékelésénél a szaktanárok olyan egyéni értékelési rendszert 

alkalmaznak, mely ösztönző és motiváló hatású a tanulók számára. 

 Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékeli, de nem csak az érdemjegyek átlagaként jelentkezik, hanem az 

adott tantárgy minél több elemét veszi figyelembe (nem csak az osztályzatokat) és tükrözi a fejlődési tendenciát. 
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8. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

8.1 A házi feladatok célja 

 

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatokkal célunk, hogy a tanulók 

elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket, illetve, a kiadott 

feladatokkal segítsük a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

 

A fenti célok sikeres megvalósítása érdekében az alábbi szabályok betartásával járunk el: 

 A házi feladatot gondosan kell kijelölni, éreztetve, hogy a pedagógus jelentőséget tulajdonít neki. 

 Figyelembe kell venni az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai terhelhetőségét, s biztosítani kell 

a tanulók számára a szükséges szabadidőt. 

 A házi feladat sikeresen megoldható legyen a tanulók számára.  

 

Ennek érdekében: 

 a tanulók önálló tanulási képességét tanórán is fejlesztjük; 

 a házi feladat kapcsolódjon a tanórai munkához, az elsajátítottak begyakorlására, hogy a következő órai anyag 

előkészítésére szolgáljon; 

 használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, munkafüzeteket; 

 a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, alkalmazva a differenciált házi feladatot (tananyagon 

túlmutató, felzárkóztatást segítő); 

 rendszeresen adjunk feladatot otthoni felkészüléshez. 

1. A tanulókkal közölni kell a házi feladatok elkészítésének (szóbeli és írásbeli is) szabályait, a mulasztás 

következményeit. 

2. A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell. (Gyors, részletes, egyénre szóló visszacsatolás.) 

A szóbeli házi feladatok ellenőrzése általában szóbeli számonkérés formájában történik. 

 

Elvárások a szülőktől:  

 a tanulási feltételek otthoni megteremtése; 

 a gyerekek segítése a tanulásban; 

 a tanulók munkájának ellenőrzése. 

 

 

8.2 A házi feladat tartalmi követelményei 

 

 Kapcsolódjon a tanórai munkához, a tantárgyi követelményrendszerhez! 

 Legyen differenciált, személyre szabott, individualizált! 

 Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést fokozó, esetleg szórakoztató! 

 Legyen megfelelően előkészített, átbeszélt! 
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 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat! 

 Jelentsen akár intellektuális kihívást! 

 

 

8.3 A házi feladat formái 

 

 projekt-munka  

 egyéni kutatómunka  

 teszt 

 prezentáció 

 gyűjtőmunka 

 munkafüzeti gyakorlatok 

 rajz, plakát 

 számolás vagy fogalmazvány 

  munkadarab  

  memoriter 

  versenyfeladatok  

  rejtvények  

  szótanulás 

  kísérlet 

A pedagógus adhat szorgalmi feladatot, melynek elkészítését minden esetben külön jutalom illeti, ezzel is további 

önfejlesztésre, önművelésre buzdítva a tanulót. 

 

 

 

9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

 

9.1 A tanulók értékelése 

 

Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk 

fejlődésének folyamatos mérése és értékelése.  

Alapvetően kétféle számonkérés és ennek megfelelően kétféle értékelés történhet. A tanulás folyamatában arra vonatkozhat 

az ellenőrzés (számonkérés), hogy a tanuló hol tart adott ”pillanatban” az elsajátítandó tananyag interiorizálásában. Annak 

megítélése, hogy a pedagógus szerint hol kellene tartania igen szubjektív. Ebben a társakkal való összevetés segíthet. A 

másik számonkérés időszakos a tananyag feldolgozása végén aktuális. Itt már a tananyagra vonatkozó minőségi elvárások 

(jóság kritériumok) lehetnek az értékelés alapjai. 

 

Az elsajátítás minőségi mutatói: 

 a feladatmegoldás határozott vállalása, 
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 az eredményes megoldás újbóli megismétlése, 

 a siker feletti őszinte öröm, 

 a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási érték, találat stb.). 

 

A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzésértékűek – „teljesítménytükör”, a tanuló értékelésében a saját magához 

mért fejlődésváltozásokat kell alapul venni. 

 

Cél: 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan romlik. Az általános fizikai 

teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk: az 

iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és 

tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

 

 

9.2 A tanulók fizikai, fittségi mérése 

 

A teljesítménypróbák leírása: 

 60 méter vágtafutás: Az atlétika szabályainak megfelelően versenyszerű feltételek között. A tanulók tetszés 

szerint választhatnak az álló vagy a térdelő rajttal való indulás között. A tanulók tornacipőben, egy alkalommal 

fussanak. Eredményüket 0,1 s-os pontossággal rögzítjük. 

 Helyből távolugrás: Elugróvonal mögül, pároslábú elugrással. Két kísérlet közül a jobbikat értékeljük. 

 Tömöttlabda dobás hátra: A tanuló háttal álljon fel a dobás irányára. A labdát mellső mélytartásban fogja. 

Előrehajlással szerzett lendülettel, felegyenesedve, a fej fölött hátrafelé dobja el a labdát. Az atlétika szabályainak 

megfelelően, dobóvonal mögül történjen a dobás. Minden próbázó három dobást hajthat végre. Eredménye a 

legjobb szabályos dobás, amit 10 cm-es pontossággal kell mérni. A labda súlya: lányoknak az 5-8. évfolyamon 2 

kg, fiúknak az 5-7. évfolyamon 2 kg, a 8. évfolyamon 3 kg. 

 12 perces futás (Cooper teszt): A vizsgált tényező: a kardio-respiratorikus állóképesség. A gyerekek álló rajttal 

indulva 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítik a futópályán. Megengedhető, hogy amennyiben a 

próbázók kifáradtak egy időre lelassítsanak vagy gyalogoljanak. Ezt követően kezdjenek újra tovább futni és 

igyekezzenek minél hosszabb távot megtenni. 

 

A teljesítmény próbák értékelése az alábbi ponttáblázat alapján történik. 

 
 60 m futás Medicinlabda dobás hátra Cooper teszt Helyből távolugrás 

40 7,20 22,5 3600 250 

39 7,40 22 3550 245 

38 7,60 21,5 3500 240 

37 7,80 21 3450 235 

36 8,00 20,5 3400 230 

35 8,20 20 3300 225 

34 8,40 19,5 3200 220 

33 8,60 19 3100 215 

32 8,80 18,5 3000 210 

31 9,00 18 2950 205 

30 9,20 17,5 2900 200 

29 9,40 17 2850 195 

28 9,60 16,5 2800 190 
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27 9,80 16 2750 185 

26 10,00 15,5 2700 180 

25 10,20 15 2650 175 

24 10,40 14,5 2600 170 

23 10,60 14 2550 165 

22 10,80 13,5 2500 160 

21 11,00 13 2450 155 

20 11,20 12,5 2400 150 

19 11,40 12 2300 145 

18 11,60 11,5 2200 140 

17 11,80 11 2100 135 

16 12,00 10,5 2000 130 

15 12,20 10 1900 125 

14 12,40 9,5 1800 120 

13 12,60 9 1700 115 

12 12,80 8,5 1600 110 

11 13,00 8 1500 105 

10 13,20 7,5 1400 100 

9 13,40 7 1300 95 

8 13,60 6,5 1200 90 

7 13,80 6 1100 85 

6 14,00 5,5 1050 80 

5 14,20 5 1000 75 

4 14,40 4,5 950 70 

3 14,60 4 900 65 

2 14,80 3,5 850 60 

1 15,00 3 800 55 

 

A diákok fittségi állapotának meghatározására nem és korosztály szerint az alábbi értékelő táblázatot használjuk. 

