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Küldetésnyilatkozat
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel elősegíted őt életútján.”
(Goethe)
A gyermekek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermek, tanuló
központú iskola megvalósítása a célkitűzésünk. Alapelvünk, hogy minden tanítványunk saját
lehetőségeinek optimumáig jusson el, erkölcsi, értelmi, érzelmi és testi fejlődésben. Találjuk
meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat.
Nyitottak vagyunk a különböző hátrányokkal, adottságokkal, készségekkel, képességekkel
rendelkező gyermekek, tanulók fogadására, integrációs és képesség-kibontakoztató
felkészítésükre, sajátos igényeiknek megfelelő egyéni fejlesztésükre, esélyt, lehetőséget
teremtve arra, hogy mindenki képességeinek, adottságának megfelelően fejlődhessen.
A tanuló, a szülő és a társadalom elvárásainak megfelelően, célunk olyan korszerű ismeretek,
alkalmazható tudás átadása, melyben színvonalas gondozó, nevelő-oktató munkánk
eredményeképpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fejlesztjük a tanulók mindazon képességeit, tudását, amelyek nélkülözhetetlenek az
életben való boldogulásban
képessé tesszük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, testileg – lelkileg egészséges,
az esztétikai minőségre nyitott, autonóm, közösségbe jól beilleszkedő harmonikus
személyiséggé válásra
biztosítjuk számukra a képességeiknek, egyéni adottságaiknak megfelelő
továbbhaladást, a továbbtanulásra és pályaválasztásra való felkészítést
biztosítjuk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását és fejlesztését
gondoskodó, szociálisan érzékeny, családias intézménybe járhatnak, tanulhatnak
tanulóink
a tanulók korszerű tudást nyújtó, sokoldalú és tárgyilagos iskolai oktatásban,
szeretetteljes gyermekközpontú nevelésben részesülnek
első osztálytól két idegen nyelv közül (angol és nemzetiségi német, amit már az
óvodában) választhatnak gyermekeink, tanulóink a kaposfői tagiskolában és
óvodában,
harmadik osztálytól minden tagintézményben lehetőséget biztosítunk egy idegen
nyelv megismerésére (angol vagy német, nemzetiségi német), hatodik osztálytól
(Szenna) van lehetőség emelt óraszámban az idegen nyelv oktatására
szakköreinket a tanulók érdeklődési körének megfelelően szervezzük
tehetséges tanulóinkat felkészítjük tanulmányi és sportversenyekre
a változó munkaerő-piaci igényeknek megfelelően rugalmasan alkalmazható
ismereteket közvetítünk
közvetítjük az egyetemes kultúrát, az európai műveltséget, a nemzeti, népi,
nemzetiségi hagyományokat, megismertetjük az értékmegőrzés formáit
megteremtjük a lehetőséget arra, hogy tanulóink európai polgárokként
megszerezhessék azokat a kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek
szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához
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A nevelési oktatási folyamatban korszerű módszertani kultúrával (kooperatív technikák,
projektmódszer, témahét, drámapedagógia, IKT eszközök alkalmazása) és a tantestület
folyamatos képzésével (külső-, belső- és önképzés) fejlesztjük a gyermekeket, tanulókat.
Intézményegységenként a tagintézmények szakmai önállóságát megtartva az igényeknek és
szükségleteknek megfelelően együttműködünk a minőségi, teljes körű szolgáltatás érdekében.
Az intézményegységeink, tagintézményeink nyitottak. Az oktató-nevelő munka mellett a
települések fontos kulturális centrumai is. Meghatározó szerepünk van a kulturális, sport és
szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és ezek helyszínének
biztosításában. Tanulóbarát környezet megteremtésével gondoskodunk tanulóink egészséges,
esztétikus környezetének kialakításáról.
Iskoláink nem csupán a tanulóké, ahol csak nevelés-oktatás történik, hanem a településeké,
partnereink igényeinek, elvárásainak megfelelve.
Intézményünk az oktatás technikailag korszerűen felszerelt tantermekkel, csoportszobákkal,
pedagógusaink szakmai felkészültségével garantálja tanulóink képességeinek megfelelő
nevelést, oktatást.
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1. Bevezető
1.1. Jogi státusz
Alapító Okirat
ALAPÍTÓ OKIRAT
„Köznevelési intézmény hivatalos neve”
intézményi szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Hivatalos neve: Fekete László Általános Iskola
2. Feladatellátási helye(i)1
3. Székhelye: 7477 Szenna, Árpád utca 1.
Levelezési Címe: 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206.

3.1.
3.2.

Tagintézmények megnevezése, címe
ügyvitel címe: Általános iskola (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206)
Általános iskola (7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca. 9.)

4. Alapító és fenntartó neve és székhelye:
5. Típusa:
 egycélú köznevelési alapfeladat ellátása esetén: általános iskola,
6. OM azonosító: 201313
7. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban):
7.1. Köznevelési alapfeladatok:
Fekete László Általános Iskola Szenna
 általános iskolai nevelés-oktatás2
 alsó tagozat
 felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos3 nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése-oktatása
 látássérült
 hallássérült
 tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos)
 beszédfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
Általános Iskola Kaposfő
 általános iskolai nevelés-oktatás
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alsó tagozat
felső tagozat

- nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német nemzetiségi nyelv)
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése-oktatása
 látássérült
 hallássérült
 tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos)
 beszédfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
Általános Iskola Bárdudvarnok
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos4 nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése-oktatása5
 látássérült
 hallássérült
 tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos)
 beszédfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető
maximális gyermek-, tanulólétszám:
 Fekete László Általános Iskola Szenna: 175
 Általános Iskola Kaposfő:
255
 Általános Iskola Bárdudvarnok:
50

7.2.

7.3.

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:




7.4.

Fekete László Általános Iskola Szenna: 8 évfolyam
Általános Iskola Kaposfő:
8 évfolyam
Általános Iskola Bárdudvarnok:
4 évfolyam

Iskolai könyvtár ellátásának módja:




Fekete László Általános Iskola Szenna
együttműködési megállapodással települési önkormányzattal
Általános Iskola Kaposfő
saját szervezeti egységgel
Általános Iskola Bárdudvarnok
együttműködési megállapodással települési önkormányzattal
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Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
Fekete László Általános Iskola Szenna
 integrációs felkészítés
 képesség kibontakoztató felkészítés
Általános Iskola Kaposfő
 integrációs felkészítés
 képesség kibontakoztató felkészítés

7.5.

7.6.

Speciális jellemzők
Fekete László Általános Iskola Szenna és Általános Iskola Kaposfő
úszásoktatás
sportlétesítménnyel megállapodás alapján

8. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
 Fekete László Általános Iskola (7477 Szenna, Árpád utca. 1.)HRSZ 45/3; 47/1
Hasznos alapterület:
HRSZ 45/3: 1364 nm
HRSZ 47/1: 208 nm
Vagyonhasználati jog: KLIK
Működtető: KLIK


Általános Iskola (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206.) HRSZ 298
Hasznos alapterület: 1753 nm
Vagyonhasználati jog KLIK
Működtető: KLIK



Általános Iskola (7478 Bárdudvarnok Csokonai utca. 9.) HRSZ 146/17
Hasznos alapterület: 706 nm
Vagyonhasználati jog KLIK
Működtető: Bárdudvarnok Község Önkormányzata

9. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

1.2. Az intézmény bemutatása
A Fekete László Általános Iskola a közoktatás állami feladatvállalása következtében jött létre.
Jogelőd intézmény 2013. január 1. előtt
201 313 Fekete László Általános Iskola és Óvoda
Jogelőd intézmény: 2011 július 1. előtt
201 313 Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kaposmérő
Jogelőd intézmények: 2009. Július 1-előtt
034035 Hunyadi János Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Kaposmérő és tagintézménye Általános Iskola és Óvoda
Bárdudvarnok.
034033 Általános Iskola és Óvoda Kaposfő és tagintézménye Óvoda Kiskorpád.
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034056 Fekete László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Szenna és tagintézménye
Általános Iskola és Óvoda Kaposszerdahely.
Az intézmény beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: 9 település: Bárdudvarnok,
Kaposfő, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Patca, Szenna, Szilvásszentmárton
Zselickisfalud, községek közigazgatási területén lakó, tartózkodó gyermekek, tanulók
nevelésére, oktatására terjed ki. Ezt meghaladóan az üres férőhelyek betöltésével a szabad
iskolaválasztás érvényesítését szolgálja
Az intézmény funkciói:
•
•
•
•
•

1-4. évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás összevont osztályokban
1-8. évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
Német nemzetiségi általános iskolai nevelés és oktatás
HHH tanulók képességkibontakoztató- integrációs felkészítése

Iskolák:

1-4. évfolyamos iskolák (Bárdudvarnok)
1-8. évfolyamos iskolák (Kaposfő, Szenna)

1.3. Személyi és tárgyi feltételek
Tantestület:
Iskolánk tantestülete szakmailag jól képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll.
Igénylik a folyamatos továbbképzést. Szakos ellátottságunk teljes, amit a tagintézmények
közötti „áttanítás” segítségével biztosítunk. Pedagógus álláshelyeink betöltöttek.
Technikai dolgozók:
Az iskolában folyó nevelő-oktató munkához rendkívül fontos hátteret technikai dolgozóink
biztosítják. Megteremtik a zavartalan működés feltételeit, ők tárgyi feltételeink gondozói és
mindennapjaink segítői.
Intézmény neve
Pedagógusok száma
Pedagógiai munkát segítő Összesen
és technikai dolgozók
száma
Iskola Bárdudvarnok
3
3
Iskola Kaposfő
22
8
30
Iskola Szenna
20
5
25
Összesen
45
13
58

1.4. Épületek, infrastruktúra
Feladat ellátási helyek épületének, tárgyi feltételeinek jellemzői, fejlesztési elképzelések
1.4.1. Iskolák
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1.4.1.1. Általános Iskola Bárdudvarnok
2001. szeptemberétől az iskola az újjáépített, korszerű, tágas épületben működik.
A felső szinten három köztük számítástechnika tanterem, igazgatói iroda, tanári szoba, az
alsó szinten egy tanterem, ebédlő, egészségügyi szoba, szertár, melegítő konyha helyezkedik
el; és a zsibongó ad helyet a benti testnevelés óráknak és összejöveteleknek. A sportpálya a
szabadtéri mozgást szolgálja.
1.4.1.2. Általános Iskola Kaposfő
Az intézmény két udvaron, több - egymással esetenként lazán kapcsolódó - épületben
helyezkedik el. 12 normál (köztük 5 szaktanterem) és 2 kisméretű tanterem és jól felszerelt
tornaterem áll rendelkezésre, amely közösségi rendezvényeknek is helyt ad. Főzőkonyha és
ebédlő is rendelkezésre áll. Bitumenes és füves udvar szolgálja a mozgásigény kielégítését és
szabadidő hasznos eltöltését.
Szükség van az egyes különálló oktatási egységek összekapcsolására és új alternatív
funkciókkal való ellátására . A régi oktatási szárny épületeinek belső felújítása szükséges
valamint a meglévő tetőtérnek az oktatási programnak megfelelő helyiségekkel történő
beépítésére (multifunkcionális terek, nyelvi labor). A tornacsarnokot az oktatási szárnyhoz
való kapcsolásával megoldható lenne az emeletek akadálymentes megközelítése.
1.4.1.3. Fekete László Általános Iskola Szenna
Az iskolaépület 1985-ben készült, melyben 9 tanterem, könyvtárszoba, nyelvi labor áll
tanulók, pedagógusok rendelkezésére. Az új tornacsarnok, melyet az önkormányzat és az
iskola közösen használ az iskolaépülettől nem messze található. A tálalókonyha és ebédlő
biztosítja a kulturált étkezés lehetőségét. A fejlesztési elképzelések a nagyobbik, főépület
átalakításáról, korszerűsítéséről, akadálymentesítéséről szólnak.
Az egész épületre
vonatkozóan az épület homlokzati határoló szerkezeteinek a meglévő fűtési rendszer
korszerűsítése szükséges. Valamint a földszinti részén épületgépészeti, épületvillamossági,
burkolási, festési, felújítási munkálatokra szükség van. A teljes földszinti szárny részleges
akadálymentesítésére szükség lesz.

2. Pedagógiai programunk szerkezete
A Nevelési program: a közös munka kereteit határozza meg.

2.1. Pedagógiai alapelvek
•
•
•
•
•
•

Gyermek/tanuló központúság
Demokratikus és humánus, szilárd értékrend képviselete
Egyéni és a közösségi érdekek összhangja
Nemzeti, nemzetiségi és európai értékek közös képviselete
Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
Esélyegyenlőség, szolidaritás, tolerancia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
Szegregációmentesség – együttnevelés – integráció – inklúzió
Átmenetek megkönnyítésének elve – iskolai kudarcok csökkentése
Komplexitás elve
Horizontális tanulás elve
Koordináló, segítő, támogató tanári attitűd
Módszertani sokszínűség, egyéni megfelelő fejlesztés
Egységesség és differenciáltság elve
Holisztikus személyiségfejlesztés (a teljes személyiség fejlesztése)
A tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat
Ismeret – készség, képesség – attitűd egyensúlya, egysége
Alkalmazható tudás és a kiemelt kulcskompetenciák fejlesztése
Életszerű, élet közeli, sokszínű ismeret közvetítésre épülő fejlesztés.
Pozitív megerősítés, a tanulás érdekében végzett fejlesztő értékelés
Fokozatosság, folyamatosság, szakszerűség, objektivitás elve
Egészséges, környezetbarát, esztétikus, akadálymentes nevelési-oktatási tér (tantermek,
csoportszobák, udvar, egyéb helységek) biztosítása
• Partnerség, együttműködés, nyitott iskola
• Az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés

3. Az intézményben folyó nevelő- oktató munka céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
3.1. Alapvető stratégiai célok
• Olyan európai állampolgárok nevelése, oktatása, akik:
• Rendelkeznek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyekre minden egyénnek
szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, a változásokhoz való
rugalmas alkalmazkodásra, saját sorsuk alakítására
• Érzékenyek saját egészségük és környezetük állapota iránt, képesek annak
sajátosságait, változásait megismerni, megóvni
• Fogékonyak az esztétikai, művészeti értékek iránt és képességeikhez mérten tudják
megjeleníteni érzéseiket és az őket körülvevő környezetet.
• Tanulóink rendelkezzenek alkotóképes tudással, mely magában foglalja az ismeretek
elméleti tudását, alkalmazását, gyakorlati felhasználását, bizonyos cselekvéseket,
teljesítményeket.
• Pozitív tanulási attitűdök kialakítása, fenntartása
• A tanulási kudarcok megelőzése a gyermekek, tanulók hatékony megismerésével az
egyéni képességek optimális, differenciált fejlesztésével
• A gyermekek, tanulók önállóságának, kommunikációs, együttműködési, empátiás,
képességének, felelősségvállalásának, kreativitásának fejlesztése az életkori
sajátosságainak figyelembe vételével
• Az indulási hátrányok csökkentése, képességkibontakoztatás
• Digitális írástudás elsajátítása, infokommunikációs eszközök (továbbiakban IKT)
alkalmazása
• A gyermekek, tanulók fejlettségi szintje feleljen meg a sikeres továbbhaladás
feltételeinek
• Élethosszig tartó tanulást szolgáló képességek fejlesztése
• Legyenek képesek tudásuk kibővítésére, folyamatos újrateremtésének képességére.
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• A gyermekek, tanulók felkészítése a felnőtt lét szerepeire, sikeres munkaerő piaci
alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozása, fejlesztése
Feladatok:
• Az intézmény minden gyermeke, tanulója számára a minőségi gondozás, nevelésoktatás biztosítása.
• A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése
• Az oktató-nevelőmunka során az alapvető kulcskompetenciák, kultúrtechnikai
eszközök és eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
• Anyanyelvi kompetencia
• Idegen nyelvi kompetencia
• Matematikai kompetencia
• Természettudományos kompetencia
• Megismerési módszerek elsajátítása, alkalmazása a természet megismerésére,
az emberi tevékenység okozta változások megértetése és az ezzel kapcsolatos
fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség
alapozása.
• Digitális kompetencia
• Legyenek képesek információk felismerésére, visszakeresésére, értékelésére,
tárolására, bemutatására, kommunikációra és hálózati együttműködésre.
Információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata
• A hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése
• pozitív tanulási attitűd kialakítása
• tanulási és feladatmegoldó technikák elsajátíttatása
• az egyéni tanulási stílussal harmonizáló önálló tanulási módszert elsajátítása
• hatékony önellenőrzési technikák megismerése, alkalmazásának szokássá
fejlesztése
• Képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és
csoportban, motiváció és magabiztosság erősítésével.
• Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Kreatív, újításra, kockázatvállalásra képes fiatalok nevelése.
• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
• Esztétikai megismerés és kreatív kifejezőképesség a tradicionális művészetek
nyelvein, illetve a média segítségével.
• A tanulási folyamat és a gyermeki, tanulói fejlettség koherenciájának megvalósítása
(tanulóhoz igazított nevelési, tanítási, tanulási folyamat).
• A tanulók tevékenységére, interaktivitására lehetőséget adó tanítási stratégiák,
eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása, tanulás iránti
pozitív attitűd alakítása.
• Önismeret, önfegyelem, önértékelés, önbecsülés, akarat, szorgalom fejlesztése.
• Fejlesztő értékelés alkalmazása a tanulási motivációk kialakítása, fenntartása
érdekében.
• A külső és belső mérések eredményeinek intézményi hasznosítása.
• Szociális, életviteli és életpálya építési kompetenciák fejlesztése.
• Szervezési, irányítási, vezetési készségek alakítása egyéni és csoportmunka
alkalmazásával. Kreatív, innovatív attitűd alakítása.
• Reális énkép, önismeret, önértékelés kialakítása. Tanórák és tanórán kívüli
tevékenységek összehangolása.
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• Nemzettudat, hazaszeretet erősítése, helyi, nemzeti, Kárpát-medencében élő
magyarság, nemzetiségi, európai hagyományok, kulturális örökség megismerése.
Önkifejezés gyakorlása, nyitottság, esztétikai érzék attitűdjének alakítása.
• Megemlékezés a holokauszt és a diktatúrák áldozatairól
• Családi életre nevelés
• Manuális képesség, gyakorlati érzék fejlesztése
• Az egészséges életmód szabályainak megismertetése, gyakoroltatása, testi szellemi
teljesítő képesség megőrzése, mozgásműveltség fejlesztése. Mentálhigiéné
fontosságának megértetése. Személyi, tárgyi környezet megteremtése a pozitív
beállítódáshoz, a szokások kialakításához.
• Környezettudatos magatartás egészséget befolyásoló hatásának megismertetése.