 

 1. 

fiú 

1. 

lány 

2. 

fiú 

2. 

lány 

3. 

fiú 

3. 

lány 

4. 

fiú 

4. 

lány 

5. 

fiú 

5. 

lány 

6. 

fiú 

6. 

lány 

7. 

fiú 

7. 

lány 

8. 

fiú 

8. 

lány 

kiváló 70 60 75 70 85 80 95 90 110 100 120 110 130 120 140 125 

jó 60 55 65 60 70 65 75 70 80 75 85 80 90 85 100 90 

közepes 40 35 45 40 50 45 55 50 60 55 65 60 70 65 80 75 

gyenge 25 15 30 20 35 25 40 30 45 35 50 40 55 45 60 50 

nagyon 

gyenge 

15 12 20 18 22 20 26 22 28 24 30 26 32 28 35 30 

 

A tanulók fizikai fittségi állapotának méréséhez szükséges módszerek 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések sorába. Ennek értelmében 

járunk el a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében. A mérésre előírt időintervallumot az adott tanév rendjében 

szabályozzák. 

 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt / NETFIT  

 

A 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.  
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A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és 

testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két, illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési 

zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, amely 

vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 

A tanulók fittségi mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. A NETFIT mérési módszerének 

alkalmazása és a mérési eredmények online felületre történő felvitele 5. évfolyamtól kötelező.  

A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és 

évfolyamonként rögzíti. Az eredményeket elemzi és meghatározza a tanuló fittségi fejlődése szempontjából szükséges 

intézkedéseket. A fittségi mérés eredményei az országos online informatikai adatbázisban a pedagógus, a tanuló és a szülő 

számára egyaránt elérhetők lesznek. 
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10.  A választott kerettantervek megnevezése, óratervek 

 

 

1-4. évfolyam 

Magyar nyelv és Magyar irodalom ............................................................................................................... 1. számú melléklet 

Angol nyelv általános tantervű osztályban – 4. évfolyam.  .......................................................................... 2. számú melléklet 

Angol nyelv – a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz - 1-4. évfolyam ......................... 3. számú melléklet 

Matematika ................................................................................................................................................... 4. számú melléklet 

Erkölcstan ..................................................................................................................................................... 5. számú melléklet 

Környezetismeret .......................................................................................................................................... 6. számú melléklet 

Ének-zene – A változat ................................................................................................................................. 7. számú melléklet 

Vizuális kultúra ............................................................................................................................................. 8. számú melléklet 

Technika, életvitel és gyakorlat .................................................................................................................... 9. számú melléklet 

Testnevelés és sport .................................................................................................................................... 10. számú melléklet 

Informatika általános tantervű osztályban – 3-4. évfolyam  ......................................................................  11. számú melléklet 

Informatika a két tanítási nyelvű osztályban – 4. évfolyam  ......................................................................  12. számú melléklet 

 

 

5-8. évfolyam 

Magyar nyelv és Magyar irodalom – A változat......................................................................................... 13. számú melléklet 

Angol nyelv általános tantervű osztályban ................................................................................................. 14. számú melléklet 

Angol nyelv - a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz ................................................. 15. számú melléklet 

Angol nyelvi civilizáció .............................................................................................................................. 16. számú melléklet 

Matematika – Emelt óraszámú B változat  ................................................................................................. 17. számú melléklet 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek ..................................................................................... 18. számú melléklet 

Hon- és népismeret ..................................................................................................................................... 19. számú melléklet 

Erkölcstan ................................................................................................................................................... 20. számú melléklet 

Természetismeret ........................................................................................................................................ 21. számú melléklet 

Biológia-egészségtan – B változat .............................................................................................................. 22. számú melléklet 

Fizika – B változat ...................................................................................................................................... 23. számú melléklet 

Kémia – B változat ..................................................................................................................................... 24. számú melléklet 

Földrajz ....................................................................................................................................................... 25. számú melléklet 

Ének-zene – A változat ............................................................................................................................... 26. számú melléklet 

Vizuális kultúra ........................................................................................................................................... 27. számú melléklet 

Informatika – 5-8. évfolyam ....................................................................................................................... 28. számú melléklet 

Technika, életvitel és gyakorlat .................................................................................................................. 29. számú melléklet 

Testnevelés és sport .................................................................................................................................... 30. számú melléklet 
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Általános tantervű osztályaink óraterve 1-4. évfolyamon 

 

Jelmagyarázat: 

 

Piros színű karakter jelöli a szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt 

kerettantervi óraszámokat. 

 

 = Angol nyelvű tanítási órák 

 

 = Csoportbontás 

 

 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Felhasználható órakeret 25 25 25 27 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Magyar nyelv és irodalom 7+1,5 7+1,5 6+1,5 6+1 

Angol nyelv       2+1 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika   1 1 

Tanulók heti kötelező óráinak száma 25 25 25 27 

Csoportbontások óraszáma 0 0 1 1 

Felhasznált órák összesen 25 25 26 28 

 

 

 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma  

az általános tantervű osztályainkban 1-4. évfolyamon 

 

3-4. évfolyamon: informatika, 1 óra/hét 
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Általános tantervű osztályaink óraterve 5-8. évfolyamon 

 

 

 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Felhasználható órakeret 28 28 31 31 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2+1 2+1     

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanulók heti kötelező óráinak száma 28 27 31 30 

Csoportbontások óraszáma 5 5 5 4 

Felhasznált órák összesen 33 32 36 34 

 

 

 

 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

az általános tantervű osztályainkban 5-8. évfolyamon 

 

5. évfolyamon: informatika, 1 óra/hét 
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Két tanítási nyelvű osztályaink óraterve 1-4. évfolyamon 

 

 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Felhasználható órakeret 29 29 29 31 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Ebből két tanítási nyelvű órakeret 4 4 4 4 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6+1 6+1 

Angol nyelv  5 5  5  2+3 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika    1 

Tanulók heti kötelező óráinak száma 28 28 29 30 

Csoportbontások óraszáma 5 5 7 7 

Felhasznált órák összesen 33 33 36 37 

 

 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

a két tanítási nyelvű osztályainkban 1-4. évfolyamon 

 

4. évfolyamon: informatika, 1 óra/hét 
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Két tanítási nyelvű osztályaink óraterve 5-8. évfolyamon 

 

 

 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Felhasználható órakeret 32 32 35 35 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Ebből két tanítási nyelvű órakeret 4 4 4 4 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Angol nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

Célnyelvi civilizáció 1 1 1 1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2+1 2+1   

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanulók heti kötelező óráinak száma 31 30 34 33 

Csoportbontások óraszáma 11 11 10-12 9-11 

Felhasznált órák összesen 42 41 44 42 

 

 

 

 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

a két tanítási nyelvű osztályainkban 5-8. évfolyamon 

 

5. évfolyamon: informatika, 1 óra/hét 

 



70 

11.  Óbuda-Békásmegyeren élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló 

tananyag 

 

Az 1993. évi nemzeti kisebbségi törvény megjelenése óta bizonyos területeken - romlott a nemzetiségek helyzete, különös 

tekintettel az identitás megőrzésére - állapítják meg nemzetiségi szakemberek. Fontos tehát, hogy a nemzetiségek kultúrája 

elfoglalja méltó helyét az iskolai oktatásban.  

A legtöbb hazai nemzeti kisebbség igényes, értékeihez ragaszkodó, azokat művelni és gyarapítani akaró értelmiséggel, s 

nemegyszer felkészült kutatókkal rendelkezik. A kisebbségi kultúra legitimációját azonban csakis a többség adhatja meg 

azzal, hogy bekapcsolja a kisebbség kultúráját az ország kulturális vérkeringésébe. 

 

Szűkebb környezetünk, Óbuda-Békásmegyer kisebbségei 

1. Cigány 2. Görög  3. Horvát 4. Német 5. Örmény  

6. Román  7. Szerb   8. Szlovák 9. Bolgár 10. Ruszin 

 

Célunk, hogy tanulóinknak lehetőséget biztosítsunk az Óbuda-Békásmegyeren jelentős számban élő kisebbségek 

(cigányság, német és örmény nemzetiség) kulturális sokszínűségének megismerésére. 

A téma segíti egyben a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítását, 

az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való 

kezelését. 

Megalapozza továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét. 

A diákok elsajátítják a sokoldalú információgyűjtés és felhasználás képességét.  

 

 

11.1 A tananyag tartalma 

 

A cigányság kultúrájának megismertetése: 

 A cigányság eredete, származása. 

 A cigányság nyelve. 

 Irodalom (líra, próza)  

 Neves alkotók (Lengyel Menyhért, Bari Károly művei) 

 A cigányság, mint a művészetek témája (festészet, irodalom, zene, film) 

 Képzőművészet (naiv festők) 

 Zene (cigányzene, Neves zenészek) 

 Kézművesség (kosárfonás, foltozás) 

 A cigányok érzelemvilága. 

 A hazánkban élő három legnépesebb cigánycsoport a magyar-cigányok, a beások, valamint az oláhcigányok.  

 

Német nemzetiség kultúrájának megismertetése: 

 A német betelepülések az Árpádok korában 

 Későbbi német telepesek 
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 Betelepítések Magyarországra 

 Kitelepítések a II. világháború után 

 Bányavárosok 

 Szász városok 

 Német nemzetiségi egyesületek és kultúrcsoportok 

 A német telepesek nyelvi hatásai, családnévkutatás, eredetkutatás 

 Sváb nyelvjárások (települések és Pilisben, Dunakanyarban) 

 Népművészet, hagyományok  

 Öltözködés 

 Zene 

 Iparművészet, kézművesség 

 

Örmény nemzetiség kultúrájának megismertetése 

 Czetcz János emléke 

 Magyarországon élő egyéb nemzetiségek  

 Szent István intelmei  

 

 

11.2 A tananyag elsajátításának színterei 

 

 Osztályfőnöki óra 

 Hon- és népismeret tantárgy 

 Erkölcstan tantárgy  

 Témahetek, témanapok 

 Szakkörök 

 

 

11.3 Tevékenységformák 

 

 Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, hipotézisek bizonyítása és cáfolata, 

szövegek megbeszélése és elemzése). 

 A játék (szerepjáték, szociodráma). 

 Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és interjú szakemberekkel, adatok 

és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése, kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése). 

 Kiegészíthetik bibliográfia készítésével, sajtófigyeléssel, élménybeszámoló készítésével, a tanult témaköröket bemutató 

kiállítások rendezésével. 
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12.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek  

 

A tananyag feldolgozásához nyomtatott taneszközöket is használunk. 

Az egyes tantárgyi tantervekben külön konkretizáljuk azokat a kiegészítő taneszközöket, amelyek adott tantárgy tanítása 

során indokoltak. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév befejezése előtt tájékoztatjuk. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetén a szülők kötelessége. 

Az iskola megbízott tankönyvfelelős útján megrendeli, illetve értékesíti a megadott tankönyvjegyzékről megrendelt 

tankönyveket, tankönyvi segédleteket. 

Az iskola gondoskodik arról, hogy a tankönyvtámogatás a jogszabályban foglaltak szerint kerüljön a tanulókhoz. 

 

A taneszközök kiválasztásának elvei  

 

A taneszközök kiválasztása a munkaközösségek felelőssége, és az alábbi szempontok szerint történik: 

 A tankönyv feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Szakmailag, tartalmilag legyen kifogástalan. 

 Használata során biztosítsa a differenciált tanulás lehetőségét. 

 Segítse elő az önálló tanulást, a problémák önálló kidolgozását, megoldásait. 

 Legyen olvasmányos, érdeklődést felkeltő. 

 Biztosítsa az egyensúlyt a precízség és az érthetőség között. 

 Feleljen meg a magyar nyelv sajátosságainak. 

 Lehetőleg hasson a gyerekek kritikai érzékére (illusztráció, ábra, képanyag) 

 Az átmenet biztosítása és a fokozatosság, következetesség elvét szem előtt tartva a tankönyvcsaládokat, ill. a több éven 

át használható taneszközöket részesítjük előnyben.  

 Külső megjelenésével ösztönözzön a könyvek, tankönyvek megóvására, megbecsülésére. 

 A taneszközök kiválasztásában gondolunk azok megfizethetőségére. 

 Ne csak ismereteket közvetítsen, hanem fejlessze a képességeket és készségeket. 

 Elégítse ki a didaktikai követelményeket. 

 A tankönyv szolgálja eredményesen az adott osztálytípus (általános/kéttannyelvű) sajátos céljait. 

 A tankönyveket sokféle, gyakran multimédiás tanulmányi segédlet egészítheti ki, melyek jobban illeszkednek korunk 

diákjainak érdeklődéséhez, audiovizuális igényeihez. 

 Olyan tankönyvcsalád választása célszerű, amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív 

táblán segíti az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; és amelyekhez biztosított a 

lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 
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A kéttannyelvű osztályok tankönyv beszerzésének alapelvei: 

 

 Figyelembe kell venni az adott korosztály érdeklődését.  

 Fontos, hogy világos, érthető és tanítható legyen. 

 A tankönyv kiválasztásánál ügyelnünk kell arra, hogy NAT kompatibilis legyen.  

 Jellemezze a tantárgyközi kapcsolódás és autentikus legyen. 