3.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai az egyes pedagógiai
szakaszokon, alapfeladatonként
3.2.2. Az 1-4. évfolyam
Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő
szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a
játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás
okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és
meghatározó életkorban.
Célok
• Az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti
érdeklődés és nyitottság fenntartása és továbbfejlesztése
• A játékközpontú tevékenységekből az iskolai tanulás tevékenységeibe való fokozatos
átvezetés
• A tanuló saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a társadalom
magasabb értékei iránti fogékonnyá tétele
• A tanuló játék- és mozgás iránti vágyának tér- és lehetőség biztosítása
• A tanuló természetes fejlődésének, érésének segítése
• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismeretek közvetítése,
alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése
Sikerkritériumok
• A tanulók szeretnek iskolába járni
• Érdeklődőek, nyitottak és motiváltak a tanulás iránt
• Fogékonyak a természet, a társas kapcsolatok és a közvetített értékek iránt, elfogadják
és betartják az iskola szabályait
• Alapvető képességeik, készségeik önmagukhoz mérten fejlődnek
• A továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítik
Feladatok
Az 1-4. évfolyamon folyó nevelő – oktató munkánk feladata
• A tanulók megismerése, motivált környezet kialakítása, játéklehetőségek biztosítása.
• Játékba ágyazott tanulási tevékenységek kínálata, megvalósítása.
• Olyan valós helyzetek teremtése, amelyben lehetőségük adódik saját környezetük és a
társas kapcsolatok megtapasztalására.
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Megfelelő arány megteremtése a tanulás, játék, mozgás és szabadidő között.
Az alapozó időszak megnyújtása, az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása.
A fejlesztő értékelés, pozitív megerősítés, a tanulók teljesítményének árnyalt szöveges
értékelése, a kudarcmentes iskolakezdés segítése.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő tananyag tartalmak kiválasztása, tervezése a
kulcskompetenciák fejlesztésének figyelembe vételével. Ezen tartalmak közvetítése
változatos oktatásszervezési és munkaformák alkalmazásával. Tanulási szokások
alapozása.

3.2.3. Az 5-8. évfolyam
Célok
• A bevezető szakasz nevelő-oktató munkájának, a képességek, készségek
fejlesztésének, az alkalmazóképes továbbépíthető tudás elsajátíttatásának folytatása
• A tanulók ismeretszerzési folyamatában figyelembe vesszük, hogy a 10-12 éves
tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ill.
a 13-14 éves tanulók ismeretszerzési folyamatában megjelenik az elvont fogalmi és az
elemző gondolkodás.
• A különböző érdeklődésű, képességű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermekek együtt neveljük, készítjük fel a
továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
• A tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségnek megfelelő felkészítése a
társadalomba való majdani beilleszkedésre
• A jogok és kötelességek törvényes gyakorlására való felkészülés megalapozása
• A tanulók továbbtanulásra való felkészítése a kulcskompetenciák fejlesztésével. A
sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
• A digitális írástudás alkalmazása
• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe vesszük, hogy az
egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra
tagolódik.
Sikerkritériumok
• A szülők nagyobb hányada oktató nevelő munkánkat eredményesnek tartja
• A továbbhaladáshoz szükséges követelményeket az egyéni képességüknek
megfelelően teljesítik.
• Az iskolából kikerült tanulók a következő iskolafokon megállják helyüket, a
középiskola első félévében tanulmányi átlaguk nem romlik 0,5-nél többet
• Képesek együttműködésre, az ön- és csoportértékelés gyakorlati alkalmazására,
segítőkészek, szolidárisak csoporttársaikkal.
• Az infokommunikációs technológia lehetőségeinek és eszközeinek használata az
élethosszig tartó tanulás során.
• Beiratkozott diákjaink „ elvándorlása” nem éri el az 5%-ot
• A hagyományos tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szerepelnek tanulóink
• Kompetencia mérések eredményei elérik és meg is haladják az országos átlagot
Feladatok
•
Alapvető ismeretek nyújtása, ahol az ismeretek elsajátítása eszköz legyen a tanulók
értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek
kialakításához, fejlesztéséhez.
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A gyermeki személyiség fejlődésének eredményes irányítása érdekében figyelembe
kell venni
•
a gyermek életkori sajátosságait,
•
a gyermek egyéni sajátosságait,
•
a gyermeki egyéniség tiszteletét.
A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba, alkotó jellegű feladatok biztosítása,
az eredményes tanulási stratégiák, módszerek elsajátíttatása
A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével – projektek, témahetek,
moduláris oktatás, műveltségterületi oktatás – a komplex fejlesztés megvalósítása,
élet közeli tanulási környezet kialakítása
A környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükséges készségek és
képességek fejlesztése, alkalmazásuk gyakoroltatása, környezettudatos magtartás
kialakítása
A tanulási tevékenységek közben olyan valós helyzetek teremtése, amelyekben a
tanulók gyakorolhatják a következőket: önismeret, kritikai gondolkodás,
együttműködési
készség,
segítőkészség,
szolidaritásérzés,
empátia,
konfliktuskezelés, életvitel
Oktató- és nevelőmunkánk egészét hassa át az erkölcsi, etikai értékek – erkölcs,
becsület, tisztesség- és a helyes magatartási, viselkedési normák – tolerancia,
empátia, szeretet, nyitottság, udvariasság – közvetítése.
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése
Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon lehetőséget kell teremteni a tehetséges
gyermekek magas szintű fejlesztésére, és a lemaradók felzárkóztatására.
Az infokommunikációs technológia használatának biztosítása, a társadalmi
elvárásoknak megfelelő magasabb szintű számítástechnikai és élő idegen nyelvi
ismeretek nyújtása.
Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátíttatása, a testi
képességek fejlesztése, mozgáskészségek kialakítása.
Ismerjék meg a tanulóink a szabadidő hasznos eltöltésének módjait.
Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek
megismertetése, megőrzése, ápolása, tiszteletben tartása.
Európai közös kultúra megismerése.

3.3. A célok megvalósítását támogató eszközök
3.3.1. Szervezési megoldások
•

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal
adekvát tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást
képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése,
irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai
motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja
megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A tanulásszervezés optimális
megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség van a pedagógiai
infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti
felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és más eszközökre.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhetők
ki:
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Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az újszerű tanulásszervezési eljárások:
együttműködő, (kooperatív), projekt, drámapedagógia technikáit, formáit is.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének,
problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek
fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, a tanulási és
egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind a
tagintézmények közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai munka
terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára. IKT, IKT 1:1, által támogatott tanórák szervezése

3.3.2. Motiváció, meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás, megértés
•
•
•

ezek módszerei: az oktatás valamennyi módszere, meggyőzés, minta, példa,
példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás,
tudatosítás, előadás, vita, beszámoló.
a tevékenységek megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés,
értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, áttekintés, ismétlés.
a magatartásra ható módszerek:
•
ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, osztályozás,
jutalmazás, nevelői példamutatás.
•
kényszerítő, gátlást kiváltó módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés,
ellenőrzés, intés, tilalom, elmarasztalás.

A módszerek alkalmazásánál elsődlegesen a pozitív megerősítés eszközeivel élünk.
3.3.3. Eszközök, eljárások, módszerek
A nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszereivel. Igazodniuk
kell:
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•

a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességéhez
a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezetői
stílusához

Mivel nincs két egyforma gyermek, két egyforma pedagógus, a nevelési módszereket úgy kell
megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. Esetenként
szükséges a módszerek kombinációjának alkalmazása.

4. A kompetencia alapú oktatás módszerei, eljárásai, eszközei a
TÁMOP 3.1.4-08/2 „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő
hozzáférés - innovatív intézményekben” pályázaton nyertes
tagintézményekben.
A TIOP 1.1.1/09 jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton 12 tanári és 188 tanulói laptopot nyert el az
intézmény a program megvalósításának támogatására. A kompetencia alapú oktatásba bevont
tanulócsoportoknál az adott kompetencia területre számított éves óraszám 30%-ában a
2011/2012 tanév végére el kell érni az IKT 1:1 arányú támogatottságot.(Szenna, Kaposfő)

4.1. Fekete László Általános Iskola Szenna
4.1.1. A kompetencia alapú oktatás bevezetése
A kompetencia alapú oktatás bevezetésének szükségessége:
A társadalmi elvárások, az iskolához való viszony megváltozása indokolja, hogy átgondolt
nevelési elvek alapján korszerű nevelési-oktatási módszereket alkalmazzunk.
Mindezek megvalósítása érdekében:
Célkitűzések
•
A tanulói személyiség széleskörű fejlesztése és a kulcskompetenciák kialakítása.
•
Helyes tanulási módszereket pedagógiai, módszertani kultúránkat folyamatosan
megújítjuk, problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra
nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló
fejlesztés.
•
Törekedni kell az egyén és a közösség iránti tiszteletre, az emberek közötti
érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak
elfogadtatására.
•
Fontos a fejlesztő pedagógia alapelveinek alkalmazása. A kompetencia fejlesztés
alapjaként a bemeneti méréseket követően az egyéni haladás és fejlődés figyelembe
vétele.
•
Szem előtt kell tartani a multikulturalizmust – más népek értékeit, hagyományait, a
kulturális sokszínűséget.
•
Fontos, hogy tanulóink megismerjék, elfogadják, befogadják a másságot.
•
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével tanulóink alkalmassá válnak a változó
világ elvárásaihoz való alkalmazkodásra, saját sorsuk sikeres alakítására, az egész
életen át tartó tanulásra.
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4.4.2. Kiemelt fejlesztési feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énkép, önismeret – egzisztenciális jelentőségű kompetenciák:
szociális (társas) kompetenciák
személyes (perszonális kompetenciák), a személyiség fejlődése;
kognitív kompetenciák;
speciális kompetenciák:
jövőkép alakításának formái;
pálya- szakmai ismeret;
életútismeret;
érdekérvényesítés.

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés:
•
társadalmi normák elsajátítása, társadalmi együttélés szabályainak betartása;
•
részvétel a közösségi életben;
•
emberi jogok, demokrácia értékeinek tisztelete;
•
társadalmi viszonyokban való eligazodás;
•
önvédő technikák, konfliktuskezelő stratégiák;
•
felelősség, megbízhatóság;
•
tolerancia, törekvés a különbözőségek kiegyenlítésére;
•
kisebbségi identitástudat fejlesztése, a kisebbségi kultúrához kötődő hagyományok,
szokások megismerése;
•
értékeink, kultúránk, a szülőföldünk és népünk gyökereinek megismertetése,
kötődések, azonosulások kiépítése.
Hatékony, önálló tanulás:
•
tantárgyfüggetlen megfigyelési képesség fejlesztése;
•
emlékezet és értő figyelem erősítése;
•
a bevésett szövegek aktualizálása;
•
az önművelés igényének és szokásainak kialakítása;
•
időbeosztás, az időtényezők mérlegelése;
•
lényegkiemelés – gondolatjegyzék, vázlat;
•
a bevésett ismeretek ismétlésének megtervezése;
•
az önálló tanulás feltételeinek megteremtése (külső és belső, pszichikus feltételek);
•
relaxációs módszerek megismerése;
•
tevékenységközpontú tanulásszervezési módok alkalmazása;
•
csoportos, kooperatív munkában való részvétel;
•
feladatrendszeres egyéni fejlesztés, az olvasott szöveg feldolgozása;
•
informális tanulás.
Testi, lelki egészség:
•
mentálhigiénia;
•
egészségkulturáltság;
•
egészségmegőrző attitűd kialakítása, felelősségvállalás az egészségért;
•
tizenéves kor veszélyei: dohányzás, alkohol, drog;
•
párválasztás, szexuális kultúra, optimális családtervezés;
•
fogyatékossággal, mássággal szemben elfogadó magatartás kialakítása;
•
környezet veszélyei – balesetek megelőzése.
Közösségfejlesztés:
•
kooperatív együttműködésből adódóan fejleszthető szociális kompetenciák;
20

•

pedagógiai módszerek, amelyek a kortársi, tanulói együttműködésen alapulva a
tanulást társas tevékenységgé teszik.

4.4.3. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének ütemezése:
Tanév
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kompetencia-terület
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális (C-modul)
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális (C-modul)
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális (C-modul)
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális (C-modul)
Anyanyelvi komm. (szövegértés)
Matematika
Szociális (C-modul)
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Bevont tanulócsoportok
1. osztály
5. osztály
4-5. osztály
1-2. osztály
5. osztály
1. osztály, 5-6. osztály
1-2-3. osztály
5. osztály
5-6-7. osztály
1-2-3-4. osztály
5. osztály
5-6-7-8. osztály
1-2-3-4. osztály
5. osztály
5-6-7-8. osztály
1-2-3-4. osztály
5. osztály
5-6-7-8. osztály

3.4.4. Az újszerű tanulásszervezési eljárások megvalósításának terve:
Tanév

Tanulásszervezési eljárás
3 hetet meghaladó projekt
Témahét
Moduláris oktatás

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Bevont
tanulócsoportok
4. osztály
1. osztály
5. osztály

Moduláris oktatás

4-5. osztály

Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra
Tantárgytömbösített oktatás
3 hetet meghaladó projekt
Témahét
Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra
3 hetet meghaladó projekt
Témahét
Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra
3 hetet meghaladó projekt

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

Nemzeti Parkjaink
A tavasz
Matematika
Magyar nyelv és irodalom,
osztályfőnöki
Művészetek
Történelem, művészetek
Nemzeti Parkjaink
A tavasz; A nyár
Matematika
Osztályfőnöki
Szabad foglalkozás
Művészetek
Nemzeti Parkjaink
A tavasz; A nyár; Az ősz
Matematika
Szociális kompetenciák

6. osztály

Művészetek

4. osztály

Nemzeti Parkjaink
A tavasz; A nyár; Az ősz;
A tél
Matematika
Szociális kompetenciák

Témahét

1-2-3-4. oszt.

Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra
3 hetet meghaladó projekt

5. osztály
5-6-7-8. oszt.

Témahét

1-2-3-4. oszt.

Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra
3 hetet meghaladó projekt

5. osztály
5-6-7-8. oszt.

Témahét

1-2-3-4. oszt.

Moduláris oktatás
Moduláris oktatás
Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatásra

5. osztály
5-6-7-8. oszt.

6. osztály

Művészetek

4. osztály

Nemzeti Parkjaink
A tavasz; A nyár; Az ősz;
A tél
Matematika
Szociális kompetenciák

6. osztály

Művészetek

4. osztály

Nemzeti Parkjaink
A tavasz; A nyár; Az ősz;
A tél
Matematika
Szociális kompetenciák

6. osztály
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Téma

Művészetek

4.4.5. A kompetencia alapú oktatással kapcsolatos innovációk: (7. számú melléklet)
Innováció
Környezetvédelmi témahét
Agressziókezelés a művészet-terápia
eszközeivel
Mindlab - gondolkodásfejlesztés a történelem
tanításban

Bevont tanulócsoportok
5-8. osztály
1-4. osztály
6. osztály

4.5. Általános Iskola, Kaposfő
A TÁMOP
Eszközök / évfolyam
Kompetenciaalapú oktatási programcsomagok
Szövegértés, szövegalkotás
Matematika
Idegen nyelvi (angol, nemzetiségi német)
Szociális, életviteli és környezeti
Életpálya-építés

1.

2.

3.

×

×

×

4.

5.
×

6.

7.
×

×
×
×
×
×

4.5.1. Alkalmazott módszerek, eljárások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kooperatív tanulásszervezés: kooperatív módszerek, technikák
Egyéni, páros és csoportmunka szervezése
Differenciált rétegmunka: egyénre szabott differenciált képességfejlesztés heterogén
csoportban.
Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása.
Tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés.
Moduláris oktatás
Műveltségterületi oktatás
Életkornak megfelelő drámapedagógiai eszközök alkalmazása.
IKT alkalmazása, Internet-használat. IKT, IKT 1:1, által támogatott órák szervezése
Projektmódszer
Témahét
A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a
HH/HHH, SNI, BTM gyermekek, tanulók esetében.
A gyermekek, tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek
alkalmazása.
Az ön- és csoportértékelés, portfolió alkalmazása a személyes és társas kompetenciák
fejlesztése érdekében.
Problémaközpontú tanulás
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8.

5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
„Tudós ember nem lehet mindenki, de mindenkinek erkölcsös emberré kell lenni.”
Cél a személyiségfejlesztés során: sorsát irányítani tudó, ítéletalkotásra, döntésre,
felelősségvállalásra képes, individuális értékekkel, ill. értékrendszerekkel rendelkező,
autonóm személyiség kialakítása. Tanulóink különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű
fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, szervezett
ismeretközvetítéssel,
spontán
tapasztalataikkal
összhangban
minél
teljesebben
bontakoztathassák ki személyiségüket.

5.1. Eszközrendszer
Az intézmény valamennyi feladat-ellátási helye a maga sajátos eszközrendszerével járul
hozzá a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztéséhez.
•
•
•
•
•
•

A bizalom légkörének megteremtése, a gyermekek egyéni fejlesztési szükségleteinek
felmérése
A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési vágy
fenntartása
Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával az egész személyiség komplex
fejlesztése – megkülönböztetett figyelemmel az SNI, BTM tanulókra is
Differenciált képességfejlesztés, a szociokulturális hátrányok csökkentése,
tehetségfejlesztés, alkotó-képesség fejlesztése a nevelési/tanítási tartalom, idő
rugalmas kezelésével
A gyermekek, tanulók erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése
A szociális készségek fejlesztése, az együttműködés különböző formáinak
alkalmazása (páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni egyéni feladatok
vállalása)

5.2. Feladatok
A célok figyelembevételével kell nevelő- és oktató tevékenységünket megvalósítani. Ennek
első lépése az iskolába kerülő gyermekek személyiségének tanulmányozása, ill. a tanulók
személyiségváltozásának folyamatos feltárása, figyelemmel kísérése, így céltudatos egyénre
szabott személyiségfejlesztést tudunk megvalósítani.
A személyiségfejlesztésre ható környezeti befolyásokat az óvodában már vizsgálják. Erre
támaszkodik az elsős tanító.
A vizsgálat módjai:
•
óvodai szakvélemények és az ehhez kapcsolódó szakértői megállapítások;
•
esettanulmányok és környezeti tanulmányok a családvédelmi központtól;
•
az ifjúságvédelmi felelős által feltárt problémák ill. az osztályfőnökök jelzései.
Az alább felsorolt problémákra támaszkodva:
•
szülőktől való elszakadás
•
óvoda hatása
•
lelki trauma stb.
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•
•
•
•
•
•
•

egyéni különbségek a személyiségfejlődésben , személyiségzavarok
érési elmaradás
fejlődési rögzülés
regresszió
agresszió
depresszió
fóbiák...