 Sokszínű, életszerű és az életkornak megfelelő témák jelennek meg benne és más tárgyakkal való koncentrációra is 

lehetőséget nyújt. 

 Tartalmát az egymásra épülés és a fokozatosság jellemzi. 

 Az első évben figyelembe kell venni az írás elsajátításának ütemét és ehhez alkalmazkodva kiválasztani a tankönyvet.  

 2. osztályban már rövid szövegeket, szituációkat tartalmazhat, melyek a témakörökhöz kapcsolódnak.  

 Harmadik és negyedik osztályban a játékosságon és az ismétlődésen keresztül kell az alapokat megteremteni úgy, hogy 

az iskolai háttértudásra is lehessen támaszkodni.  

 Felső tagozaton olyan tankönyvcsalád választása célszerű, mely bevezető és kezdő tankönyveit már alsó tagozaton 

lehet alkalmazni és így érvényesül a folyamatosság. A szaktárgyi tudás közvetítésén kívül tanuló- és tanárközpontú legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

K Ö N Y V T Á R P E D A G Ó G I A I  P R O G R A M  

 

 

1. Iskolánk és könyvtárunk 

 

Helyzetelemzés 

Az Aquincum Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a Duna közelében, az aquincumi romkert 

szomszédságában épült fel 1984-ben. 1985. március 11-én nyitotta meg kapuit. 

Az iskola megnyitása óta mindvégig igyekezett alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, szülői igényekhez. Ennek volt 

köszönhető, hogy 1986-tól már emelt szintű angol nyelvoktatás folyt, s hogy idővel, a 2008/2009. tanévtől két tanítási 

nyelvű oktatás kezdődött meg 1. osztályban, felmenő rendszerben. 

2011-ben elnyerte az ökoiskola címet.  

Könyvtárunkban az alapműveltség elsajátításához szükséges szakirodalmat és szépirodalmat találja meg tanuló és 

pedagógus. Célunk, hogy a tanulók megismerjék, megszeressék a könyveket, s a könyvtárat, hasznos tanulási és szabadidős 

színtérnek tekintsék, valamint, hogy a könyvtárakat rendeltetésszerűen tudják használni.  

Tanulóink a könyvállományunkban megtalálják a kötelező és ajánlott olvasmányokat, korosztályuknak megfelelő gyermek-

és ifjúsági irodalmi művek közül válogathatnak, nekik szóló kézikönyveket lapozgathatnak.  

2010. október 6-tól új helyet kapott a könyvtár. A Platán könyvtárból, az iskola épületén belül, a balszárnyban található 

földszinti termekbe költözött. Itt kb. 140 m2 áll rendelkezésre. Az előtérben szabadidős foglalkozásokra és olvasásra van 

lehetőség, a belső termekben folyik a kölcsönzés. Itt található az olvasóterem és számítógépet is itt lehet használni. 

Az állományt a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer segítségével tartjuk nyilván. A feltártság a használatban levő 

tankönyvek kivételével 100 %-os. Katalógusunk kereshető az aquilibri.blogspot.com oldalon, mely nem más, mint az iskola 

könyvtárának a blogja, amely 2011 nyarán került megtervezésre. Ez egy interaktív felület. A gyerekek leírhatják 

véleményüket, ötleteiket, kívánságaikat, könyvajánlók, aktuális információk, eredményeink is olvashatók. 

A könyvtár heti 22 órában tart nyitva. Délelőttönként könyvtárhasználati órák megtartására kerül sor, illetve igény esetén 

más órákat is a könyvtárban tarthatnak meg a tanárok. Tanórák után lehetőség van a könyvtárban a házi feladat megírására, 

egyéni kutatómunkára, valamint a szabadidő kulturált eltöltésére. 

A könyvtár egy olyan nyugodt hely az iskola falain belül, ahova az iskola valamennyi tanulója és dolgozója beléphet, a 

könyvtárhasználati szabályokat betartva.  

Az iskolai könyvtár hozzájárul az egyéni szociális hátrányok csökkentéséhez. Az anyagi különbségekből fakadó 

esélyegyenlőtlenség is jelentősen csökkenthető a könyvtári szolgáltatások igénybevételével. Az információ mindenki 

számára hozzáférhetővé válása a demokrácia erősödésének is feltétele. 

A tehetség kibontakozásában is segít pl. könyvtárhasználati versenyekre való felkészítés során. Ugyanakkor a 

könyvtárhasználat az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat is fejleszti.  

 

Az itt elsajátított ismeretekre tudják majd alapozni későbbi könyvtári tudásukat, valamint ezekkel az alapismeretekkel már 

könnyebben el tudnak igazodni önállóan a nagyobb könyvári állományokban is.  

Az osztályok és tanárok igényeinek megfelelően kisebb letéteket helyeztünk ki tantermekben, ezzel is segítve a tanulási 

folyamatot. 

Az iskolai könyvtár létesítésével, azt a célt akarjuk elérni, hogy egy kellemes légkörű forrásközpont álljon az iskola 

rendelkezésére, mely egyrészt közösségi hely, másrészt a tanulás-tanítás fontos színtere, ahol a különböző nyomtatott és 

elektronikus tartalmak gyorsan rendelkezésre állnak az egyéni és csoportos tanuláshoz. 

Az iskolai könyvtárostanár kapcsolatot tart az Óbudai Platán Könyvtárral, és a III. kerületi könyvtárostanárokkal. 
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2. Alapelvek, célok 

 

A jelenkori kihívások, a tudásalapú és információs társadalom új feladatok elé állítják iskolánkat is. Iskolánk általános 

iskolaként nem nyújt befejezett tudást, hanem megalapozza a gyermekek általános ismereteit, tudásukat a világról.  

 

Az iskolai könyvtár alapfeladata az intézmény helyi pedagógiai programjának és könyvtárpedagógiai programjának 

megfelelő foglalkozások tartása. Gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével fejleszti. 

 

Könyvtárpedagógiai Program célja: 

1. Megalapozni az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. 

2. Felébreszteni az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, a múlt értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti 

igényt. 

3. Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. 

4. Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos 

használatában elengedhetetlenül szükségesek. 

5. Biztosítani a tanulók információhoz való hozzáférését. 

6. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási 

technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, és az információszerzés 

kritikus szelekcióját. 

7. Megismertetni a könyvtárhasználat azon lehetőségeit, amelyek elősegítik valamennyi műveltségterület 

ismereteinek feltárását. 

8. Megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és felhasználásával, amelyek 

elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását. 

9. Magabiztos használói magatartást kialakítani, az iskolai és más típusú könyvtárak könyvtári források, eszközök 

megismertetésével. 

 

Általános intézményi nevelési célok: 

 

Minden iskolai tevékenységben helyet adunk: 

 a hon- és népismeret tanításának, 

 a környezeti nevelésnek,  

 a kommunikációs kultúrának,  

 a testi-lelki egészségnevelésnek,  

 a tanulás tanításának, 

 a pályaorientációnak. 

 

Kitűzött nevelési célok:  

 Jellemformálás. 

 Szociális érlelés, az önállóbbá tétel, szocializáció. 

 Értékközvetítés és értékteremtés. 
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 Szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkálatok, és a differenciáltság. 