A személyiség tanulmányozására a következő módszereket alkalmazzuk:
•
Feltáró módszer:
• megfigyelés
• beszélgetés
• felmérés /kérdőív /
• teszt
• szociometriai vizsgálat
Ezek dokumentálását az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős végzik.
•

Feldolgozó módszer:
• minőségi értékelés
• mennyiségi értékelés

A feltárt esetleges problémák javítása, megoldása, egyrészt az iskolánkban dolgozó
pedagógusok folyamatos feladata, melybe a szülőket is bevonjuk. A problémával küszködő
gyermekeket megfelelő szakemberekhez irányítjuk, és az ő segítségükkel folytatjuk fejlesztőés nevelőtevékenységünket.
Minden tanuló személyiségfejlődéséhez környezeti ingereket kell biztosítanunk pl.:
Szociális hatás:
•
szoktatás
•
kondicionálás
•
kulturális és társadalmi normák, értékek viselkedéssémák átadása
•
komplex viselkedésminták differenciált megerősítése és gyakorlása
•
Ennek módja: a gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció,
jellegzetes emberi viszonyok, szituációk, attitűdök folyamatos elemzése, értékelése,
mely segítséget ad ahhoz, hogy az erkölcsi szabályokat, normákat betartsák.
Figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ebben az időszakban számukra a szabályok
tekintélyre épülnek, erkölcsi ítéleteik is felnőtt központúak. Ezért is fontos, hogy
megfelelő példát mutassunk számukra. Az autonómia (önállóságra nevelés)
időszakában a gyermekek kezd elfordulni a felnőttől, az egymás közötti kapcsolatok
kerülnek előtérbe. A pozitív mintát nyújtó kortárs csoportok adta lehetőségeket
felhasználjuk tanulóink személyiségének fejlesztéséhez
Az alapelveket a mindennapi tapasztalatok, élmények, helyzetek, szituációk révén ismertetjük
meg, az elemzések, értékelések segítségével, spontán módon válnak a tanulóink
személyiségének részévé. Ezen folyamat során a személyiség részévé válhatnak további
morális értékek is, így:
•
hazaszeretet
•
alkotómunka megbecsülése
•
szülők tisztelete
•
másság elfogadása
•
emberek elfogadása
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Fontosnak tartjuk a gyermekek erkölcsi érzékének fejlesztését, hogy bizonyos helyzetekben
gyorsan, a jó mellett tudjanak dönteni. Ehhez a tanulóinknak megfelelő önismerettel is kell
rendelkezniük, melynek kialakulásához a folyamatos kontroll, iskolánk átfogó értékelési
rendszere, beszélgetések, helyzet-gyakorlatok adnak segítséget.
Nevelőtevékenységünk során nagy figyelmet kell fordítanunk a tanulás motiválására: a
figyelem felkeltésére, a tanulás készségének serkentésére, ismereteik sokoldalú, kreatív
módon való felhasználására, az önképzés igényének kialakítására.
Az esztétikai nevelés során figyelmet fordítunk:
•
tanítványaink lelki egyensúlyának megteremtésére
•
a motivációra
•
szellemi- esztétikai szükségletek kielégítésére
•
az érzelmi gazdagságra
•
belső kifejezési szándék megvalósítására
Ez a művészeti alkotómunkában, műalkotások befogadásában, az esztétikus környezet
kialakításában és megőrzésében realizálódik.

5.3. A személyiségfejlesztés színterei
Az iskolai nevelésünk
érvényesítendők.

feladatai

az

iskolai

élet

valamennyi

megnyilvánulásában

A feladatokat a nevelés következő színtereire értelmezzük:
•
tanórai nevelés
•
tanórán kívüli nevelés
•
iskolán kívüli nevelés
Ezen színtereken működő személyiségfejlesztés feladatait, az alábbi négy területre
bonthatjuk:
•
az értelem kiművelése
•
segítő életmódra nevelés,
•
egészséges és kulturált életmódra nevelés,
•
a szakmai képzés alapozása.
5.3.1. Az értelem kiműveléséhez kapcsolódó motívumok:
•
•
•
•
•

tanulási motívumok és tanítási módok
a megismerési vágy fejlesztése
a felfedezési vágy fejlesztése
játékszeretet és alkotási vágy fejlesztése
a tanulási teljesítményvágy optimalizálása.

Ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztése:
•
kognitív rutinok (műveletek)
•
megismerés (megfigyelés, értelmezés, bizonyítás)
•
kommunikáció (írás, olvasás, beszéd)
•
gondolkodás (általánosítás, problémamegoldás)
•
tanulás (tapasztalati, értelmező, önálló)
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5.3.2. Segítő életmódra nevelés feladatai
Megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek
elsajátításának elősegítése, hogy tanulóink megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés
alapvető szabályait, megértsék szabályukat, a döntési szabadság és a felelősség szerepét.
•

•
•

a pozitív egyéni értékrend és képességrendszer kiépülése,
feladata: olyan iskolai életrend kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi
életében elősegíti, hogy tanulóink folyamatosan megtapasztalhassák az egyének és
csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit,
hiányuk hátrányait.
segítőkészség fejlesztése,
feladata: az iskola kínálja fel a segítés sokféle lehetőségét, módját; olyan segítő
légkört alakítson ki és tartson fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés.
szociális szokások,
feladata: olyan iskolai életrend kialakítása, amelyben a tanuló biztonságban érzi
magát, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől
egyértelműen és következetesen elvártak.

5.3.3. Egészséges és kulturált életmódra nevelés feladatai:
Személyes képességek fejlesztése:
•

•
•

Testi képességek fejlesztésének feladata: a testnevelési órák, a minél gazdagabb
diáksportköri élet, a település sportolási lehetőségeinek optimális kihasználása; a
kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során, a tanórákon és tanórán kívüli
tevékenységek során.
Önellátási képességek fejlesztésének színterei: egészséges és kulturált étkezés,
öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet a lakásban és osztálytermekben,
háztartási és házkörüli munkák, közlekedés, vásárlás szokásai, balesetvédelem.
Önreflexív képességek fejlesztésének feladatai: rendszeres önértékelés, a tanulók
önismeretének folyamatos fejlesztése, a tehetség felismerése és kibontakoztatásának
segítése.

5.3.4. A szakmai képzés alapozása
Speciális kompetenciák fejlesztése: figyelembe véve azt az alapelvet, hogy minden sikeres
cselekvés a kompetencia növekedéséhez vezet és fordítva, a halmozott sikertelenség csökkenti
a kompetencia érzését.
Az alkotóképesség fejlesztése:
•
Tág értelemben vett alkotóképesség, kreativitás fejlesztésének feladatai: szakkörök
fenntartása, iskolán kívüli fórumok kihasználása, tanórán kívüli feladatok
megtervezése.

6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a
közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik.
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A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot
kialakítja, megteremti.
A közösségi nevelés területei:
•
család
•
óvoda
•
iskola
•
iskolán kívüli közösségek
•
társadalom
A gyermekek szempontjából meghatározó a család, az óvoda és az iskola , mert az alapvető
viselkedésformákat itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sportegyesület és egyéb
közösségek hatása sem, de ezek csak később kezdenek előtérbe kerülni. A társadalom
egészének hatása elsősorban a médián keresztül közvetítődik. A média hatása különösen erős
a gyermekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell venni, és ha kell, megfelelően értelmeznie.

6.1. Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó
tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű fejlesztése
Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése, programok szervezése, melyek
élményszerű helyzeteket teremtenek, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezhessenek közvetlen
és tágabb környezetükről, hogy összefüggéseket, következtetéseket vonhassanak le,
alkalmazhassák korábbi tapasztalataikat, ismereteiket, készségeiket
A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, ápolása
Természeti és társadalmi környezet igényeinek megfelelő tapasztalatszerzés és alkalmazás
Vélemények, viták, reflexió, önreflexió képességének kialakítása
Projektek, témahetek, újszerű tanulásszervezési eljárások, az együttműködésre épülő
feladatmegoldások: csoportmunka, kooperatív technikák, dramatizálás stb. – alkalmazásával,
a közösségfejlesztő, közösségépítő tevékenységük támogatásával
IKT alkalmazásával a nyilvánosság megteremtése (iskolai honlap frissítése)
A tanulók, a közösség felkészítése a különleges figyelmet kívánók (kiemelten tehetséges,
SNI,BTM, HHH) tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és
a különbözőségek elfogadása a tanulói közösségben

6.2. Az iskolában folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai
Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az
individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család
mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyermekek a kollektív gondolkodásmódot.
Ennek érdekében az iskola feladatai:
Neveljen :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felelősségvállalásra
saját képességek maximális kifejlesztésére
játékszabályok betartására
önfegyelemre
becsületességre
mások győzelmének elfogadására
mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására
helyes értékítélet kialakítására
közvetlen környezetünk (iskola) megóvására
harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel
hon-, és népismeretre
hazaszeretetre.

Alakítsa ki:
•
•
•
•
•
•
•

a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság)
az empátiás kapcsolatteremtés képességét
a türelem és megértés képességét
saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját
önálló véleményformálás képességét
érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs
képesség)
az új információs környezetben való eligazodás képességét.

Mutassa meg:
•
•

hogy sokféle vélemény létezik.
véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, megvédeni.

A közösség fejlesztését a tanárok úgy segíthetik elő, ha az oktató-nevelő tevékenységük során
a tanári „hivatás eszméje” kerül előtérbe.
A tananyag elsajátíttatásakor
•
segítse a tanulók kezdeményezéseit,
•
segítse a közvetlen tapasztalatszerzést,
•
biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához
•
alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép
•
adjon átfogó képet a munka világáról
•
alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért
való felelősség érzését.

6.3. Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés eszközei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tanulmányi kirándulások
osztálykirándulások
tanórák, iskolaotthon, napközi, tanulószoba,
tanulóbarát osztálykörnyezet kialakítása
alapítványi, iskolai estek, művészeti bemutatók
sportnapok, projektnapok, témahetek
ünnepélyek, megemlékezések
klubdélutánok
mikulás, karácsony, farsang
iskolaújság
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•
•
•
•

házirend
osztályok közötti versenyek
iskolák közötti versenyek
kapcsolat más iskolákkal

7. Pedagógus Feladatai
7.1. Kötelezettségei, feladatai
•

A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi, az ismereteket tárgyilagosan
közvetíti.

•

Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai
meggyőződése miatt hátrány ne érje.

•

Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.

•

Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét.

•

Szakmai munkáját legjobb tudása szerint végzi, az általa tanított tantárgyakat magas
színvonalon oktatja.

•

Óráit pontosan kezdi és fejezi be. Gondoskodik róla, hogy tanítványai megfelelő időt
tölthessenek az óraközi szünetekben a szabad levegőn.

•

A tanterméből a szünetekben – a tízórais szünet kivételével – jó idő esetén a
tanulókat az udvarra küldi. Tantermét a szünetekben zárva tartja.

•

Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, gondot fordít a tehetséges
tanulók fejlesztésére, a rendelkezésére álló idő optimális kihasználására. Gondot
fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai
differenciáláson kívül szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való
felkészítés formájában is megtehet.

•

Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat
szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén
időben szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Napi munkakapcsolatban áll a
fejlesztő gyógypedagógussal, fejlesztő munkáját az ő vezetésével végzi.

•

Pontosan vezeti az osztálynaplót, napközis és szakköri naplót, és ellátja az osztály
tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát. Írásbeli munkájára gondot
fordít.

•

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját, úgy hogy az
értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. A kötelező
írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. A tanulók
számára a témazáró dolgozatot előre jelzi, két héten belül kijavítja. A tanulók füzetét
számonkérés alkalmával láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat. Félévenként
minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítása minden tárgyból kötelező!). A házi
feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.
30

•

Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek
fejlesztését.

•

Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új tankönyvek
alapján, az előírt szakmai követelményeket figyelembe véve. Tanmenetét a
munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt határidőre leadja.

•

Tanítási óráira óratervvel készül, kezdő pedagógusnál az írásbeliség kötelező.

•

Ügyeletet, helyettesítést vállal és az iskolai munkatervben megbízott feladatát ellátja.

•

Köteles az iskolai rendezvényeken részt venni, az ott rá bízott feladatot ellátni.

•

A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleten vesz részt, az iskola által biztosított továbbképzéseket kihasználja, a
munkaközösség munkájában aktívan részt vesz.

•

Kapcsolatot tart az osztályában, csoportjában tanító pedagógusokkal, az óvodával és
a felső tagozaton tanító nevelőkkel (hospitálások, közös programok).

•

Évente két alkalommal hospitál az osztályában tanító nevelőknél.

•

Az általa átvett – leltárban szereplő – taneszközöket megőrzi, hiány esetén anyagilag
felel értük, az erre vonatkozó hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján.

•

A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, s meggyőződik annak elsajátításáról. Baleset esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket.

•

Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait és
törekszik annak betartatására.

•

A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja
(pedagógiai program, házirend).

•

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. A szülőket figyelmezteti gyermekük
jogainak megóvása, fejlődése érdekében, s tájékoztatja őket, hogy milyen
intézkedések megtételét tartja szükségesnek ezek érdekében.

•

Szülői értekezletet, fogadóórát tart a munkatervben meghatározott időközönként,
illetve ha szükséges. A tanulók előmeneteléről szóló minősítéseket – érdemjegyek,
szöveges minősítés – folyamatosan bejegyzi az ellenőrző, illetve a tájékoztató
füzetbe.

•

A szülő és a tanuló javaslataira, kérdésire érdemi választ ad.

•

A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja.

•

Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja.

•

Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen
vesz részt.

•

Munkáját az iskola céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi.

•

Ellát minden egyéb feladatot, mely a munkáltatója érdekkörében felmerült
szükséghelyzetből adódik, és erre utasítást kap.
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7.2. Amennyiben iskolaotthonban vagy napköziben is dolgozik, melyet a
munkáltatói jogkör gyakorlója határoz meg, a fent leírtakon túlmenően, az
alábbi feladatokat kell ellátnia:
•

A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében havi
foglakoztatási tervet készít, foglalkozásait a napközis házirend szerint szervezi.

•

A foglalkoztatási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi
felkészülést:
• megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást,
• szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez,
• gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan
elkészítéséről,
• rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat, mennyiségileg mindig,
minőségileg a rendelkezésére álló idő függvényében.
• a szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi, szükség esetén
gyakoroltatja,
• a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja
előre meghatározott időpontokban,
• rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal.

•

A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját
ebédelteti, melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi
higiénia szabályainak megtartásáról.

•

Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását,
rossz idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn.

•

A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára kulturális, sport-,
játék- és munkafoglalkozásokat szervez.

•

A napközis foglalkozások befejeztével – az iskola rendjének megfelelően –
csoportosan kikíséri a bejáró tanulókat a buszhoz.

•

Kezeli a napközis csoport ellátmányát, és azzal a pénztárosnak meghatározott időben
elszámol.

•

Vezeti az étkezési lapot.

•

Összesíti havonta a hiányzó és jelenlévő tanulókat a fejkvóta elszámoláshoz, melyet
a naplóban feltüntet.

7.3. Amennyiben munkaközösség-vezetőként is dolgozik, a rá vonatkozó
feladatkörökön kívül, az alábbiak a szakmai feladatai és a hatásköre:
A munkaközösség-vezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának tervezése,
szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése.
Ennek érdekében:
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•

részt vesz az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében,
végrehajtásában,

•

részt vesz
ellenőrzésében,

•

javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz
kapcsolódó tantárgyfelosztás kialakítására,

•
•

a

tanév

munkatervének

kidolgozásában,

értékelésében,

bemutató foglalkozásokat szervez,
szakterületén fejleszti az oktatás-nevelés módszereit,

•

tanulmányi versenyt szervez tantárgycsoportjának megfelelően,

•

részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken,

•

a tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében
vizsgálja – a munkaközösségéhez tartozó tagok bevonásával – a tanulók tudás és
képességszintjét,

•

elkészíti a munkaközösségi tagokkal együtt a munkaközösség foglalkozási
tervét, s ellenőrzi megvalósulását, ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét,

•

rendszeres időközönként – havonta – a munkaközösség tagjainál óralátogatást
végez, s arról elemzést, összesítő értékelést tart,

•

rendszeresen ellenőrzi a dolgozatok, házi feladatok, témazáró feladatlapok
vezetését, és a javításra vonatkozó szabályok megtartását,

•

negyedévente ellenőrzi a magatartási,
osztálynaplókat, a személyi adatok pontosságát,

•

szorgalmi

osztályzatokat,

az

szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival,

•

ellenőrzi és értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai tevékenységét, s
ennek megfelelően javaslatot tesz az Igazgató részére jutalmazásukra vagy
fegyelmezésükre,

•

rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak vagy
tevékenységekhez szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén
javaslatot tesz a fejlesztésre,

•

félévkor és év végén összefoglaló elemzést készít a munkaközösség
tevékenységéről a nevelőtestület számára,

•

felettesének igénye szerint adatokat szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről.

7.4. Felelősségi kör:
•

A rábízott tanulók testi, szellemi és morális épségéért.

•

Kijelölt
tanulócsoportjaiban
a
pedagógiai
program
követelményeinek
megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

•

A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért.
33

•

Az adminisztráció pontos, idő szerinti vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek,
anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év végi statisztika vezetése,
elkészítése, dolgozatok felmérések javítása)

•

Az éves tanmenet elkészítéséért, és időben pontos leadásáért.

•

Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért (nevelésre és
tantárgyára vonatkoztatva).

•

Az átvett - az oktatást segítő – eszközökért.

•

Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért.

•

A személyi adataiban történő változás bejelentéséért.

7.5. Osztályfőnök feladatai:
Osztályával kapcsolatos nevelési és oktatási tevékenységek:
Nevelési programja – összhangban az iskola nevelési programjával – az osztályközösség
fejlődését szolgálja.
Az osztályfőnöki tanmenet követelményeihez, valamint a tanulók igényeihez igazodva tartja
osztályfőnöki óráit (heti egy óra).
Az osztályfőnöki órákon kívül is törekszik arra, hogy tanulóit az elfogadott viselkedési
formákra szoktassa, magatartásukat, erkölcsiségüket, esztétikai érzéküket fejlessze.
Ismerteti a házirendet, tűzvédelmi oktatást tart.
Folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak betartására.

7.6. Kapcsolattartás


Kapcsolatot tart a szülőkkel, fogadóórát biztosít részükre, évente legalább
két szülői értekezletet tart, kapcsolatban áll a szülői munkaközösség
tagjaival.



az IPR-ben résztvevő tanulókat három havonta a szülővel közösen értékeli.



Szükség esetén családlátogatást végez.



Kapcsolatot tart az iskola vezetésével, az osztályfőnöki munkaközösséggel.



Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken.



Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, a
nevelésben, oktatásban résztvevőkkel. (napközi, tanoda, fejlesztő pedagógus,
pszichológus)



Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, az esetleges problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli.
34



Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel, a gyermek-és ifjúságvédelmi
felelőssel.

7.7. Adminisztráció


Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit.



Elkészíti a félévi, év végi statisztikákat, beszámolókat.



Folyamatosan vezeti az osztálynaplót.



Nyilvántartja osztályában a késéseket és mulasztásokat.



Havonta ellenőrzi a tanulók ellenőrző könyveit.



Év közben él a dicséretek, illetve elmarasztalások lehetőségével.



Félévkor és év végén bizonyítványt (anyakönyvet) ír.



Elvégzi a pótvizsgákkal, osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációkat.

7.8. Egyéb


Figyelemmel kíséri az osztály tanulóinak magatartását, tanulmányi előmenetelét,
gondoskodik a szülők tájékoztatásáról.



Legkésőbb félév, illetve év vége előtt harminc nappal ellenőrző útján értesíti az
elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleit.



Rendszeresen értékeli a tanulók tanulmányi és közösségi munkáját, minősíti
magatartását, és szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai
elé terjeszti.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók és
kollégák véleményét figyelembe véve).



Információkat szerez az osztály szociometriai képéről, a tanulók közötti
konfliktusokról, rivalizálásról, az uralkodó értékrendről.



Megismeri a tanulók szociális, családi, egészségügyi helyzetét,
hogy a tanulók problémáinak megoldásában segítségükre lehessen,



Különös gondot fordít a különleges gondozást igénylő tanulókra: tehetséges a
hátrányos, halmozottan hátrányos, BTM-es és SNI-s tanulók segítésére.



Elvégzi az osztályával kapcsolatos gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.



Szem előtt tartja a tanulók és szülők személyiségi jogait. A birtokában levő
információkat bizalmasan kezeli.



Az osztály számára szabadidős programot szervez (kirándulás, színházlátogatás, stb.)

35



Törekedjen arra, hogy jelen legyen olyan eseményeken, amelyeken az osztály
tanulóinak többsége részt vesz.



A csoport felelős vezetőjeként irányítja az osztály életét.



Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének
ismeretében.
Ügyel a rábízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére.



8. Iskolaotthon, Egésznapos iskola
8.1 Iskolaotthon, Egésznapos iskola
Az óvodai nevelés folytatásaképpen az iskola feladata a tanulók alapképességeinek –
elsősorban kommunikációs és gondolkodó képességüknek – fejlesztése, illetve a hátrányok
kompenzálása.
Növelni kell feladattudatukat, kötelességérzetüket, tudatossá kell tenni időbeosztásukat, és
fejleszteni kell olyan alapképességeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy
képesek legyenek a rendszeres tanulásra. Mindez elképzelhetetlen meleg, derűs, harmonikus
légkör, kellő türelem és fokozatosság nélkül.
Ezt a célt szolgálja a tagintézményekben felmenő rendszerben bevezetett iskolaotthon, ahol a
különböző tanulói tevékenységek egységes rendszerbe ötvöződnek, és célszerűen változnak a
tanulással és a szabadidős tevékenységgel.
Egy iskolaotthonos osztályban két nevelő között oszlik meg a munka. Az egyik nevelő
magyar nyelvet és irodalmat, a másik nevelő matematikát, környezetismeretet, technikát,
rajzot, testnevelést tanít és kézműves foglalkozást tart. Az éneket énekszakos tanár oktatja.
Mindkét nevelő vezeti a gyermekek felkészülését (az általa tanított tárgyakból). Naponta
szabadidős tevékenységet is irányít.
Az iskolaotthonos foglalkoztatás pozitívuma, hogy:
•
a tanítók többféle tevékenység közben, jobban megismerhetik a tanulókat,
•
a tanítási-tanulási folyamat egységesebb, mert ugyanaz a nevelő irányítja a tanórákra
való felkészülést,
•
megkönnyíti az óvoda – iskola átmenetet
•
rugalmasabb tanulás szervezést biztosít
•
fejlesztő tevékenységre több idő jut,
•
nagyobb a lehetőség a sokoldalúbb szabadidős tevékenységre.

8.2. Feladataink nem kötelező tanórai foglalkozásokon (szabadon
választható)
A nem kötelező tanórai foglalkozásokon a tanuló csak saját kérése alapján vehet részt, de az
írásbeli jelentkezést követően számára ez már kötelező lesz.
Kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli nyilatkozatára is szükség van, összhangban az
oktatási törvénnyel.
•
Költségtérítéses és térítésmentes szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások
biztosítása
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•
•
•
•
•

Iskolai sportkörben, sportklubokban, egyesületekben való részvételre ösztönzés
Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) szervezése,
ezekre felkészítés, részvétel
Szabadidős foglalkozások (pl. színház, könyvtár, múzeum, mozi, művelődési ház
programjainak látogatása) szervezése
Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata
Felkészítés a továbbtanulásra, továbbtanulási utak megerősítése

8.3. Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez a közoktatási törvény 53. §-a alapján. A tanórán
kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülői
közösség, továbbá az iskolán kívüli szervezetek (pl. Sportegyesületek, Egyház, stb.)
kezdeményezhetik az igazgatónál.
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák lehetnek:
8.3.1. A napközis foglalkozás
Feladata a tanórára való felkészülés, a helyes tanulási módszerek megismertetése, elsajátítása,
segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, önellenőrzésében, a tanulásban lemaradt
tanulók felzárkóztatása, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése.
8.3.2.Tanulószobai foglalkozás
Célja az önálló tanulás feltételeinek biztosítása (5-8. évfolyamos tanulóink számára), a felső
tagozatban belépő tantárgyak elsajátításához szükséges tanulási módszerek megismertetése,
alkalmaztatása, segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, az önellenőrzés képességének
fejlesztése, a tanulók felkészülésének ellenőrzése.
8.3.3. Szakkörök
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől, igényétől függően
indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató, bízza meg. A foglalkozások előre
meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót
kell vezetni. Minimális létszám 8 fő. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A
szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A
szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban,
- a működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell.
8.3.4. Énekkar
Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Vezetője az igazgató, által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az
iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. Minimális létszám 15 fő.
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8.3.5. Tanulmányi és sportversenyek
Intézményi szinten a tehetséges tanulók megmérettetését intézményi, tagintézményi
versenyek rendezésével segítjük.
Nyitottak vagyunk a kistérségi, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyek iránt is.
Az iskolai és az általunk szervezett kistérségi versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A versenyekre való utazás
módját, feltételeit, a kísérő tanár egyezteti előre a szülővel. Szülői jóváhagyás nélkül
versenyre tanuló nem vihető el.
8.3.6. Tehetséggondozó foglalkozások
A kiemelt területhez kapcsolódó vagy a továbbtanulást elősegítő foglalkozások szervezése
(pl. informatika, magyar, matematika) lehetőség és igény szerint. A tehetség kibontakoztatása,
versenyekre való felkészítés céljából 1-3 fő részére egyéni foglalkozás szervezhető a
szaktanárok igénye, valamint az iskola anyagi lehetőségének függvényében.
8.3.7. Felzárkóztató foglalkozások
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A korrepetálás
differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész osztályra vonatkozóan
szaktanárok és tanítók javaslatára történik.
8.3.8. Hittan oktatás
Az egyházak önálló szervezésében folyik, az iskola a helyiségeket biztosítja.
8.3.9. Speciális tanórán kívüli foglalkozások
A tanítási órák keretében meg nem valósítható tanulmányi kirándulás, kulturális program
Szenna: falunap, gyerekfarsang, Hurkafesztivál, gyermeknapi rendezvény. Kaposfő: falunap,
gyerekfarsang, Verbai kulturális program, gyermeknapi rendezvény. Tanítási napnak minősül,
mert a foglalkozási órák száma meghaladja a három órát.

9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem magában foglalja mindazokat a feladatokat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, a tanuló családban történő nevelése, iskolai felkészülése
megvalósulhasson, hogy a tanuló személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét fejleszthesse,
hátrányát ledolgozhassa, hogy hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.
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9.1. Célunk
Feltárni, jelezni és lehetőség szerint enyhíteni a gyermek egészséges testi- és
személyiségfejlődését gátló tényezőket.

9.2. Feladataink
Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, ennek érdekében szükséges a
rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, pl. fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok ,
családlátogatás keretében.
A gyermekek védelméről szóló törvény és a közoktatásról szóló törvény is kiemeli, hogy a
gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon
jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát
érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák. A pedagógusok
feladata, hogy a tanulókat tájékoztassák jogaikról. A pedagógusok kötelessége, hogy a
gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsák tiszteletben.
Az intézményekben gyermek – és ifjúságvédelmi felelős működik. A feladatok koordinálása,
a szükséges operatív feladatok ellátása tartozik tevékenységi körébe. A gyermekek fejlődését
veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében intézményünk együttműködik a területileg
illetékes:
•
gyámhatósággal
•
családsegítő szolgálattal
•
polgármesteri hivatallal, jegyzővel
•
iskolaorvossal, védőnővel
•
rendőrséggel

9.3. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata
Személyéről, fogadó órájának időpontjáról tájékoztatni kell a tanulókat, szülőket. Az
ifjúságvédelmi felelős a tanév elején ( szeptemberben ) az osztályokat felkeresve tájékoztatja
a tanulókat arról, hogy milyen problémával fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán
kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.
Az ifjúságvédelmi felelős az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen faliújságon - közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl.
gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon,
gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, telefonszámát.
Az ifjúságvédelmi felelős fogadóóráin meghallgatással, pedagógiai eszközökkel,
tanácsadással segít - a tanulóknak, szülőknek, pedagógus kollégáinak - az ifjúságvédelemmel
kapcsolatos problémáik megoldásában.
Az ifjúságvédelmi felelősnek az osztályfőnökök, pedagógusok közreműködésével feladata a
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókról ezek alapján az ifjúságvédelmi felelős
nyilvántartást vezet.
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9.4. Pedagógusok feladatai
Minden pedagógus közreműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermekeket, tanulókat megillető jogok biztosítása.
A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása,
megszüntetése.
Szükség esetén a gyermekek, tanulók érdekében intézkedés kezdeményezése.
Integrációs tevékenység segítése
A gyermekek, tanulók egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása
és testi épségének óvása.
Az egészségi állapot figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az orvosi
szolgálaton keresztül, a fogászati rendeléseken.
A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások
felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása.
Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéshez, az életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelő rendezvényeken történő részvételhez.
Gyors és hatékony intézkedés a gyermeke, tanulókat veszélyeztető helyzetben.
A rendszeres iskolába járás elérése, ennek ellenőrzése, a hiányzások pontos vezetése,
jelzőrendszer működtetése.
A gyermek, tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlődésének folyamatos nyomon
követése, pályaválasztás segítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett környezetben nevelkedő fiatalokra.

Intézményünk pedagógiai munkáján belül elsősorban a következő tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felzárkóztató foglalkozások
tehetséggondozó foglalkozások
pályaválasztás segítése
személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek)
a családi életre történő nevelés
iskolaotthonos, napközis, tanulószobai foglalkozások
iskolai étkeztetés
az egészségügyi szűrővizsgálatok
a tanulók szabadidejének szervezése, (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek szünidei programok)
a gyermekek,
tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni
támogatás)
a szülőkkel való együttműködés
drogprevenció, mentálhigiénés programok
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10. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok
10.1 A tehetség
tevékenységek

és

képesség

kibontakozását

segítő

pedagógiai

Intézményünk regisztrált tehetségpont céljaink: tehetségek felismerése, léptetése,
gyorsítása a gyermekek, tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása.
10.1.1. Feladataink a kötelező tanórai foglakozásokon
•
•
•

•
•
•

Bontott csoportú órák lehetőségének biztosítása a maximális csoportlétszámot
meghaladó osztályokban (magyar, matematika, idegen nyelv, informatika, technika)
Az egyéni képességekhez, szükségletekhez igazodó tevékenykedtetés,
tanulásszervezés, tanulás megszervezése
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulásszervezési
eljárások, iskolaotthon, kompetencia alapú programok, programcsomagok
adaptálása, kulcskompetenciák fejlesztése, differenciált tanulásszervezés, kooperatív
technikák, projekt módszer, témahét, tevékenységközpontú pedagógiák
alkalmazásával, egyéni-kis csoportos foglalkozások, kis létszámú tehetséggondozó
szakkörök, tanulmányi és sportversenyre versenyre való kiscsoportos felkészítés
IKT eszközök alkalmazásával egyéni feladatadás és interaktív feladatok differenciált
alkalmazása tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon
Második idegen nyelv tanulása hetedik évfolyamtól kezdődően az érdeklődő
tanulóknak
A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött megállapodás alapján, labdarúgó
tehetségek felismerése, versenyeztetésének biztosítása

10.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
feladatok
A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt
nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben.
A szokásrendszerek, a harmonikus személyiség, a pozitív énkép kialakulása a nyugodt és
biztonságos családi hátteret feltételezi. Zaklatott világunkban azonban már ezekben a korai
életszakaszokban sem biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei.
A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos
gondozás.
A problémák megoldásához több személy, intézmény összehangolt együttműködésére van
szükség. Abban a kérdésben, hogy a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) vagy sajátos nevelési igényű (SNI), a területileg illetékes Nevelési
Tanácsadó megkeresésével a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló
és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottsága dönt.
Éles határvonalat kell húzni a magatartászavarból eredő tanulási problémák és a valódi
értelemben vett tanulási nehézség, illetve a tanulási zavar között.
Beilleszkedési nehézség lehet az 1. és 5. osztályba lépéskor, hiszen az óvodából iskolába,
alsóból-felsőbe való átmenet egyes gyermekek, tanulók számára problémát okozhat.
Számtalan esetben érkeznek még tanév közben is tanulók intézményünkbe. Fontosnak tartjuk,
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hogy ők is mielőbb beilleszkedjenek a tanulóközösségbe, és zökkenőmentesen folytassák
tanulmányaikat.
Az iskolánkban integráltan nevelt gyermekek tanulási zavarához esetenként társul
beilleszkedési és magatartási zavar is. Ennek lehet elsődlegesen organikus oka. Sokszor
azonban a magatartási és beilleszkedési nehézség másodlagosan keletkezik, a részképességgyengeségek talaján létrejövő tanulási zavarokra épülve.
Iskolánk gyógypedagógusai fejlesztő foglalkozások keretein belül igyekeznek jó irányba
befolyásolni a magatartási nehézségeket is. Ha a tanulási, magatartási nehézség szociális
eredetű, akkor eredmény csak a szülők megnyerésével érhető el. Ezért minden lehetőséget
megragadunk a szülőkkel való hatékony kapcsolattartás érdekében.
Tanulási nehézség kialakulhat kedvezőtlen szociokulturális közegből érkező gyermekek
esetében, ahol az ingerszegény környezet és a család nem megfelelő motivációja gátolja a
gyermeket az előrehaladásban.
Pedagógusaink, iskolánk utazó, pszichológusa és gyógypedagógusaink segítségével igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő
tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a
problémák okait.
10.2.1. A beilleszkedési, magatartási zavar hatása
A beilleszkedési, magatartási, zavar hátráltatja a tanuló személyiségének fejlődését, s negatív
hatást gyakorol a tanulmányi munkára.
A tanuló egyéni vizsgálata határozhatja meg, hogy a rajta való segítség:
•
tanórai belső differenciálással,
•
külön óraszámot igénylő differenciált képességfejlesztéssel,
•
külső szakember munkáját igénybe vevő fejlesztéssel történhet.
A problémák kezeléséhez feltétlenül szükség van a tanuló komplex vizsgálatára. Bevonva a
nevelési tanácsadó, tanulási képességvizsgáló szakembereit, az iskolaorvost, valamint a
pszichológust. Mindezek figyelembevételével a tanuló fejlődését állandóan nyomon követve
tervezhető a tanuló fejlesztése évfolyamról évfolyamra a fenti három forma nagyon tudatos
kombinálásával.
10.2.2. A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink:
Feladatainkat a beilleszkedési és magatartási nehézségek okainak feltárása, a helyi óvoda és a
nevelési tanácsadó, valamint a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye, illetve a diagnosztizáló mérés (DIFER) eredményei határozzák
meg:
•
Helyzetfelismerés, helyzetértékelés. A problémák okainak feltárása.
•
Oldott, szorongásmentes légkör biztosítása
•
A magatartási nehézséggel küzdő tanulók beilleszkedésének segítése az adott
közösségbe. önbizalmuk erősítése.
•
Nyugodt, kiszámítható, következetes nevelői magatartás
•
Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása
•
Kiscsoportos egyéni fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek alkalmazása
•
Önértékelés és csoportértékelés alkalmazása
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azonnali reagálás a gyermeki, tanulói megnyilvánulásokra, fejlesztő szándékú
értékelés, pozitív megerősítés
Sokszínű tevékenységformák biztosítása (differenciált tanulásszervezés, kooperatív
technikák, projekt módszer, tevékenységközpontú pedagógiák, individuális tanulás,
manuális képességek fejlesztése)
Egységes nevelői követelménytámasztás.
Együttműködés a gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó szakemberekkel.
A gyermek, tanulók érdekében tett intézkedések dokumentálása.
Szülő-gyermek kapcsolat erősítése, a családok nevelési gondjainak segítése
(fogadóóra, nyílt nap), családlátogatások szervezése
Iskolaotthon- napközi-tanulószoba közösségformáló szerepének erősítése
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő
tanulók rehabilitációs célú fejlesztése
Részképességzavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol
differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítik
továbbhaladásukat iskolánk gyógypedagógusai.
Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák
megfelelő, személyre szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos
feladata.
A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal

10.2.3. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, a bekerülés módja
Az iskolai munka sikerességének alapja, hogy a gyermek az iskolába való beilleszkedése
milyen módon megy végbe. Ezért nagyon fontos a pedagógiai munkának az a szakasza, amely
ezt a folyamatot végzi. Ennek a munkának fő szereplői a gyermekeken kívül az óvónők,
tanítónők, logopédus, fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó szakemberei, akik együttes
munkája eredményezheti a gyermekek sikeres átmenetét az óvodából az iskolába.
Az óvoda személyiségfejlesztő, nevelő feladatot lát el, az iskola e feladatokat másokkal még
kiegészíti. Az óvodában szinte minden pedagógiai tevékenység a játékból indul ki,
kötetlenebb, szabadabb légkörben. Iskolába kerüléssel ezek az arányok megváltoznak, a fő
tevékenységet, a játékot felváltja a tanulás. Kötöttebb kereteken belül, sok szabályt betartva,
amelyek szükségesek az iskolai munkához.
10.2.4. Az iskolakezdés nehézségei
Az iskolába lépő gyermekek általában már alkalmas az iskolai munkára. az iskolai
életformába való beilleszkedés mégis igen nagy feladat elé állítja őt. A kötelességszerű
tanulás, az iskolai élet szabályainak megtartása és a hasonló korúakkal való szervezett
együttműködés komoly erőpróba számára. Valamennyi gyermek érzi az első iskolaév
nehézségeit, de nem egyforma mértékben. Maga az iskolaérettség is különböző fokú az egyes
gyermekeknél. A társadalmi hatások is nagyon különbözőek. Az iskolának minden tanuló
számára biztosítani kell az egyenlő és kedvező feltételeket. Ilyen feltételnek tekinthető, hogy
a pedagógus legyen képes a különböző szociális, kulturális, etnikai hátterű családokkal
azonos szintű együttműködésre. Minden család kapjon esélyt a partneri együttműködés
lehetőségére. Ennek feltétele, hogy a pedagógus már a kezdetektől ismerje és kövesse a
családokat.
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Megkönnyítheti ennek a célnak a megvalósítását, ha az óvoda és az iskola között kellően
szoros a kapcsolat. Így és ezért törekedünk arra, hogy az óvoda és iskola kapcsolata tartalmas
és harmonikus legyen. Együttműködésünkre jellemző a kölcsönös nyitottság, érdeklődés és a
bizalom, amely hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek, programjának
megismeréséhez, összehangolásához.
Közösen fogalmazzuk meg azokat a feltételeket, amelyek garanciái a zavartalan
iskolakezdésnek.
• A gyermekek teljes körűen és teljes időben látogassák az óvodát.
• A gyermekek segítő szándékú megismerése az óvodában kezdődjön el.
• Minden szükséges esetben történjen iskolaérettségi vizsgálat, és folytatódjék a kapott
adatok közös elemzésével.
• A kapcsolattartás legyen kellőképpen szoros és rendszeres a logopédussal, fejlesztő
pedagógussal, gyógypedagógussal és a nevelési tanácsadó szakembereivel.
• Az első osztályt indító pedagógusok látogassanak el az óvodai nagycsoportba, és ott a
foglalkozások alkalmával figyeljék meg a lelendő iskolásokat.
• Mindannyian törekedjünk a gyermekek alapos megismerésére.
• A pedagógusok beszélgessenek egymással a gyermekek fejlettségi szintjéről és
igényeiről.
• Szervezzünk közösen szülői értekezletet.
• A szülők kapjanak tájékoztatást az iskola alapelveiről, céljairól, alkalmazott eszközeiről
és módszereiről.
• A találkozó alkalmával az iskola igazgatója, tagintézmény vezetők adjanak átfogó
tájékoztatást az iskolai életről.
• A nagycsoportos gyermekek vegyenek részt az első osztály bármely tanóráján, hogy
legyen tapasztalatuk és élményük az iskolai munkáról.
• Az óvónők az iskolába lépés után is tartsák a kapcsolatot a tanítókkal, kísérjék
figyelemmel az első osztályosok beilleszkedését, fejlődését.
10.2.5 Alkalmazott módszereink a fejlettség megítéléséhez
•
•
•