 Konstruktív életvezetés. 

 Etikus gazdasági, társadalmi és környezeti viselkedésmódok megismertetése. 

 Más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak életmódjának megismerése és megbecsülése, más 

kultúrák iránti nyitottság. 

 Az intézményi élet minden területén (a szervezeti kultúrában, a kommunikációban, a munkatársak bevonásában, a 

szervezésben, a nevelésben) a minőség szorgalmazása.  

 Több és változatosabb sikerélmény biztosítása. 

 A gyermekek személyiségfejlesztése és a gyermekközösség kialakítása. 

 Képességek fejlesztése az egyéni különbségek figyelembevételével.  

 Az eredményes és hatékony tanulás objektív és szubjektív feltételeinek megteremtése.  

 Humánus magatartásra, segítőkészségre, a gyermekek megértésére inspiráljuk egymást. 

 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása a 

könyvtárpedagógiának is kiemelt célja. 

A nevelési célok között a tanulás tanításában jelentkezik a legnagyobb szerepe, mivel a könyvtárhasználati órák során meg 

kell tanítani, hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások, ezzel segíti elő a hatékony, önálló tanulás 

kompetenciájának kialakulását. A hatékony, önálló tanuláshoz szükséges készségeknek mint az írás, értő olvasás 

gyakoroltatását is segíti. 

 

Szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében. A könyvtárhasználati ismeretek tanulása során képes lesz 

megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket. Képes lesz információt keresni, gyűjteni, feldolgozni és 

közvetíteni. Megtanul segédeszközöket használni, lehetőséget kap érvei szóbeli és írásbeli kifejezésére.  

 

A könyvtári informatika órák keretében lehetőség van a digitális kompetencia fejlesztésére is az információ felismerés 

(azonosítás), adatgyűjtés, értékelés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikájának, az interneten való keresés 

stratégiájának megtanítására. Az elektronikus katalógusok használatának tanítása keresési technikák elsajátítására ad 

lehetőséget. Olyan készségek kialakításában segít tehát a könyvtári informatika, melyek az információs társadalom 

technológiáinak magabiztos, etikus és kritikus használatát segítik elő.  

 

A könyvtárhasználati órákon az egyéni munka mellett, párban, csoportban kooperatív módon is dolgoznak a diákok, ezzel 

pedig szociális készségeket, kompetenciát is fejlesztünk. 

 

A könyvtárhasználati nevelés általános célkitűzései: 

1. Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása. 

2. Dokumentumismeret,- és használat. 

3. A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata. 

4. Önművelés igényének felkeltése, a szellemi munka technikájának elsajátítása. 

5. Az eszköztudás kialakítása: tantárgyak közötti, tantárgyak feletti kapcsolatok átlátásának igénye. 
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3. Követelmény– és tevékenységrendszer 

 

3.1. Fejlesztési követelmények az alsó tagozaton 

 

Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen belül: a tanulási képesség fejlesztése1 

 Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon használata). 

 Gondolkodás a saját gondolkodási folyamatokról. A tapasztalatok megosztása. 

 Feladatvégzés könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

 Vázlatkészítés tanítói irányítással. 

 Vázlat önálló bővítése, szöveg szűkítése megadott szempontok szerint. 

 Ismerkedés különböző információhordozókkal. 

 Kulcsszó-keresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján. 

 Információk, adatok visszakeresése tanítói/tanári irányítással. 

 Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések. 

 

Helyi tanterv alapján 

Ismeretfeldolgozási technikák tanítása. Megismerkedni az ismeretszerzés írásbeli forrásaival, lehetőségeivel, a könyv-és 

könyvtárhasználattal. A fejlesztés fontos mozzanata a könyvtári foglalkozások keretében és a tanórai foglalkozásokhoz 

kapcsolódva: 

 a szótárak, 

 gyermeklexikonok,  

 enciklopédiák, 

 elektronikus adatbázisok tanulmányozása.,  

Az ismeretfeldolgozási technikák közül a gyűjtött adatok célszerű elrendezésének, a vázlat készítésének gyakorlása tanítói 

segítséggel. Változatos feladathelyzetekben szerezhetnek tapasztalatot a tanulók az információk felhasználásának módjáról, 

a tanult ismeretek tömörítésének, összefoglalásának, rendezésének célszerű eljárásairól.  

 

A könyvtárhasználat a források megismerésével, a könyvtár használatának megismerésével, gyakoroltatásával, a 

könyvtárban végzett önálló ismeretszerző tevékenységek bevezetésével alapozza meg az önálló tanulás képességét.  

Cél az olvasás megszerettetése, rendszeres könyv-és könyvtárhasználat, a könyvtár tanulási és szabadidős környezetként 

való használata. 

 

 

Tartalmak Belépő tevékenységformák 

1. osztály 

A könyvtár szolgáltatásai, könyvtárlátogatás, a könyvkölcsönzés 

módja. 

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. 

Önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása. Kérdésekre 

válaszkeresés ismert szövegből. 

Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak 

készült könyvekből: képeskönyvek, mesekönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek megfigyelése.  

A könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása, 

gyakorlása.  

                                                 
1 Nemzeti Alaptanterv (2012/66) alapján 
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2. osztály 

A kép és szöveg kapcsolata. A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. 

A könyvek jellemző adatai.  

A gyermekújságok jellemzői.  

Olvasási szokások, gyermeklexikonok használata. Betűrend. 

Tartalomjegyzék. 

 

Illusztrált szövegekben a kép és szöveg együttes értelmezésének 

gyakorlása. Eligazodás a könyvekben a tartalomjegyzék 

segítségével.  

Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében.  

Könyvek jellemző adatainak megfigyelése (író, cím, kiadó, 

kiadás éve). Ismerkedés a gyermekújságok tartalmával, 

szerkezetével.  

Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával.  

3. osztály 

Adatok, információk gyűjtése, elrendezésének módjai, eszközei. 

Alapismeretek a könyvtár tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A szótárak szerkezeti jellemzői: betűrend, 

címszó, a szótárhasználat módja. A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Azonosítja az információ forrásait, ismeri azok kezelését. 

Információt keres, kezel önállóan néhány forrásból. Könyvek 

keresése szabadpolcon szerző és cím szerint. Szépirodalmi és 

ismereterjesztő művek témájának megállapítása cím és 

tartalomjegyzék alapján. Könyvek adatainak felsorolása (író, 

cím, kiadó, kiadás éve). Célzott keresés kézikönyvekben. Rövid 

szóbeli beszámoló ismeretterjesztő olvasmány tartalmáról, 

önálló vagy csoportos anyaggyűjtésről. Az olvasott szövegben 

előforduló ismeretlen szavak értelmezése nyomtatott 

gyermeklexikon, szótár segítségével. Helyesírási szótár 

használata tanítói segítséggel. 