Megfigyelés
Beszélgetés, magyarázat
Iskolaérettségi vizsgálat

10.2.6. A gyermekek igényeit feltáró és leíró dokumentumok
•
•
•

A nevelési tanácsadó szakvéleménye
A tanulási képességet vizsgáló szakértő és rehabilitációs bizottság szakértői
véleménye
Az óvónők gyermekről készített jellemzése

10.2.7. Az iskola és a tanítók feladatai a folyamatban
A nagycsoportos munka 2. félévében (január-február) a tanítók megismerkednek a csoport
munkájával és a gyermekekkel. A lehetőségekhez képest részt vesznek
csoportfoglalkozásokon és fejlesztő foglalkozásokon. Igyekeznek minél jobban megismerni
az addig végzett munkát, módszereket, szokásokat és ezeken keresztül a gyermekeket.
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A beiratkozás előtt szülői értekezletet szerveznek a leendő 1. osztályos gyermekek szüleinek,
ahol tájékoztatják őket az iskolai munkáról, lehetőségekről, elvárásokról.
Beiratkozás után a tanító iskolalátogatást szervez, ahol a gyermekek megismerkednek az
iskola épületével, dolgozóival, felkeresik egykori ovis társaikat, így szeptemberben már
ismerős helyre, ismerős arcok közé érkeznek.
A tanítók megismerik az óvónők, a logopédus, fejlesztő pedagógus, a szakértők információit a
gyermekekről, melyekre építve tervezhetik oktató-nevelő munkájukat.
A fejlesztés fő területei:
•
Beszédfejlesztés
•
Percepció fejlesztés
•
Mozgás fejlesztés
A fejlesztő pedagógus számára az óvodai fejlesztő munka információi lehetőséget nyújtanak a
további munkához. Indokolt esetben (szakszolgálatok szakértői véleménye) kiscsoportos
formában egyéni fejlesztési tervek alapján is folytatódik az egyénre szabott fejlesztés.
Az együtt dolgozó tanítók, logopédus, fejlesztő pedagógus munkájuk összehangolásával,
kooperatív és individuális tanulási technikák mellett, differenciált tanulásszervezéssel, a
tanórákon megfelelő szintű feladattípusokkal kompenzálják, vagy megerősítik a tanuláshoz
szükséges kompetenciákat.
A fejlesztő-, felzárkóztató program célja:
•
a gyermekek képességeinek, részképességeinek fejlesztése
•
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
•
személyre szabott, meglévő ismeretekre építő fejlesztő munka
10.2.8. A logopédus feladatai, tevékenysége
Vizsgálatok:
A középső csoport végén, az 5. életévet betöltően kerül sor a beszédhibás gyermekek
szűrésére.
A nagycsoport év elején kerül sor a diszlexia előrejelző gyorsteszttel történő
vizsgálatra, amellyel a sikeres olvasás, írás elsajátításához szükséges képességeket
vizsgáljuk.
A nagycsoport első félévében kerülhet sor – indokolt esetben, az óvodapedagógus
jelzése alapján, - a G-O-H hallást szűrő készülékkel a gyermekek hallásának
vizsgálata.
A logopédiai vizsgálatok tapasztalata alapján a logopédus szükség szerint további
szakvizsgálatra (audiológia, fül-orr gégészet, szemészet, gyermek pszichológia-,
pszichiátria) irányíthatja a gyermekeket. A nyelvi zavar súlyossága esetén javasolhatja
a gyermek logopédiai óvodai elhelyezését. Ebben az esetben a Beszédvizsgáló Megyei
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé jelzi a problémát.
10.2.9. Fejlesztő tevékenységek, terápiák
•
•
•
•

megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápiája
pöszeség terápiája
centrális pöszeség terápiája
nyelvi rendszerkiépítése
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A diszlexia-prevenció, a grafomotoros fejlesztés és a vizuomotoros koordináció fejlesztése
óvodánkban a fejlesztő pedagógus feladata.
10.2.10. Fejlesztő pedagógus, feladatai, tevékenysége
Alkalmazott terápiák:
•
dislexia-prevenció
•
grafomotoros fejlesztés
•
vizuomotoros koordináció fejlesztése
Feladata: A szűrővizsgálatok során prevencióra javasolt gyermekek fejlesztendő
részképességeinek további feltárása méréssekkel. A kapott eredmények jelölik ki, határozzák
meg a további munkát. A fejlesztő munka fő területei:
•
Mozgásfejlesztés:
•
alapmozgások,
•
téri orientáció,
•
testséma,
•
finommozgások
•
Percepció fejlesztés
•
vizuális
•
auditív
•
taktilis, kinesztetikus
•
szerialitás fejlesztése
•
keresztcsatornák fejlesztése
•
Beszédfejlesztés
•
artikuláció, beszédmotorika
•
légző gyakorlatok
•
szókincsfejlesztés
•
mondatalkotás
•
beszédmegértés
•
beszédritmus fejlesztés
Nagycsoport végén mérés, az elért eredményekről tájékoztatja a leendő elsős pedagógust.

10.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók köre
Sajátos nevelési igényű az a tanuló, aki átható fejlődési zavarral (pl. autista), illetve
részképesség és iskolai teljesítmény zavarral küzd, ennek következtében fejlődésében és a
tanulási folyamatban tartósan akadályozott.
Területei:
•
diszlexia
•
diszgráfia
•
diszkalkulia
•
a tanulást megalapozó kognitív képességek zavara (percepció, emlékezet, észlelés,
figyelem, szerialitás, intermodális integráció, téri orientáció)
•
szociális és értelmi fejlődés zavara
•
mozgáskoordinációs zavar
•
tanulási zavarhoz társuló magatartási zavar (hiperaktivítás, figyelemzavar, agresszió,
stb.)
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A probléma feltárását segítő intézmények:
•
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
•
Nevelési Tanácsadó
•
A problémák kezelését segítő szakemberek:
•
Pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus.
A fejlesztő munka alapelvei, céljai
•
A tanulási zavarral küzdő gyermekek sikeresen megfeleljen az általános iskolában.
•
A gyermek sikerélményhez juttatása, személyiségének és képességeinek pozitív
irányba történő változtatása.
•
A tanulók önbecsülésének fejlesztése, hogy higgyenek saját képességeikben és
abban, hogy sikereket tudnak elérni.
•
Neveljük arra az „ép” tanulóközösséget, hogy a „másságot” el tudják fogadni.

10.4. Tanulási nehézség vagy gyengeség
Tünetei a kultúrtechnikák nehezített megtanulásában, e feltűnő és problémát okozó tanulási és
szociális viselkedésben, az iskolai munka eredménytelenségében mutatkoznak meg
elsősorban. Megelőző intézkedésekkel, kompenzáló neveléssel, fejlesztő oktatással, az oktatás
szervezeti - metodikai változtatásával kedvezően befolyásolhatók. Ezek az eljárások, valamint
az osztálytanítók és a szülők együttműködése sokat segíthet, esetenként meg is szüntetheti a
tanulási problémát.
Feladatok
•
A probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása, okok feltárása, fejlesztő
program(ok) készítése
•
Szükséges intézkedések megtétele, a szakszolgálatok szakmai segítségnyújtásának
igénybevétele
•
A gyermekek, tanulók állandó és rendszerszeres felzárkóztatásának biztosítása
•
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára a tanuló mentesítése egyes
tantárgyak, vagy tantárgyrészek értékelése és minősítése alól, egyéni haladási ütem
biztosítása
•
együttműködés és közös munka a gyermeket tanító pedagógusokkal és a szülőkkel
•
a rendelkezésre álló szakvélemények (orvosi, pszichológiai, pedagógiai)
tanulmányozása és elemzése
•
egyéni fejlesztési terv készítése, fejlesztő foglalkozások tartása, kontrollmérések
elvégzése
•
következtetések levonása, további fejlesztő feladatok meghatározása.(Ha szükséges
felmentés az értékelés alól.)
•
Az alapozó időszak megnyújtása, fejlesztések folytatása
•
Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák,
tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, IKT eszközök, interaktív feladatok
használatával
•
A továbbtanulás irányítása, segítése
•
Iskolaotthon, napközi otthon, tanulószoba, kollégium igénybevételének biztosítása
•
Az iskolai könyvtár, valamint más létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos
használatának biztosítása
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10.5. Programok
Intézményünkben növekszik azon tanulók száma, akik a szakértői bizottság illetve a Nevelési
Tanácsadó véleménye alapján az osztálylétszámban két-három főnek számítanak.
Az ő megsegítésükre a következő programokat tervezzük:
•
•
•
•
•
•
•

Fejlesztés formái

Pedagógiai tennivalók

•

beszéd- és nyelvfejlesztő pedagógus valamint- lehetőség függvényébengyógypedagógus vezetésével fejlesztő foglalkozások tartása
azok a tanulók, akik a szakvélemények alapján az idegen nyelv értékelése alól
felmentettek, kötelesek részt venni a tanítási órákon, de teljesítményük nem
minősíthető
azok a tanulók, akik a szakvélemények alapján írásbeli munkájukban nem
osztályozhatók, felméréseknél csak a tartalmilag értékelhetők, illetve javasolt szóbeli
számonkérésük
a tanulási problémával küzdő gyermekek szülei részére családias légkörű találkozók
szervezése, ahol szakértő előadóktól hallhatják a problémák kezelését segítő
tanácsokat, illetve egymással is tapasztalatot cserélhetnek, információkat gyűjthetnek
egyéni továbbhaladás esetén az oktatási törvény 70.§-ának 7-8-9 pontja értelmében
jár el a tanító.
Az integrációs pedagógiai rendszer (továbbiakban IPR) működtetése
Egyéni fejlesztés a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján (diagnosztizálásokfeltárás-tervezés-fejlesztés)
Felzárkóztatást segítő egyéb megoldások: DIFER-mérés, tantárgyi felzárkóztatás
képesség-kibontakoztató programok
Tanulási problémákkal küszködő tanulók
Tanulási nehézség
Tanulási zavar SNI
fejlesztés
IPR fejlesztés → fejlesztő-kibontakoztató foglalkozások
(Integrációs
Tanulási Képességet Vizsgáló
Nevelési tanácsadó
Pedagógiai
Szakértői Bizottság
Rendszer) kötelező
és választható elemei véleménye alapján
alapján
mérések → diagnózis
követő mérések → diagnózis (3 havonta)
fejlesztési ütemterv (3 havonta)
egyéni fejlődési napló
Háromhavonta
történő
szöveges
Értékelés félévkor és tanév végén
értékelés, a szülők
bevonásával
Egyéni bánásmód
Differenciálás:
a segítségadás módjában, idejében
az alkalmazott módszerekben
tananyag tartalmában
tanítási, tanulási ütemben
számonkérés, értékelés módjában, ütemében
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Fejlesztés színterei

Tanóra keretein belül:
egyéni képességekhez igazodó tanulásmegszervezése
nem szakrendszerű oktatás: méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszinthez igazodó
differenciált oktatás
Tanóra keretein kívül:
Iskolaotthon, napközi
egyéni foglalkozások
fejlesztő foglalkozások
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
továbbtanulás irányítása, segítése
szülőkkel aktív, kölcsönös nyitottságon alapuló kapcsolattartás
Pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele: utazó tanárok szakértelme, segítése

11. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
11.1. Célunk
Végiggondoljuk, és rendszerbe foglaljuk azokat a tevékenységi formákat, amelyek a szociális
hátrányok enyhítését segítik. Ehhez szükséges a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek,
tanulók feltérképezése, problémáik megismerése.

11.2. Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermekek, tanulók egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör megteremtése
Az indulási hátrányok csökkentése, zökkenőmentes átmenetek támogatása, az
alapozó időszak megnyújtása
Egyéni képességekhez igazodó foglalkozások szervezése, differenciálás,
felzárkóztatás, képesség kibontakoztatás, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv készítése,
árnyalt fejlesztő értékelés
Gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai, gyógytestnevelési ellátás lehetőségének
biztosítása együttműködve a szakszolgálatokkal
Személyes, egyéni tanácsadás gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek
Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök lehetőségének megteremtése
Célirányos tanulásszervezési eljárások, kompetenciaalapú programok, projekt,
témahét alkalmazásával a HH, HHH, BTM és SNI gyermekek integrációjának
segítése
Integrációs Pedagógiai Rendszer (továbbiakban: IPR) működtetése
Iskolaotthon, napközi, tanulószoba, diákétkeztetés, biztosítása. Szabadidős
tevékenységek megszervezése
Szociális juttatások (étkezési díjak, tankönyvvásárlás, tanulmányi kirándulás,
színházlátogatás) lehetősége
Segítő kapcsolatok fenntartása szülőkkel, szakszolgálatokkal, önkormányzatokkal
Rendszeres óvodába, iskolába járás folyamatos ellenőrzése, ösztönzése
Családi életre, egészséges életmódra nevelés, mentálhigiénés, személyiségfejlesztő
programok szervezése (felvilágosítás, drog és bűnmegelőzés)
Pályaorientációs programok szervezése szülők és tanulók részére
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12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
A kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges IKT eszközök, felszerelések:
•
pedagógus laptop: 15 db (TÁMOP 3.1.4)
•
interaktív tábla: 1 db
•
asztali számítógép: 4 db
•
projektor: 6 db
•
nyomtató 2 db
•
fénymásoló 1 db
További fejlesztések:
TIOP 1.1.1./ 09 jelű pályázaton 11 tanári, valamint 188 tanulói laptopot nyert az intézmény.
(Szenna, Kaposfő)
TIOP 1.1.1/07 azonosítójú pályázatban beszerzett: 7 tantermi csomag (interaktív tábla, laptop,
projektor) ’ SNI III csomag, 24 asztali pc (Kaposfő, Bárdudvarnok)

13. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
13.1. Céljaink
Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése
nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak
gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a
pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet,
amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését előrevivő vagy hátráltató tényezőket. Ezért az
iskolának meg kell teremtenie, és rendszeresen működtetnie kell azokat a fórumokat, amelyek
módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok
beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.
Az utóbbi években a család mintha kissé „félrevonulva”, a távolból kísérné figyelemmel
gyermeke fejlődését. A feladatok jelentős része tehát áttevődött az iskolára. Tapasztalatunk
szerint az iskolai ünnepélyeken azok a szülők vesznek részt, akiknek gyermeke szerepel.
Kevesebben jönnek el nyílt napokra és szülőértekezletekre. A fogadó órák látogatottsága
évről-évre csökken, nem elégedhetünk meg ezzel a ténnyel. Ezek a problémák elsősorban a
felső tagozaton jelentkeznek. Pedagógusi munkánk egyik fő feladata, hogy a gyermeken,
tanulón keresztül eljussunk a szülőhöz: foglalkozzunk nevelési nehézségeivel, ötletekkel,
tanácsokkal segítsük. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének
elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív
együttműködése.
Az együttműködésünk alapja:
•
a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség
Megvalósulásának formája:
•
kölcsönös támogatás, tájékoztatás
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•

koordinált pedagógiai tevékenység

Feltétele:
•
a kölcsönös bizalom és tájékoztatás
•
az őszinteség
Eredménye:
•
a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki
személyiség.
Ezek színterei:
• szülői értekezlet (előre tervezett és rendkívüli)
• fogadóóra
• családlátogatás
• nyílt tanítási nap(ok) szervezése
• üzenetek a tájékoztató füzetbe, esetleg levélen keresztül
• rendszeres, folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről.
• HHH tanulók három havonkénti kompetencia alapú értékelése
A szülők részéről a következőket várjuk el az előzőek megvalósulásához:
•
aktív részvétel az iskola rendezvényein
•
őszinte véleménynyilvánítás
•
együttműködő magatartás
•
nevelési problémák őszinte megbeszélése
•
érdeklődő-segítő hozzáállás
•
szponzori segítségnyújtás.

13.2. Feltételek
•
•
•
•
•
•
•

szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, nyílt tanítási nap, írásbeli tájékoztató,
három havonkénti kompetencia alapú értékelés
üzenetek a tájékoztató füzetbe, esetleg levélen keresztül
rendszeres, folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről
szülői fórumok, közös programok (kirándulás, sport, vetélkedő, falunap)
szülők közösségei
osztály szintjén szülői munkaközösség
intézményegység szintjén szülői munkaközösség

13.3. Feladatok
•
•
•
•

a szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés érdekében
nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról és az esélyegyenlőségi
programokról, tájékoztatási fórumok megszervezése
a szülők bevonása a programokba: projektek, témahetek, stb.
az SNI, BTM és a HHH tanulók szüleivel folyamatos kapcsolattartás
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14. Tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való
„részvételi jogai” gyakorlásának rendje
A tanulók véleményezési jogait a Köznevelési törvény 63§ (5); 76§ (6) és a 102§ (3)
szabályozza
A DÖK véleményét ki kell kérni:
 A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál.
 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához.
 A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez.
 A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához.
A diákönkormányzat képviselőjét a fenti ügyekben folyó tárgyalásra meg kell hívni a határidő
előtt legalább 15 nappal. A véleményezési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségén
az iskola felső tagozatos tanulóinak legalább 25%-át értjük. Ebben az esetben kell kikérni a
diákönkormányzat véleményét a tanulókat érintő döntések előtt.
A diákönkormányzat a fenti ügyekben a véleményét kialakítja és az iskola vezetőjének
továbbítja. A vélemény kialakításához szükséges minden dokumentumot az iskola igazgatója
a DÖK rendelkezésére bocsátja a határidő előtt legalább 15 nappal.