4. osztály 

Ismeretfeldolgozási technikák. Egyéni tanulási stílus. Az IKT 

eszközök tanulást szolgáló felhasználhatósága. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és iskolai könyvtárban. A 

könyvtár, mint információs központ, a tanulás bázisa, segítője 

(folyóirat, kazetta, lemez, dia –és videofilm, Cd, Cd- rom, 

Internet). Ismerkedés folyóiratokkal. Katalógusok megfigyelése. 

A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe a könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő művekből, folyóiratokból, 

honlapokból információk gyűjtése, az adatokkal a tanultak 

kiegészítése. Vázlat alapján beszámoló készítése – szükség 

esetén tanári segítséggel – ismeretterjesztő olvasmányokról, 

megfigyelésekről, kísérletekről. Beszámoló egyéni élményekről, 

olvasmányokról. Mesegyűjtemények, gyerekek részére készült 

verseskötetek keresése a szabadpolcon. A gyerekeknek készült 

segédkönyvek (lexikon, enciklopédia, szótár) használata. 

Közmondások, szólások, állandó szókapcsolatok, ismeretlen 

szavak jelentésének megismerése kézikönyvekből.  

 

 

 

 

3.2. Fejlesztési követelmények a felső tagozaton 

 

Magyar nyelv és irodalom műveltségterület 

 Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon használata). 

 Gondolkodás a saját gondolkodási folyamatokról. A tapasztalatok megosztása. 

 Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazása: segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag 

bővítése különböző információhordozókból. 

 Internetes enciklopédiák és keresőprogramok használata. 

 Feladatvégzés könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

 Elemi gyakorlottság a források megjelölésében. 

 Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez megfogalmazásához. 

 Önálló vázlatkészítés.  

 Különböző információhordozók megismertetése (pl.: vizuális, audiovizuális, elektronikus) 

 Szövegek vizuális környezetének elemzése, ábrák, illusztrációk értelmezése szövegösszefüggésben. 

 Kulcsszó-keresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján. 
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 Információk, adatok visszakeresése tanítói/tanári irányítással. 

 Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések. 

 Az információ kritikus befogadásának megalapozása (azonos témáról különböző forrásból származó rövidebb 

információk összevetése tanári irányítással, csoportosan). 

 

Helyi tanterv alapján 

 

Információhordozók megismerése. Verbális és vizuális információk felhasználása. A könyvtári munka megismerése. 

Tapasztalatszerzés a kézikönyvek, a szak-és szépirodalom használatában. Ismeretek az anyaggyűjtés és rendezés 

módszereiről.  

Tantárgyi gyűjtőmunka, az adatok elrendezése, a gyűjtött anyag felhasználása szóban és írásban. Hivatkozáskészítés, 

hivatkozás a forrásra. A modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Az információk minőségének 

felismerése, értékelése, kritikája.  

 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikái: 

lényegkiemelés, tömörítés, vázlatírás, szövegkiegészítés megismerése. Egy téma önálló vagy csoportos feldolgozása: 

problémafelvetés, forrás kiválasztása, feldolgozása. Beszámoló készítése szóban vagy írásban. Különböző tanulási 

stratégiák és módszerek megismerése. Tudatos könyvtárhasználat. 

 

Tartalmak Belépő tevékenységformák 

5. osztály 

Tájékozódás különféle dokumentumtípusokban: könyvek 

(szépirodalom és szakirodalom) és segédkönyvek (szótár, 

lexikon, enciklopédia) 

Eligazodás az ismeretterjesztő irodalomban, az olvasott művek, 

műrészletek rövid szóbeli ismertetése, ajánlása. Vázlatkészítés 

önállóan és segítséggel.  

Anyaggyűjtés, szótárhasználat.  

Könyvek tartalmának megállapítása, tartalomjegyzék, 

fülszöveg alapján vagy átlapozással.  

Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával.  

Segédkönyvek használata.  

Ismeretlen kifejezések magyarázata, Személyekhez, témákhoz 

kapcsolódó anyagok gyűjtése. Források azonosítása. 

6. osztály 

A könyvtár írott és modern technológián alapuló 

dokumentumainak felhasználása különféle témák 

feldolgozásában.  

Sajtótermékek megismerése.  

Kézikönyvtár használata. 

 Szövegértési feladatok kiterjesztése vizuális információkra. 

(illusztrációk)  

Önálló vizsgálódás a könyvtárban: a korosztálynak szánt 

sajtótermékek, vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek 

megismerése, kézikönyvek használata a tárgyalt irodalmi 

művekkel kapcsolatban.  

Tantárgyi gyűjtőmunka egyénileg és csoportosan az életkornak 

megfelelő segédletekből. Talált adatok elrendezése vázlatban, 

jegyzetben, forrásmegjelölés. 

7. osztály 

Forráshasználat, forrásjegyzék, idézés módjai.  

 

Anyaggyűjtés forrásai. Forrásjegyzék és hivatkozás. Írott 

forrásra, elektronikus forrásra történő hivatkozás módszerei. 

Beszámoló adott irodalmi személyekről, korszakokról, irodalmi 

művek, naplók, témával foglalkozó szakkönyvek alapján 

önállóan vagy csoportosan.  

Érvek, példák gyűjtése, rendszerezésük vázlat és jegyzet 

készítésével.  

 

8. osztály 

A katalógusok használata.  

Szellemi munka technikája, cédulázás, vázlatkészítés, 

irodalomjegyzék készítése.   

 

Anyaggyűjtés módjai. 

Az anyag elrendezése, cédulázás, jegyzetkészítés, vázlatírás 

módjai.  

Betűrendes katalógus és tárgyi katalógusok szakkatalógusok, 
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ETO megismerése.  

Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle 

forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása önállóan vagy 

csoportban. Az összegyűjtött anyagból beszámoló készítése.  

Tanult ismeretek bővítése önálló könyvtári munkával.   

 

 

 

3.3. Könyvtári informatika 

 

Alsó tagozaton
2 

A könyvtárak információforrásaikkal és szolgáltatásaikkal a tanulás, tanítás meghatározó tanulási forrásközpontjait, nyitott 

műhelyeit jelentik. Ennek garanciája a tanulók könyvtárhasználati műveltsége, ide értve a könyvtári információkeresés 

informatikai lehetőségeinek alkalmazását is. 

 Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

 A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak betartása. 

 Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, 

használatuk alapjai. 

 A források azonosító adatainak megállapítása. 

 

Általános fejlesztési követelmények a 4. évfolyamon a helyi tanterv alapján: 

A könyvtári informatika témakörben a könyvekhez és egyéb információforrásokhoz való pozitív attitűd kialakítása a cél. 

Fontos, hogy a tanulók az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával tapasztalatokat és élményeket szerezzenek. 

A könyvtárhasználóvá nevelés területén kiemelt jelentőségük van a meséknek, a játékos foglalkozásoknak, az alkotó 

tevékenységeknek. Ezek elsősorban a nyomtatott forrásokhoz kötődnek, de a széleskörű tapasztalatszerzés és a tanulók 

iskolán kívüli ismereteinek beépítése érdekében helyet kell kapniuk az elektronikus forrásoknak és más, nem hagyományos 

dokumentumtípusoknak is. A játékos foglalkozások során érdemes a könyvtár tereivel, használatának alapjaival, a 

legelterjedtebb dokumentumtípusokkal, segédkönyvekkel megismertetni a tanulókat. 

 

Célok:  

 Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

 A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak betartása.  

 Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, 

használatuk alapjai.  

 A források azonosító adatainak megállapítása. 

  

 

Tananyag 

Tevékenységek 

4. osztály 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében 

 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat 

Eligazodás a könyvtár tereiben, a könyvtár alapvető 

szolgáltatásainak igénybevétele a használati szabályok 

követésével, a viselkedési normák elfogadásával.  

Tájékozódás a könyvtár szabadpolcos raktári rendjében a 

feliratok és választólapok segítségével.  

                                                 
2 Nemzeti Alaptanterv (2012/66) alapján 
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szabályainak betartása 

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok megismerése, 

betartása. 

A kölcsönzési folyamat megismerése. 

 

Dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk 

alapjai. 

Dokumentumtípusok megkülönböztetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek felismerése. 

Információforrások formai és tartalmi jellemzőinek 

megismerése. 

Információforrások használata. 

A források azonosító adatainak megállapítása. 

A főbb állományrészek azonosítása, egyszerűbb tematikus 

keresés az életkornak megfelelő dokumentumok között. 

Látogatás gyermekkönyvtárban.  

 

Főbb dokumentumtípusok megkülönböztetése, felhasználása 

különböző tantárgyi témák feldolgozásában. Azonos témákról 

szóló különböző információhordozók keresése és a téma 

megjelenítésének, sajátos feldolgozásának megfigyelése. A 

felhasznált dokumentum tartalmának és főbb azonosítási 

adatainak megállapítása, feljegyzése.  

Tájékozódási feladatok megoldása, tények, adatok keresése az 

életkori sajátosságoknak megfelelő segédkönyvekben.  

 

 

Felső tagozaton:  

 Könyvtártípusok megkülönböztetése. 

 Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

 A lakóhelyi könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

 A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. 

 Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozódásban. 

 A korosztálynak készült tájékoztató források biztos használata. 

 A tanulmányi problémának megfelelő források kiválasztása. 

 Kézikönyvek, ismeretterjesztő források önálló kiválasztása, felhasználása tanulmányi célokhoz. 

 A forrásmegjelölés alapjainak alkalmazása, etikai vonatkozásainak megértése. 

 A bibliográfia hivatkozástechnikájának alkalmazása leggyakrabban használt dokumentumtípusok esetén. 

 A könyvtártípusok és szolgáltatásaik, szerepük a tanulásban és a közhasznú tájékozódásban. 

 A raktári rend. 

 Az iskolai könyvtár eszköztára, kézikönyvtára, katalógusa. 

 

Célkitűzések az 5-8. évfolyamon (helyi tanterv alapján) 

 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzésre. A tanulásban, a hétköznapokban az 

információk elérése, kritikus szelekciója, feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár forrásközpontként való 

használata. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a 

folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, 

jellemzőit és azok információs értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és 

információgyűjtéshez.  

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, feldolgozáshoz és felhasználáshoz is kapcsolódóan 

az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 
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A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival 

ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez 

tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai 

lehetőségek. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás 

folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos 

tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, 

mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás 

folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű 

információforrásokat. 

 

5-6. évfolyam: 

A könyvtári informatika fejlesztési területén cél: 

 az alsó tagozaton szerzett iskolai könyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás rendszerezése, a tudás bővítése, 

 a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való felhasználása, 

 a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző források felhasználási lehetőségeit, 

 tanári irányítás mellett önállóan tájékozódjon az iskola könyvtárában.  

 

Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló 

tájékozódás, és a szerzett információk megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére képes:  

 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további 

releváns forrásokat keresni; 

 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; el tudja dönteni, 

mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

 

Előzetes tudás A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv 

bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi 

feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának 

készségszintű használata 

 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata. A könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári 

abc ismerete. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Könyvtári szolgáltatások 

 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló 

könyvtári szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (- cédula) adatainak értelmezése. 

Információkeresés 
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos 
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állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
A korosztálynak készült tájékoztató források, 

segédkönyvek biztos használata. Hagyományos és nem 

hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati 

jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

 

Forráskiválasztás 

 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és 

elektronikus források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 

információgyűjtést igénylő feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a 

dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, 

év) megnevezésével. 

 

 

7-8. évfolyam: 

A könyvtári informatika fejlesztési területén cél: 

 az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés, 

 az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete,  

 az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, 

 az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata, 

 önálló forráskiválasztás és -használat,  

 megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus 

kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét, 

  etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 

 

 

Előzetes tudás Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. 

Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, 

alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, 

összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Könyvtári szolgáltatások 

 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 

tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló használata. 

Információkeresés 

 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 
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Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és 

bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 

alkalmazása. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak 

ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére képes: 

 a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi 

feladataihoz; 

 a választott forrásokat alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

 alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); 

 egyszerű témában az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

A könyvtárhasználati ismeretek befogadó tárgya a magyar nyelv és irodalom és az informatika.  

 

 

 

4. Óraterv 

 

Minden évfolyamon tanévenként 4 óra könyvtárhasználati óra kerül megtartásra, félévenként 2-2. 

 

Alsó tagozaton: magyar óra keretében 2 óra/félév, azaz 4 óra/év. 

Felső tagozaton: magyar óra keretében 2 óra/év; informatika keretében 2 óra /év, azaz 4 óra/év. 

 

 

 

5. Taneszközök 

 

A törvény előírásainak megfelelő könyvtár: a szakmai követelményeknek megfelelő összetétel és feltárás, jól fejlesztett 

kézikönyvtár, applikációs táblák, videofelvételek, kazetták, CD-lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári 

kézikönyv. Megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült segédkönyv, folyóirat. Integrált könyvtári szoftver 

megfelelő technikai háttérrel, fénymásoló, fénymásolópapír, festék, oktató-programok, adatbázisok, Internet kapcsolat és 

megfelelő számítógépek, interaktív tananyag. 
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6. Tevékenységi formák, eljárások, módszerek 

 

A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diákok megismerik az adott szaktárgy forrásait, és 

megtanulják az információk összegyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének és bemutatásának technikáit és módszereit. 

A könyvtár eszközi felhasználása nemcsak és nem elsősorban a megtanult tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a 

tudáshoz vezető kreatív, fejlesztő célú módszerek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja. Könyv- és 

könyvtárhasználati órák színtere: iskolai könyvtár, igény esetén szaktanterem. 

Alkalmazott módszerek: 

 tanári magyarázat, frontális munka, 

 csoportos munka – csoportfoglalkozás kérdései, 

 tanulói kiselőadás, 

 egyéni munka. 

 

 

 

7. Tanulói tevékenységtípusok: 

 szaktárgyi tematikus egyéni és csoportos gyűjtőmunka, 

 irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához, 

 egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segítségével. 