15. Az iskola beiskolázási eljárásrendje
Az intézmény kötelező beiskolázási körzete: Szenna, Bárdudvarnok, Jákó, Kaposfő,
Kaposszerdahely, Kisasszond,
Kiskorpád, Patca, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud
községek közigazgatási területe.
Az intézmény szabad férőhely birtokában további felvételi kérelmeket is tud teljesíteni.
Iskoláinkba hagyományosan jelentkeznek tanulók Kaposvárról, Zselickislakról, Jákóból,
Gigéből, Csökölyből, Rinyakovácsiból.
A körzeten kívüli tanulók felvételének rendje:
Férőhely birtokában, előnyben kell részesíteni:
 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót
 szülője vagy testvére súlyos fogyatékosságban szenved
 testvére az intézmény tanulója
 ideiglenes lakcíme az intézmény beiskolázási körzetében található
 szülője munkahelye az intézmény kötelező beiskolázási körzetében található
A felvételről vagy elutasításról az iskola tájékoztatja a szülőt.

16. Tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei



A Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetéséhez kizárólag olyan tankönyvet lehet
rendelni, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet alapján került
kiadásra vagy jóváhagyásra
szerepel a hivatalos tankönyvjegyzékben
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ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a kaposfői tagintézmény német nemzetiségi
tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek beszerzésénél, valamint az iskolában tanuló sajátos
nevelési igényű tanulók körében
az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból átveszi

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban
használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott
tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt
tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1–
4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – különösen a
tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik.
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete 27.§ (4) (A rendelet a 2013/14-es tanévben az 1. osztályra,
a további években felmenő rendszerben kell alkalmazni.)

A tankönyvellátás helyi rendje:
Intézményünkben a tagintézményi jellegére és a tagintézmények egymástól való távolságára
tekintettel tagintézményenként bízunk meg tankönyvfelelőst. A tankönyvfelelős a
Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től a tagintézményekbe járó tanulók arányában díjazásban
részesül
Tankönyvfelelős:
Fekete László Általános Iskola szennai intézményegység:
Fekete László Általános Iskola kaposfői intézményegység:
Fekete László Általános Iskola bárdudvarnoki intézményegység:








március 29-ig az iskola feltölti a tanuló adatait a www.iskola.kello.hu oldalra (az első
évfolyamosokat április 30-ig)
március 29-ig az iskola tankönyvrendelést a taneszközjegyzékből összeállítja és a
tankönyvrendelési felületen leadja (amennyiben a tanuló neve nem ismert számozással jelöli,
de legkésőbb június 25ig rögzíti
június 15 a tankönyvrendelés módosításának határideje
szeptember 5 pótrendelés határideje
egyeztetett időpontban az iskola a Könyvtárellátó képviselőjétől átadás-átvételi jegyzőkönyv
kíséretében a megrendelt tankönyveket átveszi.
a mennyiségi és minőségi kifogásokat haladéktalanul jelzi
szeptember 30-ig az iskola a visszárut a saját helyiségében a Könyvtárellátó rendelkezésére
bocsátja

Tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola
pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga
általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. A szabályosan
megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni



az osztályozóvizsgákra,
a különbözeti vizsgákra,
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a javítóvizsgára,
a pótló vizsgára,

a) Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi az osztályzat
megállapításához, ha





felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól,
engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb
idő alatt tegyen eleget,
a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s a nevelőtestület erre
lehetőséget ad,
a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Az osztályozóvizsga időpontját az iskola munkaprogramjában az igazgató határozza meg a
félévi osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap
és a félév utolsó tanítási napja között, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanév utolsó
tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap és a tanév utolsó tanítási napja között. A
magántanulók osztályozó vizsgáját augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az
igazgató által meghatározott napokon kell tartani.
Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi tantárgyakból
köteles osztályozó vizsgát tenni:





magyar nyelv és irodalom, írásbeli és szóbeli vizsga,
matematika, írásbeli és szóbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
környezetismeret, szóbeli vizsga.

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 5 – 6 évfolyamos tanuló az
alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:








irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
történelem, szóbeli vizsga,
természetismeret, szóbeli vizsga,
informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga.

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 7 – 8 évfolyamos tanuló az
alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:









irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
történelem, szóbeli vizsga,
fizika, szóbeli vizsga,
kémia, szóbeli vizsga,
biológia, szóbeli vizsga,
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földrajz, szóbeli vizsga
informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga.

Az osztályozóvizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a helyi tanterv
tartalmazza. A tanuló írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának értékelését a pedagógiai
programban meghatározott elvek figyelembe vételével kell végezni. Az osztályozóvizsga
eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítva írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a
tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon tájékozatni kell.
b) Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha



a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, engedély nélkül távozik.

A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által az
iskola munkaprogramjában meghatározott napokon kell tartani. A javítóvizsga eredményéről
a bizonyítványba írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót a javítóvizsgát követő
munkanapon tájékozatni kell.
c) Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a
vizsgázó és az iskola számára megszervezhető legközelebbi, az igazgató által meghatározott
napon kell tartani.
d) Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő
átvétel esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges
értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban kötelező
tantárgy lesz. A különbözeti vizsga időpontját az igazgató az osztályozó vizsgákkal azonos
napokra határozza meg. A különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról készített
jegyzőkönyv alapján a tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terv
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai
balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a
sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az
elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon,
szakkörökön az ismeretek elsajátítására.
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Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető
elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.
Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
– ismerjék fel a vészhelyzeteket;
– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
elsajátításával
kapcsolatos
feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében:
– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
– támogatjuk
a
pedagógusok
elsősegély-nyújtási
ismeretekkel
foglalkozó
továbbképzésekre való jelentkezését.
4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják:
– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Biológia
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
Kémia
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
Fizika
- égési sérülések
- forrázás
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–

az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
– szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;
– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.

17. Helyi Tanterv
17.1. Mindennapos testnevelés
A köznevelési törvény 26 §. (11.) bekezdése és a 97 §. (6.) bekezdése értelmében
2012. szeptember 01-től felmenő rendszerben az 1. osztálytól kezdődően be kell vezetni a
mindennapos testnevelést. Ennek megvalósítása intézményünkben az alábbiak szerint
történik:
A szennai és kaposfői iskolákban a mindennapos testnevelés megemelt óraszámát 1-2.
évfolyamon játékos táncoktatásra fordítjuk. Bárdudvarnoki tagintézményünk heti 1 órában
lovas oktatás folyik. Alsó tagozaton a mindennapos testnevelés része az úszás
sportlétesítménnyel kötött megállapodás alapján.
5-8. évfolyamon lehetőséget biztosítunk tehetséges sportolóinknak arra, hogy a heti 2 plusz
testnevelés órát sportegyesülettel kötött megállapodással teljesítse.
17.1.1. Mindennapos testnevelés Bárdudvarnok
Játékos testnevelés órákon végzett tevékenységek
Évi óraszám:74
Hetente 2x1 órában
A játékos testnevelés órákon a néptánc és nagyrészt a mozgásos népi gyermekjátékok
alapjaival ismerkednek meg a tanulók. A néptánc alaplépések a régi idők gyermekeinek
természetes hétköznapi mozdulataira épültek, amelyeket a mai világban már sajnos tanítani
kell. Így a lépést, a páros lábon, egy lábon, egyik lábról másikra, egy lábról párosra való
ugrásokat is, kartartásokat, tapsokat, forgásokat. Mindezen alapmozdulatok a népi
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gyermekjátékokban játékba ágyazva tudják gyakorolni a gyermekek, és ezekre épülhetnek a
néptánc alaplépések, a lengetők, a „háromugrások”(cifrák) és ezek kombinációi.
A tanórákon végzett tevékenységekhez tartoznak a sportszerű népi játékok elsajátítása is, mint
például a futó méta, csülközés, pányvázás stb…
Az egészségvédelem, a mozgékonyság megőrzése, fejlesztése területén is nagy segítséget
jelentenek a játékos tevékenységek. Fejlesztik a teherbírást, növelik az edzettséget, segítik a
szabálytudat kialakítását, a helyes kommunikációt, nagy a motiváló hatásuk.
Ezen órák magukba foglalják a járásokat saját ritmusban és ritmustartással, valamint zenére,
így például: menetelést, dobogást, trappolást, lép-zár lépést, lépést lábujj érintéssel,
lengetőket, cifrákat, cifrával kombinált lengetőket, osonást, lopakodást, terpesz- és zárt lábú
ugrásokat
masírozást,
sarokról
talpgördülést,
féltalpról
telitalpra
gördülést,
irányváltoztatásokat kis távolságon a tanult tánclépések alkalmazásával, becsukott szemmel a
társ irányítását, vezetését.
A mozgás- és zenei ritmus összehangolása, a különböző ritmusgyakorlatok tapssal,
topogással, dobogással, járással, futással, ugrással a ritmusérzék fejlesztésében
elengedhetetlen szerepűek. Az egyszerű etűdök, mozgássorozatok a mozgásemlékezetet
fejlesztik, ezek előadásával (csoportban és egyénileg) oldódnak a gátlások, nő a gyermekek
önbizalma, az egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok elsajátítása közben szocializációjuk
is fejlődik.
Mindezen játékok, és a néptánc, a közösségben végzett közös szórakozás lehetővé teszik
tanulóink lelki és testi egészségének kibontakoztatását, így járulnak hozzá a mindennapos
testi és lelki nevelésükhöz a régi idők paraszti kultúrájának hatalmas tudásával, ami
évszázadok alatt kristályosodott ki, így gyermekeinknek is csak a legjobbat adhatja.
 Tanítási órákon – 3 óra/hét
 Lovas oktatás – 1 óra/hét
 Játékos sportfoglalkozás a napköziben – 1 óra/hét
A délutáni sportórák célja, feladata
A tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, önfeledt játékpercek biztosítása.
Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra. Töltsék
szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örömét, a közös
felelősség élményét.
 Játéklehetőség biztosítása
 Változatos játékok – játéktanulás
 Felkészítés versenyekre
Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák célja, feladata
Fejlődjön az ideg-, az izom-, és a csontrendszer, egyensúlyérzékelés, koordináció,
térbeli tájékozódás. A mozgásfejlesztés több célra irányul: nagymozgásokra és a
sportmozgásokra.
A nagymozgások gyakoroltatása segítse elő a fejlődésbeli egyenlőtlenségek csökkentését,
és a finommotoros mozgást kívánó írástanulást is készítse elő.
A sportmozgások célja, hogy növeljék, fejlesszék a testi teljesítőképességet és alakítsák az
adott sportághoz szükséges speciális képességeket, mozgásformákat.
 Nagyon fontosnak tartjuk a mozgáskoordináció, és a labdaérzék fejlesztését. A
mozgásanyag jelentős része ezek alapozását segíti elő.
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A mozgásfejlesztés segít kiküszöbölni a tanulási nehézségeket, a viselkedési és
figyelemzavart. A finommozgásokat fejlesztő feladatok sokszor összefüggnek a téri
tájékozódás fejlesztésével is.
A természetes mozgáskedv megőrzése játékos feladatokkal.
Mozgástapasztalatok bővítése, a tanórán tanultak továbbfejlesztése, kiegészítése.

A mozgásfejlesztő órák tevékenysége havi bontásban
Szeptember
Október, november,
december
Január, február
Március, április, május
Június

Járások, futások, szökdelések, ugrások labda nélkül és labdával.
Labdás gyakorlatok, a labdás ügyesség fejlesztése.
Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok, utánzó mozgások,
akadálypálya.
Labdás gyakorlatok, játékok, versenyek.
Szabadidős sporttevékenységek.

Évi óraszámok:
Szervezeti
forma/osztály
Tanítási óra
Lovas oktatás
Játékos
sportfoglalkozás
Összesen

1. o.

2. o.

3. o.

4. o.

111
37

111
37

111
37

111
37

37

37

37

37

185

185

185

185

A tantárgy óraterve
Témák
Alaki gyakorlatok
Gimnasztika
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, hajítások
Támaszok, mászások,
egyensúlyozások
Labdakezelés
Játékok
Szabadidős
sporttevékenységek
Lovas oktatás
Játékos sportfoglalkozás
a napköziben
Óraszám összesen

1. osztály
10
13
13
13
15

2. osztály
10
13
13
13
15

3. osztály
12
15
15
13
12

4. osztály
12
15
15
13
12

12

12

10

10

18
9

18
9

12
14

12
14

8

8

8

8

37

37

37

37

37

37

37

37

185

185

185

185

Módszer
A tantárgy oktatására az Apáczai kerettanterv család testnevelés tanmenetét
használjuk, beépítve a lovas oktatás tanmenetét.
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A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a
kondicionális és koordinációs képességek fejlesztését. A tananyag tartalma, annak
feldolgozása közvetlenül szolgálják az egészségvédelmet, a tanulók fizikai állapotának
javítását, teherbíró képességük növelését.
A lovas oktatás tanmenetét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A délutáni játékos sportfoglalkozás tervezése a napközis Foglalkozási naplóban
történik.
Mérések, értékelések
A tagintézményben évente 2 alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a
tanulók fizikai állapotának méréséről, Így feltérképezhetők az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok, és lehetőség nyílik az egyéni és közösségi fejlesztésre,
felzárkóztatásra.
A próbarendszer nevelési eszköz, nem képezi a tantervek tartalmát, nem szabad azokat
előzetesen betanítani és gyakoroltatni.
Tagintézményünk a HUNGAROFIT (F. Mérey Ildikó) tesztet alkalmazza, mely 7
motorikus próbából áll. A változatos módszerek alkalmazásához felhasznált szakirodalom
„Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez.”
Módszerek:





A végrehajtás körülményeinek azonosnak kell lenni.
Tesztek eredményeinek ismertetése a tanulókkal.
Alapvető élettani, egészségtani ismeretek elsajátíttatása.
Mérési eredmények feldolgozása után meghatározott fejlesztési feladatok
biztosítják a minőségi munkát, az eredményességet.

A mérés időpontjai
Őszi: október 30-ig.
Tavaszi: május 30-ig.
Tárgyi feltétel
Tagintézményünk rendkezeik tornateremmel, a tanulólétszámot és a felszereltséget
figyelembe véve alkalmas a mindennapos testnevelés megvalósításához.
Feladat-, játéktípusok. A képességfejlesztés konkrét lehetőségei
Gimnasztika
A bemelegítés egyik eszköze. Fejleszthető általa többek között az alap állóképesség,
az alap izomerő, lazaság, hajlékonyság, kitartás, aktivitás, ügyesség.
Fogó és futójátékok
Lehetnek a bemelegítés eszközei is. Fejleszthető velük az alap állóképesség, alap
izomerő, gyorsasági erő, mozdulatgyorsaság, reagálás gyorsasága, gyorsulóképesség, kitartás,
küzdőképesség, aktivitás, ügyesség, megosztott figyelem, helyzetfelismerés, leleményesség.
Fajtái: egyszerű fogójáték, fogójáték házzal, futójátékok.
Sor- és váltóversenyek
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Alkalmasak az alap állóképesség, mozgás, mozdulatgyorsaság, küzdőképesség,
ügyesség, figyelemkoncentráció, helyzetfelismerés, versenyszellem, együttműködés
segítségnyújtás, társértékelés, felelősség fejlesztésére.
Fajtái: Helycserés, sorkerüléses, sorverseny kijelölt távolságra, kerülő váltóverseny,
váltóverseny alakzatokban.
Versengések küzdőjátékok
Fejlesztik a bátorságot, szorongás, félelem leküzdését, sikerérzés, győzelem
feldolgozását, sikertelenséget, vereség feldolgozását, önbizalmat, ügyességet, erőt.
Figyelembe kell venni a baleseti kockázatokat, az egészséges, nem túlzó versenyszellem
magvalósítását.
Labdajátékok
Fejlesztik az ügyességet, küzdőképességet, térérzékelést, távolságbecslést, célzó
képességet, gömbérzéket, kéz- lábügyességet, tartós figyelmet, leleményességet,
versenyszellemet, együttműködést, felelősséget.
17.1.2. Mindennapos testnevelés, Fekete László
Játékos testnevelés órákon végzett tevékenységek

Általános

Iskola

Szenna

Évi óraszám:74
Hetente 2x1 órában
1.2. 3. 4. osztályban, folyamatosan egymásra épülő tananyagrészekkel
A játékos testnevelés órákon a néptánc és nagyrészt a mozgásos népi gyermekjátékok
alapjaival ismerkednek meg a tanulók. A néptánc alaplépések a régi idők gyermekeinek
természetes hétköznapi mozdulataira épültek, amelyeket a mai világban már sajnos tanítani
kell. Így a lépést, a páros lábon, egy lábon, egyik lábról másikra, egy lábról párosra való
ugrásokat is, kartartásokat, tapsokat, forgásokat. Mindezen alapmozdulatok a népi
gyermekjátékokban játékba ágyazva tudják gyakorolni a gyermekek, és ezekre épülhetnek a
néptánc alaplépések, a lengetők, a „háromugások”(cifrák) és ezek kombinációi, a párban
végzett táncolás alapjai az ugrós, a lassú és friss csárdás tánctípusokon belül, szűkebb hazánk,
Somogy megye tánckincsének alapjaira helyezve a hangsúlyt.
A tanórákon végzett tevékenységekhez tartoznak a sportszerű népi játékok elsajátítása
is, mint például a futó méta, csülközés, pányvázás stb…
Az egészségvédelem, a mozgékonyság megőrzése, fejlesztése területén is nagy
segítséget jelentenek a játékos tevékenységek. Fejlesztik a teherbírást, növelik az edzettséget,
segítik a szabálytudat kialakítását, a helyes kommunikációt, nagy a motiváló hatásuk.
Ezen órák magukba foglalják a járásokat saját ritmusban és ritmustartással, valamint
zenére, így például: menetelést, dobogást, trappolást, lép-zár lépést, lépést lábujj érintéssel,
lengetőket, cifrákat, cifrával kombinált lengetőket, osonást, lopakodást, terpesz- és zárt lábú
ugrásokat masírozást, sarokról talpgördülést, féltalpról telitalpra gördülés. Az
irányváltoztatásokat kis távolságon a tanult tánclépések alkalmazásával, becsukott szemmel a
társ irányítását, vezetését, a párban való táncolást különböző összekapaszkodási módokkal
Első osztálytól negyedik osztályig előre haladva a gyermekjátékokba ágyazott
mozgások szerepét egyre inkább a táncos mozgások, a tanult tánclépésekből alkotott gyakorló
etűdök veszik át.
Első osztályban a gyermekjátékok szerepelnek túlsúlyban, amelyekben a lépések,
ugrások, szökellések játékosan gyakorolhatók, a lengetők, cifrák, tapsok elsajátítása még nem
egészen mélyül el.
Második osztályban az ugrós táncok alaplépéseinek elmélyítése; eszközzel, (üveggel,
bottal) való táncolás; párban, nyitott fogásmódban való táncolás az ugrósban tanult
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tánclépésekkel; a friss csárdásban a páros forgás kialakítása, tartás, ellentartás létrehozása a
cél.
Harmadik osztálytól a friss csárdás mártogatós figuráinak elsajátítása, az eddig
tanultak (ugrós és friss) szinten tartása és kibővítése a feladat, a zenére történő rövid
bemelegítéssel kezdve minden órát.
Negyedik osztályban a lassú csárdás alapjaival ismerkednek meg a tanulók, az eddig
tanult két tánctípus folyamatos ismétlése mellett az ugrós tánctípus kibővítése söprű-, sapkaés székes tánccal, a polgári társas táncok helyi változataival is megismerkedve.(Hogy a csibe,
Krajc polka, Sári néni, de beteg, Gólya madár, stb…)
A mozgás- és zenei ritmus összehangolása, a különböző ritmusgyakorlatok tapssal,
topogással, dobogással, járással, futással, ugrással a ritmusérzék fejlesztésében
elengedhetetlen szerepűek. Az egyszerű etűdök, mozgássorozatok a mozgásemlékezetet
fejlesztik, ezek előadásával (csoportban és egyénileg) oldódnak a gátlások, nő a gyermekek
önbizalma, az egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok elsajátítása közben szocializációjuk
is fejlődik.
Mindezen játékok, és a néptánc, a közösségben végzett közös szórakozás lehetővé
teszik tanulóink lelki és testi egészségének kibontakoztatását, így járulnak hozzá a
mindennapos testi és lelki nevelésükhöz a régi idők paraszti kultúrájának hatalmas tudásával,
ami évszázadok alatt kristályosodott ki, így gyermekeinknek is csak a legjobbat adhatja.
17.1.3. Mindennapos testnevelés, Általános Iskola Kaposfő
1-2. évfolyam
Évi óraszám:74
Hetente 2x1 órában
1.2. osztályban, folyamatosan egymásra épülő tananyagrészekkel
A játékos testnevelés órákon a néptánc és nagyrészt a mozgásos népi gyermekjátékok
alapjaival ismerkednek meg a tanulók. A néptánc alaplépések a régi idők gyermekeinek
természetes hétköznapi mozdulataira épültek, amelyeket a mai világban már sajnos tanítani
kell. Így a lépést, a páros lábon, egy lábon, egyik lábról másikra, egy lábról párosra való
ugrásokat is, kartartásokat, tapsokat, forgásokat. Mindezen alapmozdulatok a népi
gyermekjátékokban játékba ágyazva tudják gyakorolni a gyermekek, és ezekre épülhetnek a
néptánc alaplépések, a lengetők, a „háromugások”(cifrák) és ezek kombinációi, a párban
végzett táncolás alapjai az ugrós, a lassú és friss csárdás tánctípusokon belül, szűkebb hazánk,
Somogy megye tánckincsének alapjaira helyezve a hangsúlyt.
A tanórákon végzett tevékenységekhez tartoznak a sportszerű népi játékok elsajátítása
is, mint például a futó méta, csülközés, pányvázás stb…
Az egészségvédelem, a mozgékonyság megőrzése, fejlesztése területén is nagy
segítséget jelentenek a játékos tevékenységek. Fejlesztik a teherbírást, növelik az edzettséget,
segítik a szabálytudat kialakítását, a helyes kommunikációt, nagy a motiváló hatásuk.
Ezen órák magukba foglalják a járásokat saját ritmusban és ritmustartással, valamint
zenére, így például: menetelést, dobogást, trappolást, lép-zár lépést, lépést lábujj érintéssel,
lengetőket, cifrákat, cifrával kombinált lengetőket, osonást, lopakodást, terpesz- és zárt lábú
ugrásokat masírozást, sarokról talpgördülést, féltalpról telitalpra gördülés. Az
irányváltoztatásokat kis távolságon a tanult tánclépések alkalmazásával, becsukott szemmel a
társ irányítását, vezetését, a párban való táncolást különböző összekapaszkodási módokkal
Első osztálytól negyedik osztályig előre haladva a gyermekjátékokba ágyazott
mozgások szerepét egyre inkább a táncos mozgások, a tanult tánclépésekből alkotott gyakorló
etűdök veszik át.
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Első osztályban a gyermekjátékok szerepelnek túlsúlyban, amelyekben a lépések,
ugrások, szökellések játékosan gyakorolhatók, a lengetők, cifrák, tapsok elsajátítása még nem
egészen mélyül el.
Második osztályban az ugrós táncok alaplépéseinek elmélyítése; eszközzel, (üveggel,
bottal) való táncolás; párban, nyitott fogásmódban való táncolás az ugrósban tanult
tánclépésekkel; a friss csárdásban a páros forgás kialakítása, tartás, ellentartás létrehozása a
cél.
Harmadik osztálytól a friss csárdás mártogatós figuráinak elsajátítása, az eddig
tanultak (ugrós és friss) szinten tartása és kibővítése a feladat, a zenére történő rövid
bemelegítéssel kezdve minden órát.
Negyedik osztályban a lassú csárdás alapjaival ismerkednek meg a tanulók, az eddig
tanult két tánctípus folyamatos ismétlése mellett az ugrós tánctípus kibővítése söprű-, sapkaés székes tánccal, a polgári társas táncok helyi változataival is megismerkedve.(Hogy a csibe,
Krajc polka, Sári néni, de beteg, Gólya madár, stb…)
A mozgás- és zenei ritmus összehangolása, a különböző ritmusgyakorlatok tapssal,
topogással, dobogással, járással, futással, ugrással a ritmusérzék fejlesztésében
elengedhetetlen szerepűek. Az egyszerű etűdök, mozgássorozatok a mozgásemlékezetet
fejlesztik, ezek előadásával (csoportban és egyénileg) oldódnak a gátlások, nő a gyermekek
önbizalma, az egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok elsajátítása közben szocializációjuk
is fejlődik.
Mindezen játékok, és a néptánc, a közösségben végzett közös szórakozás lehetővé
teszik tanulóink lelki és testi egészségének kibontakoztatását, így járulnak hozzá a
mindennapos testi és lelki nevelésükhöz a régi idők paraszti kultúrájának hatalmas tudásával,
ami évszázadok alatt kristályosodott ki, így gyermekeinknek is csak a legjobbat adhatja.

3-8. évfolyam óraszámai
3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematikai egység
Előkészítő és preventív mozgásformák
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Manipulatív természetes mozgásformák
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű
feladatmegoldásokban
Természetes
mozgásformák
az
atlétika
jellegű
feladatmegoldásokban
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és
taktikai feladatmegoldásaiban
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű
feladatmegoldásokban
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszógyakorlatokban
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős
mozgásrendszerekben
Összesen:

4. évfolyam
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Órakeret
2+folyamatos
13
17
7
10
7
3
12
3
74 óra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematikai egység
Órakeret
Előkészítő és preventív mozgásformák
2+folyamatos
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
13
Manipulatív természetes mozgásformák
17
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű
7
feladatmegoldásokban
Természetes
mozgásformák
az
atlétika
jellegű
10
feladatmegoldásokban
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és
7
taktikai feladatmegoldásaiban
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű
3
feladatmegoldásokban
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
12
úszógyakorlatokban
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős
3
mozgásrendszerekben
Összesen:
74 óra

5. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Természetes és nem természetes mozgásformák
Úszás és úszó jellegű feladatok
Sportjátékok
Atlétikai jellegű feladatok
Torna jellegű feladatok
Alternatív környezetben űzhető sportok
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Összesen:

Órakeret
9
10
17
10
14
10
4
74 óra

6. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Természetes és nem természetes mozgásformák
Úszás és úszó jellegű feladatok
Sportjátékok
Atlétikai jellegű feladatok
Torna jellegű feladatok
Alternatív környezetben űzhető sportok
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Összesen:

Órakeret
9
10
17
10
14
8
6
74 óra

7. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Természetes és nem természetes mozgásformák
Úszás és úszó jellegű feladatok
Sportjátékok
Atlétikai jellegű feladatok
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Órakeret
8
10
15
11

5.
6.
7.

Torna jellegű feladatok
Alternatív környezetben űzhető sportok
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Összesen:

14
10
6
74 óra

8. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Természetes és nem természetes mozgásformák
Úszás és úszó jellegű feladatok
Sportjátékok
Atlétikai jellegű feladatok
Torna jellegű feladatok
Alternatív környezetben űzhető sportok
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Összesen:

Órakeret
8
10
15
11
14
10
6
74 óra

Úszás
Úszás órakeret keretében heti 2 óra, tanórai/tanórán kívüli tevékenység keretében
Az úszás s meglétét iskolánk diáksport egyesülete a Verbai Diáksport Egyesület gondozza,
mely pályázatokkal segíti az úszás lehetőségének kialakítását az alsó tagozatban.
Minden tanévben már az első osztályosoktól kezdve a tanév során osztályonként időszakra
lebontva szervezzük tanfolyamainkat.
Az úszótanfolyam a Kaposvári Duráczki József Módszertani központ tanuszodájában valósul
meg.
Az úszótanfolyam lehetősége nagy segítség abban, hogy olyan tanulóink is úszás tanulásának
lehetőségéhez jutnak akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan ezt a
lehetőséget nehezebben érthették volna el. Segíti a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési,
tanulási zavarral küzdő tanulók habilitációját, rehabilitációját.
A 1-4. osztályos tanulók a tanévben évfolyamonként összesen 10 alkalommal mennek
úszótanfolyamra.
A tanfolyam programja órákra lebontva a következő:
1. Vízhezszoktatás: differenciáltan ( kezdők, haladók részére )
vízi játékok, merülések, lebegő gyakorlatok, vízbeugrások
2. Siklások hason háton, gyorsúszás lábtempó
3. Gyakorló óra
4. Gyorsúszás kartempó
5. Kar és lábmunka összekapcsolása
6. Gyakorló óra + levegővétel a gyorsúszásnál
7. Hátúszás kar, lábmunka, majd ezek összekapcsolása
8. Gyakorló óra a tanult úszásnemekből + mellúszás kartempó
9. Mellúszás lábtempó, majd levegővétel gyakorlása után kartempóból kiindulva a kar és
lábmunka összekapcsolása
10. Mellúszás gyakorlása majd a többi úszásnem gyakorlása, házi úszóverseny, értékelés
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(1-2 osztályban hosszabb a vízhezszoktatás illetve előkészítő időszak, így a mellúszás
kimaradhat, viszont a gyöngyhalászat játéknál bizonyos elemeit használjuk.)
A 10 óra tananyaga minden évfolyamon megegyezik, 2.3.4. évfolyamon a tanulók
előrehaladásával bővül, finomodik.
Alsós
tanulóink mindennapos testnevelésében, kondicionális és koordinációs
képességfejlesztésen alapuló mozgás és személyiségfejlesztésében összegzésképpen nagy
előrelépést jelent ez a tanfolyami lehetőség, melyet a jövő tanévekben is ezen értékekre
alapozva folytatni szeretnénk.

17.2. A nemzeti alaptanterv bevezetésének ütemezése
TANÉV
1.
2013/2014 NAT
2012
2014/2015 NAT
2012

ÉVFOLYAM
4.
5.

2.

3.

6.

7.

8.

NAT
2007

NAT
2007

NAT
2007

NAT
2012

NAT
2007

NAT
2007

NAT
2007

NAT
2012

NAT
2007

NAT
2007

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2007

NAT
2007

2015/2016

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2007

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2007

2016/2017

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

NAT
2012

17.2.1. Választott kerettantervek:
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiadott, 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján
választott, oktatásért felelős miniszter által kiadott a www. kerettanterv.hu oldalon publikált.
1-4.évfolyam














Egésznapos iskola
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv (angol, német)
Német nyelvoktató
Német népismeret
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene B változat
Vizuális kultúra
Technika, életvitel, gyakorlat
Testnevelés és sport Kiegészítés: úszás
Informatika
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5-8.évfolyam



















Magyar nyelv és irodalom B változat
Idegen nyelv (angol, német)
Német nyelvoktató
Német népismeret
Matematika
Történelem
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia B változat
Fizika B változat
Kémia B változat
Földrajz
Ének-zene B változat
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel, gyakorlat
Testnevelés és sport, Kiegészítés: úszás
Hon és népismeret

17.2.2. Alkalmazott irányelvek:
32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletet (a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról)
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I. számú mellékelt: Szenna Helyi tanterv
Óraterv a kerettantervhez - 1-4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf. 2. évf. 3. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7+1
7+1
6+1
Idegen nyelvek
1
Matematika
4+1
4+1
4+1
Erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
Életvitel és gyakorlat
1
1
1
Testnevelés és sport
5
5
5
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
3
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25
Óraterv a kerettantervhez - 5-8. évfolyam
Tantárgyak
5. évf. 6. évf. 7. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
3+1
Idegen nyelvek
3
3+1
3+1
Matematika
4+1
3+1
3+1
Erkölcstan
1
1
1
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
2
2
2
Természetismeret
2
2
Fizika
2
Kémia
1
Biológia-egészségtan
2
Földrajz
1
Ének-zene
1
1
1
Hon- és népismeret
1
Vizuális kultúra
1,5
0,5
1
Informatika
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1+0,5
1
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
2
3
3
Ebből informatika
1
Rendelkezésre álló órakeret
28
28
31
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4. évf.
6+1
2+1
4
1
1+1
2
2
1
5
3
27

8. évf.
4
3+1
3+1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
5
1
3
31

Illeszkedés a Kerettantervhez (idegen nyelv)
A nyelvtanulás megalapozásához a nyelvi órák számára egy órát biztosítunk a választható
órakeretből a harmadik osztályban, hogy a gyermekek játékos formában (gyermekdalok,
gyermekversek, mondókák, gyermekjátékok) megismerkedhessenek az idegen nyelv
hangzásvilágával, zenéjével, tudják megkülönböztetni az idegen nyelvet a saját
anyanyelvüktől.
Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése már ebben a korban is fontos feladat.
NÉMET
3. évfolyam

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

Témakör
Színek
Számok
Gyümölcsök
Zöldségek
Házi állatok
Vadonélő állatok
Testrészek
Mondókák, játékok, dalok
Összesen:

Órakeret
3
4
4
4
4
4
4
10
37 óra

ANGOL
3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör
Mondókák, dalok
Gyümölcsök
Zöldségek
Háziállatok
Vadonélő állatok
Évszakok
Testrészek
Összesen:

Órakeret
10
5
4
5
3
5
5
37 óra

Illeszkedés a Kerettantervhez (idegen nyelv)
A kerettanterv által javasolt minimális nyelvi óraszámát a 4. évfolyamon heti 1 órával
emeltük a szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja az idegen
nyelv mélyebb elsajátítatása, gyakorlása, gyakorlati alkalmazásának biztosítása, az alapvető
nyelvtanulási stratégiák alapos elsajátíttatása.
Így óraszámaink a következők szerint alakulnak.
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ANGOL, NÉMET
4. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör
Iskola
Állatok
Sport
Testünk
Ételek
Lakás öltözködés, időjárás, szabadidő
Ismétlés, gyakorlás, értékelés, projekt munkák
Összesen:

Órakeret
17
17
17
17
17
17
9
111 óra

A kerettanterv szerint javasolt minimális óraszámot az 1. 2. 3. évfolyamon heti 1 órával
emeltük a szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelés célja a mélyebb
elsajátítás, az alaposabb gyakorlás, gyakorlati alkalmazás és a mélyebb rögzítés biztosítása.
Így az óraszámaink a következők szerint alakultak:
MTEMATIKA
1. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Témakör
Előkészítő időszak
Számfogalom kialakítása
Összeadás, kivonás
Nyitott mondatok
Számfogalom kialakítása 6-10-ig
Ismerkedés a számokkal 20-ig
Műveletek tízes átlépés nélkül
Összeadás tízes átlépéssel
Kivonás tízes átlépéssel
Mérések
Geometria
Kitekintés 100-as számkörbe
Összesen

Órakeret
21
20
24
7
20
6
4
22
24
13
10
14
185 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Témakör
Év eleji ismétlés
Számok 100-ig
Összeadás és kivonás 100-as számkörben
Mérések
Római szám írás
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Órakeret
13
20
30
31
3

6.
7.
8.
9.
10.

Összeadás, kivonás tízes átlépéssel
Zárójel használata
Szorzó és bennfoglaló táblák
Év végi ismétlés
Számok 1000-ig
Összesen

20
6
50
5
2
185 óra

3. évfolyam
Témakör
1.
Év eleji ismétlés
2.
számok 1000-ig
3.
Összeadás és kivonás ezres számkörben
4.
Mérések
5.
Szorzás és osztás ezres számkörben
6.
Geometria
7.
Kombinatorika, valószínűségi kísérletek
8.
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
18
23
38
13
37
23
8
25
185 óra

IDEGEN NYELV
Illeszkedés a kerettantervhez:
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6. 7. és 8. évfolyamon heti 1 órával emeltük
a szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja az idegen nyelvi
kommunikatív kompetencia fejlesztése, a nyelvi készségek komplex fejlesztése, szókincs
bővítése, a tanulók nyelvtani ismereteinek szélesítése, beszédszándékaik magabiztosabbá
tétele, valós kommunikációs helyzetek gyakorlása.
6. évfolyam

1.

Témakör
Család

2.
3.

Bevásárlás
Utazás, pihenés

4.

Egészséges
életmód
Étkezés
Összesen

5.

Ismerkedés, bemutatkozás
Telefonálás
Vásárlás
Útbaigazítás
Vendégségben
Szállásfoglalás
Szállodában
Utazás vonattal, buszon
Orvosnál
Étteremben

Órakeret
3
3
6
4
4
4
3
4
3
3
37 óra
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7. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Témakör

Órakeret
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
37 óra

Témakör

Órakeret
4
4
4
4
4
4
5
4
4
37 óra

Magamról
Napirend
Család
Iskola
Szabadidő, szórakozás
Otthon
Házimunka
Egészség, betegség
Étkezés
Sport
Összesen:

8. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barátok
Nyaralás
Időjárás
Öltözködés
Orvosnál
Bevásárlás
Ünnepek
Magyarország
Környezeti problémák
Összesen:

MAGYAR NYELV
7-8. évfolyam
Illeszkedés a Kerettantervhez:
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 7. évfolyamon heti 1 órával emeltük a
szabadon tervezhető keret felhasználásával. Így óraszámaink a következők szerint alakulnak:
Nyelvtan
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.

7. évfolyam
óraszáma:

8. évfolyam
óraszáma:

Összesen:

6

10

16

8
4
8
48

6
8
10
30

14
12
18
78

Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
72

6.

A nyelv állandósága és változása
Összesen:

74

10
74

10
148

7. évfolyam
óraszáma:

8. évfolyam
óraszáma:

Összesen:

6

4

10

Irodalom
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klasszikus és kortárs lírai
alkotások
Lírai műfajok
Összehasonlító gyakorlatok
Kisepika
Kortárs novellák
A regény változatai
Cselekmény alakítása és
jellemábrázolás
A reformkor irodalma
A népszerű irodalom műfajai
Az irodalom nagy témáiból
Művek a Nyugat alkotóitól
Dráma
Kortárs irodalom
Irodalomtörténet
Bevezetés a műfajelméletbe
Tematikus-motivikus áttekintés
Fogalomhasználat
Média: Történet és elbeszélés
mozgóképben
Média: Mozgóképi és írott
sajtószövegek rendszere
Média: nyelve
Összesen:

10
1
6
4
8

3
4

10
4
10
4
8

4

4

14
3

3
12
21
4
3
3
1
4
2

14
6
12
21
10
6
4
3
6
6

3

3

3

3

4
74

4
148

6
3
1
2
2
4
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MATEMATIKA
Illeszkedés a Kerettantervhez:
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6-8. évfolyamon heti 1-1 órával emeltük a
szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja 6-7. évfolyamon a
mélyebb elsajátítás, gyakorlás, gyakorlati alkalmazás biztosítása; 8. évfolyamon a felvételire
illetve a középiskolára való előkészítés (elsősorban érettségit adó osztályban
továbbtanulóknak). Így óraszámaink a következők szerint alakulnak:
5-6. évfolyam
Témakör
1.
2.
3.