 

 

 

8. Tanórán kívüli tevékenység 

 

Az iskolai könyvtár programjaival, illetve az iskolai programokhoz kapcsolódó kiállítások, versenyek, vetélkedők 

szervezésével, segítésével hozzájárul a tanulók önképzéséhez, ismereteik bővítéséhez, szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

Tevékenységével segíti a tanítók, tanárok munkáját (aktuális cikkek, szakirodalom ajánlása, olvasókörök szervezésével az 

olvasás ösztönzése, írók, költők évfordulóiról megemlékezés előkészítése, megszervezése). 

 

Olvasóvá nevelés lehetőségei: 

 Mesék éjszakája 

 Író-olvasó találkozó 

 Magyar Népmese napja 

 Olvasókör 

 Olvasóhernyó: 2011 szeptemberében került kihelyezésre a könyvtár hirdetőtábláján az olvasóhernyó, ahol minden 

iskolánkba járó gyerek, ajánlhat egy általa olvasott könyvet a diáktársainak. A hernyóra felkerül a könyv címe, szerzője és 

az ajánló gyermek neve, osztálya. A hernyó minden évben „újraindul”. 

 

 Könyvtári blog (www.aquilibri.blogspot.com): az Aquilibri nevezetű blog 2011 nyarán került kialakításra. Ezen az 

oldalon értesülhetnek diákjaink a könyvtár és az iskola minden olyan eseményéről, amelyek az olvasással és könyvtári 

élettel kapcsolatosak. A diákok könyvajánlókat olvashatnak és írhatnak ezen az oldalon. Lehetőség van vélemények 

http://www.aquilibri.blogspot.com/
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kulturált formában való közlésére. Valamint fontos információkat lehet olvasni a könyvtár nyitva tartásáról és használatáról 

is. Az oldalról emellett elérhető a könyvtárunk elektronikus katalógusa. Népszerűsítése: Feliratok, transzparensek, 

szóróanyagok, hirdetőtábla. 

 

 

 

9. Tehetséggondozás az iskolakönyvtárban 

 

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyekre való felkészítő foglalkozások keretében van lehetőség tehetséggondozásra, 

könyvtári kompetenciák fejlesztésére. Ez a 3-4. évfolyamot és a felső tagozatos diákokat érinti. 

A könyvtár segíti a tanulókat az egyéb versenyekre való felkészülésben, valamint szorgalmi feladataik elkészítéséhez 

biztosít számukra könyveket. 

 

 

 

10. Ellenőrzés, értékelés 

 

1-8. évfolyamig gyakorlati feladat megoldása az órai elmélet alapján. Alsó évfolyamokon az órai munka értékelése szóban 

történik. Az órai munka alatt kiemelkedően jól teljesítő tanulók a szaktanár és könyvtárostanár javaslatára jegyet kaphatnak 

az adott befogadó tárgy keretében. 
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L E G I T I M Á C I Ó S  Z Á R A D É K  

 

1.1 A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A 

módosítások bevezetése 2016. év szeptember hónap 1. napjától történik felmenő rendszerben. A 

bevezetésben nem érintett évfolyamokon a nevelő-oktató munka a 2013. év szeptember hónap 1. 

napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

 

 
Tanév/ 

évfolyam 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/2014. PP - 2013. PP - 2008. PP - 2008. PP - 2008. PP - 2013. PP - 2008. PP - 2008. PP - 2008. 

2014/2015. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2008. PP - 2008. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2008. PP - 2008. 

2015/2016. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2008. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2008. 

2016/2017. PP - 2015. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2015. PP - 2013. PP - 2013. PP - 2013. 

 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola 

könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola 

honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 

 

1.2 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 
A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2015.11.29. napján tartott ülésén véleményezte, 

melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője   

 

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői munkaközösség 2015.11.29. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség  véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata 

során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

     ............................................. 

   szülői munkaközösség elnöke   
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A pedagógiai programot/módosítását az iskolaszék 2015.11.29. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy az iskolaszék  véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

     ............................................. 

          iskolaszék elnöke   

 

 

A pedagógiai programot/módosítását az intézményi tanács 2015.11.29. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

     ............................................. 

      intézményi tanács elnöke   

 

 

1.3 A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete Kelt: Budapest, 2015.11.30. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

 

 

   .............................................                                                                                  .............................................     

   hitelesítő nevelőtestületi tag             P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Budapest, 2015.11.30. 

 

 

………………………………. 

intézményvezető 
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M E L L É K L E T E K -  S Z A K T Á R G Y I  T A N T E R V E K  

 

1-4. évfolyam 

Magyar nyelv és Magyar irodalom általános tantervű ................................................................................ 1.a számú melléklet 

Magyar nyelv és Magyar irodalom két tanítási nyelvű ............................................................................... 1.b számú melléklet 

Angol nyelv általános tantervű osztályban – 4. évfolyam.  .......................................................................... 2. számú melléklet 

Angol nyelv – a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz - 1-4. évfolyam ......................... 3. számú melléklet 

Matematika ................................................................................................................................................... 4. számú melléklet 

Erkölcstan ..................................................................................................................................................... 5. számú melléklet 

Környezetismeret .......................................................................................................................................... 6. számú melléklet 

Ének-zene – A változat ................................................................................................................................. 7. számú melléklet 

Vizuális kultúra ............................................................................................................................................. 8. számú melléklet 

Technika, életvitel és gyakorlat .................................................................................................................... 9. számú melléklet 

Testnevelés és sport .................................................................................................................................... 10. számú melléklet 

Informatika általános tantervű osztályban – 3-4. évfolyam  ......................................................................  11. számú melléklet 

Informatika a két tanítási nyelvű osztályban – 4. évfolyam  ......................................................................  12. számú melléklet 

 

5-8. évfolyam 

Magyar nyelv és Magyar irodalom – A változat......................................................................................... 13. számú melléklet 

Angol nyelv általános tantervű osztályban ................................................................................................. 14. számú melléklet 

Angol nyelv - a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz ................................................. 15. számú melléklet 

Angol nyelvi civilizáció .............................................................................................................................. 16. számú melléklet 

Matematika – Emelt óraszámú B változat  ................................................................................................. 17. számú melléklet 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek ..................................................................................... 18. számú melléklet 

Hon- és népismeret ..................................................................................................................................... 19. számú melléklet 

Erkölcstan ................................................................................................................................................... 20. számú melléklet 

Természetismeret ........................................................................................................................................ 21. számú melléklet 

Biológia-egészségtan – B változat .............................................................................................................. 22. számú melléklet 

Fizika – B változat ...................................................................................................................................... 23. számú melléklet 

Kémia – B változat ..................................................................................................................................... 24. számú melléklet 

Földrajz ....................................................................................................................................................... 25. számú melléklet 

Ének-zene – A változat ............................................................................................................................... 26. számú melléklet 

Vizuális kultúra ........................................................................................................................................... 27. számú melléklet 

Informatika – 5-8. évfolyam ....................................................................................................................... 28. számú melléklet 

Technika, életvitel és gyakorlat .................................................................................................................. 29. számú melléklet 

Testnevelés és sport .................................................................................................................................... 30. számú melléklet 

Református hittan........................................................................................................................................ 31. számú melléklet 