5. évfolyam

6. évfolyam

Összesen:

2
68
7

3
54
21

5 + folyamatos
122
28

Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, sorozatok
73

4.
5.
6.

Geometria, mérések
Kombinatorika, statisztika
Ismétlés, értékelés
Összesen:

42
3
26
148 óra

39
3
28
148 óra

7. évfolyam
óraszáma:
8
50
11
44
5
30
148 óra

8. évfolyam
óraszáma:
7
45
18
55
4
19
148 óra

81
6
54
296 óra

7-8. évfolyam
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, sorozatok
Geometria, mérések
Kombinatorika, statisztika
Ismétlés, értékelés
Összesen:

Összesen:
15 + folyamatos
95
29
99
9
49
296 óra

INFORMATIKA

5. évfolyam informatika
Témakör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informatikai alapok
Operációs
rendszer
használata
Internet, e-mail
Algoritmusok és adatok
Szöveg, kép és zene
Könyvtárhasználat
Év végi ismétlés
Összesen:

Új anyag

Gyakorlás

3
3

2
3

2
1
3
1

2
2
5
1

Összefoglalás
hiánypótlás
1
1
1
1
2
1
2

Összesen
6
7
5
4
10
3
2
37 óra

TECHNIKA
Illeszkedés a kerettantervhez:
A kerettanterv által javasolt minimális óraszámot a szabadon tervezhető keretből a 6.
évfolyamon heti 0,5 órával emeltük. Az óraszám emelésével elsősegély-nyújtási ismeretek és
műszaki ábrázolás tanítása válik lehetővé, mely a gyerekek gyakorlati életben való
eligazodását segíti.
6. évfolyam

1.
2.
3.

Témakör
Elsősegélynyújtás, elmélete és gyakorlata
Műszaki ábrázolás
Egyéb
Összesen:
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Órakeret
8
6
5
18 óra

Illeszkedés a kerettantervhez:
A kerettanterv által javasolt minimális óraszámot a szabadon tervezhető keretből a 8.
évfolyamon heti 1 órával emeltük. A heti 1 órát technika és életvitel tanítására fordítanánk,
főként a gyerekek gyakorlati életben való eligazodását elősegítve.
8. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör
A család fogalma, felépítése
Háztartás, munkamegosztás, munkaszervezés
Pénzgazdálkodás
Egészség, betegség; Elsősegélynyújtás; Családtervezés;
Csecsemőápolás
Pályaválasztás, szakmák megismerése
Háztartási ismeretek –ételkészítési eljárások;
Egészséges táplálkozás, tápanyagok
Egyéb
Összesen:

Órakeret
4
4
6
12
4
8
5
37 óra

MÚZEUMPEDAGÓGIA
Iskolán kívüli informális és nonformális tanulással segítjük a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket a tananyag
elsajátításában.
8. évfolyamon a holokauszt áldozatiról megemlékezünk, múzeumlátogatás, emlékhelyek,
időszakos kiállítások megtekintése. (Pl.: kaposvári emlékhelyek meglátogatása)
5. évfolyam

1.

2.

Tematikai egység
Bevezetés
Legyünk mi is régészek!
Miről mesélnek a csontok?- arcrekonstrukció
Cserepek nyomában – a restaurátor műhely
A magyar történelem kezdetei
Így éltünk mi - életmód
Összesen:

Órakeret
1
1
1
1
4 foglalkozás

6. évfolyam

1.

2.

Tematikai egység
A középkori Európa
Apródiskola - Bepillantás a lovagok világába
Kaposszentjakabi Bencés Apátság Romkert –
A középkori egyház
Magyarország az Árpádok idején
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Órakeret
1
1

Így éltünk mi – ötvösművészet, magyar motívumvilág
Összesen:

1
3 foglalkozás

MindLab – logikai táblás játékokkal a tudatos gondolkodás alakításában
A MindLab egy tudományosan kidolgozott, gondolkodásfejlesztő program, amely
gondolkodtató társasjátékok felhasználásával összetett gondolkodási és életvezetési
képességek elsajátítására összpontosít.
Segít tartósan koncentrálni, érthetően és pontosan kommunikálni, érzelmet kulturált
módon kifejezni, szabályokat betartani, társakkal együttműködni, lényeges információt
elválasztani a lényegtelentől. Önuralomra, ismeretszerzésre, tudatos gondolkodásra tanít, s
arra, hogy a diákok képesek legyenek problémát megoldani, döntést hozni, kapcsolatot építeni
és meglevő erőforrásaikkal gazdálkodni. A játékhelyzetekből –győzelem, vereség,
provokáció, öröm, kudarc – fakadó érzelmi tapasztalatok hozzásegítik a diákokat a tudatos
önelemzéshez. A kreativitás és az elemzőkészség szintén fejlődik a játék során.
A játék következtében sémák alakulnak ki az agyban, mely sémákat a gyerekek
használják, beépítik mindennapi életükbe. Megtanulják, hogy döntési helyzetben meg kell
állni, mérlegelni kell és csak a megfelelő áttekintést követően szabad döntést hozni.
A tanítás során építünk arra, amit MindLab foglalkozásokon elsajátítanak a gyerekek.
Különös figyelemmel az információgyűjtésre és rendezésre, a logikai gondolkodásra, a
szóbeli kifejezőképességre, a hasonlóságok felfedezésére, az ok-okozati összefüggésekre,
valamint a kérdésfeltevésre. A kérdésfeltétel az egyik leghatékonyabb problémamegoldó és
információszerző stratégia, mivel a megfelelő kérdések feltevése vezet el a probléma
megoldásához. Ha a diák gondolatait tisztán, világosan tudja kifejezésre juttatni, akkor jó
esély van arra, hogy megértik.
Ha a tanulóban tudatossá válik a gondolkodási folyamat, lényegesen javul az iskolai
teljesítménye.
A MindLab egyaránt alkalmas tehetséggondozásra és felzárkóztatásra.
A foglalkozások a tanórán kívüli tehetséggondozás részeként évfolyamonként heti egy
alkalommal 60 perces időtartamban kerülnek megtartásra 2-8. osztályokban. A játékok és a
módszer bérlését a Mind Lab Hungary 2008 Kft –től éves szerződéssel biztosítjuk.
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II. számú melléket: Általános Iskola Kaposfő helyi tanterv
2.1. Német nemzetiségi nyelvoktató helyi tanterv
A nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására meghatározott heti kötelező tanórák
időkerete az első-negyedik évfolyamon az egyes évfolyamok, tanítási év közben a tanítási
hetek között átcsoportosítható azzal a megkötéssel, hogy a kötelező tanórák száma
egyetlen évfolyamon sem lehet kevesebb heti három óránál, a romani és beás nyelvek
oktatása esetén kettő óránál. Évfolyamok közötti átcsoportosítás esetén a negyedik
évfolyam végére, a tanítási hetek közötti átcsoportosítás esetén az adott év végére
teljesíteni kell az előírt időkeretet, tananyagot és a meghatározott
Bármely nevelési-oktatási forma esetében a készségtárgyakra előírt óraszámból évi
harminchét óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a népismeret
oktatására. Az oktatás évfolyamonként csoportbontásban zajlik.

Német nemzetiségi nyelvoktató kerettantervi óraszámok értelmezése
Évfolyam
A tanuló heti óraszáma (B)
Nemzetiségi
iskolai
nevelésoktatás (D)
Szabadon tervezhető
órakeret
(kerettantervi rendelet alapján)
Rendelkezésre álló órakeret
= a tanuló óraszáma
Engedélyezett (CA) + 2
tanulócsoportra értelmezve

1.
25
2

2.
25
2

3.
25
2

4.
27
2

5.
28
2

6.
28
2

7.
31
2

8.
31
2

2

2

3

3

3*

3*

3

3

29

29

30

32

33

33

36

36

54

54

54

57

53

53

58

58

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Nemzetiségi német nyelvet tanulók
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
8+1
7+1
7+0,5
Magyar nyelv és irodalom
5
5
5
Nemzetiségi német
4+1
4+1
4+0,5
Matematika
1
1
1
Hit és erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
Ének-zene
1
1
1
Rajz és vizuális kultúra
1
1
1
Technika életvitel és gyakorlat
1
1
1
Nemz. német honismeret
5
5
5
Testnevelés és sport
+1
Informatika
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4. évf.
6+0,5
5
4+0,5
1
1+1
1
1
1
1
5
+1

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret*

2
27

2
27

3
27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Nemzetiségi német nyelvet tanulók
Tantárgyak
5. évf.
6. évf.
7. évf.
4+1
4+1
3+1,5
Magyar nyelv és irodalom
5
5
5
Nemzetiségi német
4
3+1,5
3+1
Matematika
Történelem, társadalmi és
2
2
2
állampolgári ismeretek
1
1
1
Hit és erkölcstan
2
2+0,5
Természetismeret
2
Biológia-egészségtan
2
Fizika
1+0,5
Kémia
1
Földrajz
1
1
1
Ének-zene
1
1
1
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
1
1
1
Nemzetiségi német honismeret
1
1
1
Informatika
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
5
5
5
Testnevelés és sport
1
1
1
Osztályfőnöki
2
3
3
Szabadon tervezhető órakeret
30
30
33
Rendelkezésre álló órakeret

3
29

8. évf.
4
5
3+1
2
1
1+0,5
1+0,5
2
2
1
1
1
1
5
1
3
33

Kerettantervi óraszámok a nem német nemzetiségi nyelvoktató programban részt vevő
tanulóknak
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Angol nyelvet tanulók óraterve
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
8+1
7+1
7+1
6+0,5
Magyar nyelv és irodalom
2
2
2
3
Idegen nyelvek (Angol*)
4+1
4+1
4+1
4+0,5
Matematika
1
1
1
1
Hit és erkölcstan
1
1
1
1+1
Környezetismeret
2
2
2
2
Ének-zene
2
2
2
2
Rajz, Vizuális kultúra
Technika, életvitel és
1
1
1
1
gyakorlat
5
5
5
5
Testnevelés és sport
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Informatika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2
25

2
25

+1
3
25

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Angol nyelvet tanulók óraterve
Tantárgyak
5. évf.
6. évf.
7. évf.
4+1
4+1
3+1,5
Magyar nyelv és irodalom
3
3
3
Idegen nyelvek (Angol)
4
3+1,5
3+1
Matematika
Történelem, társadalmi és
2
2
2
állampolgári ismeretek
1
1
1
Hit és erkölcstan
2
2+0,5
Természetismeret
2
Biológia-egészségtan
2
Fizika
1+0,5
Kémia
1
Földrajz
1
1
1
Ének-zene
1
1
1
Vizuális kultúra
1
Hon- és népismeret
1
1
1
Informatika
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
5
5
5
Testnevelés és sport
1
1
1
Osztályfőnöki
2
3
3
Szabadon tervezhető órakeret
28
28
31
Rendelkezésre álló órakeret

+1
3
27

8. évf.
4
3
3+1
2
1
1+0,5
1+0,5
2
2
1
1
1
1
5
1
3
31

Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát az 1-4. évfolyamangol
és nemzetiségi német óratervben az alábbi formában bontjuk meg
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
5
5
5
Magyar irodalom
8+1
3
2,5
2
Magyar nyelv

Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát az 5-8. évfolyam
angol és nemzetiségi német óratervben az alábbi formában bontjuk
meg
Tantárgyak
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
2,5
2,5
2,5
2
Magyar irodalom
2,5
2,5
2
2
Magyar nyelv

79

A + jelölt tantárgyak használják fel a szabadon választható óraszámokat a kerettantervi
tartalommal megegyező módon.
Az intézményben évfolyamonkénti csoportbontásban zajlik a nyelvoktató német nemzetiségi
oktatás heti 5+1 órában. 1-3. évfolyamon a nemzetiségi nyelvórák idejében felügyeletet kell
biztosítani a nem nemzetiségi nyelvet tanulóknak, ebben az időben angol tanítás folyik,
melynek személyi és tárgyi feltételei adottak.

2.2. Német hon- és népismeret, a nem nemzetiségi oktatásban részt vevő
tanulók számára
Célok és feladatok
A tanulók először ismerkedjenek meg
hagyományaival, életmódjával és kultúrájával.

a

magyarországi

németek

legfontosabb

A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani
ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és
kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre.
Az interkultúrális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség
előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.
1 – 4. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag
cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket.
A tanulók:
• nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján,
szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról.
• tudatosuljon bennük – különösen a nyelv és a szokások terén – az emberek mássága.
• mutassanak érdeklődést a kultúra megismerésére, éspedig a hagyományok játékos
felelevenítésén keresztül, készítsenek (barkácsoljanak) egy tárgyat, ismerjék
használatukat. Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát.
5 -8. évfolyam
A tanulók:
• nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg
magyarországi németek által lakott területeket földrajzi adottságaikkal együtt. Tudják,
hogyan és miként kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, a
magyarországi németek által lakott területeket, tudjanak néhány fontos eseményt
elmesélni.
• Ismerjék fel a hagyományok különbözőségét és azonosságait. Ébredjen fel
érdeklődésük más kultúrák iránt, tiszteljék azokat.
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• kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánc-kincs ápolására, a magyarországi német
irodalom vázlatos megismerésére. Tudjanak egy dalt kívülről, valamint történeteket, ill.
mondákat magyar nyelven elmesélni.
• Ismerjék az akkori és mostani étkezés és öltözködés közti különbségeket, a
magyarországi németek “lakó- hagyományait”, és hasonlítsák össze a magyarokéival.
• Értsék meg a magyarországi németek nemzetközi kapcsolatait. Ismerjék a
Magyarországon élő kisebbségeket, és legfontosabb jogaikat sorolják fel.
• ismerjék a német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában,
sorolják fel legalább három művész egy-egy alkotását felsorolni, ill. ismerjenek
műveket a magyarországi német irodalomból.
1. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• A rokoni kapcsolatokat kifejező szavak megismerése.
• Tárgyak, személyek leírása és néhány kézműves termék (játék) előállítása.
• A lakóhely fontosabb épületeinek elnevezése, növények és virágok megnevezése.
• Népköltészeti alkotások megtanulása.
Témakörök
Élet a családban

Tartalmak
Néhány kézműves
termék előállítása:
mézeskalácssütés,
babakészítés kukoricacsutából vagy csuhéból
Az otthon, a környezet, Virágok, zöldségfélék a kertben, háziállatok nevei
házi állatok
Élet a városban, a falun A település ismert épületeinek meglátogatása: templom, tájház stb.
Népköltészet
Az év egy ünnepéhez kapcsolódó mondóka vagy dal: Mikulás napi
vers, újévi köszöntő
A továbbhaladás feltételei
A tanév végére a tanulók legalább 1 népköltészeti alkotást (dal, rigmus, tánc, játék) tanuljanak
meg. Legyenek alapvető ismereteik a tanult témakörökben.
2. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• Képleírás
• Játékok, háziállatok készítése természetes anyagokból.
• Kiválasztott művek elsajátítása a magyarországi német nép- és műköltészetből.
Témakörök
Az otthon és az iskola
Lakóház, lakás
A naptári év szokásai
Népköltészet
Irodalom

Tartalmak
Beszélgetés hozott képekről
A kis- és iskolás gyerekek népviselete
Berendezési és használati tárgyak
Hagyományos tojásfestés vagy
Karácsonyfa díszítése pattogatott kukoricával és aszalt szilvával
Kiszámoló vagy találós kérdés vagy közmondás vagy gyerek- és
körjáték megtanulása antológiákból ill. a helyi gyűjtés alapján
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A továbbhaladás feltételei
A tanév végén tudjanak a tanulók egy művet elmesélni. A tanulóknak alapvető ismereteik a
tanult témákban.
3. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• A családban és a lakóhelyen előforduló néhány foglalkozás ismerete.
• Ajándékokat és díszeket barkácsolni és funkciójukat ismerni.
• A magyarországi német irodalom néhány alkotásának megtanulása.
Témakörök
Tartalmak
Az otthon, a szülők, a Szakmák a családban
nagyszülők
Lakóhely és környéke Szakmák az adott településen régen és ma
Közismert épületek és helyek megtekintése: templom, temető,
kálvária, kápolnák, tájház stb.
A kisebbségek és a Gyerekjátékok
lakóhely életéből
Bútor- és hímzésminták, házak díszítőelemeinek rajzolása
Népköltészet
Válogatás a magyarországi német irodalomból
Irodalom
Népdal
A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjenek néhány a családban és a lakóhelyükön előforduló foglalkozást. A
népköltészet irodalmi műfajából tudjanak elmesélni magyar nyelven egy művet.
4. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• Alapvető ismeretek a következő témakörökben:
• A családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma, valamint a település
lakóinak etnikai hovatartozása és nyelvhasználata.
• Családi és egyházi ünnepek ismerete, és a hozzájuk kapcsolódó egy dal vagy mondóka
ismerete.
Tartalmak

Témakörök
Élet a családban
A kisebbségek életéből
Ünnepek

Képek a családi albumból
Generációk együtt élése
A település lakói és etnikai hovatartozásuk
Az etnikai csoportok legfontosabb jellemzői (nyelv, szokások)
Esztergált fatárgyak megtekintése
Családi és egyházi ünnepek (néhányról beszélgetni, amelyekhez
kapcsolódóan van a tanulóknak véleményük)
Régi fényképek, amelyek ezekhez az ünnepekhez kapcsolódnak,
nagyszülők élményei
Karácsonyi és húsvéti ajándékok készítése, sütése (fonott kalács,
mézeskalács figura)
82

Tartalmak

Témakörök

Népköltészet /Irodalom A korosztálynak megfelelő történet előadása
Magyarországi német szerzők műveiből
Népdal tanulása
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak beszélni a családon belüli együttélés mai és régi formáiról. Legyenek
alapvető ismereteik a település lakóinak etnikai hovatartozásáról. Ismerjenek néhány családiés egyházi ünnepet, egy mesét vagy mondát, magyar nyelven, tudjanak egy verset (dalt),
mondókát német nyelven kívülről.
5. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• A saját iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről,
gyűjtőmunka ebben a témakörben.
• Szokás ismerete és egyről beszámolás.
• A lakóhely dűlőneveinek ismerése
• Ismeretek a magyarországi német népzenéről, népdalokról, táncmotívumokról.
• A magyarországi német irodalom képviselőit és egy művüket ismerni.
Témakörök
Az otthon és az iskola

Lakás - berendezés
A természet
Népdalok
Népzene
Népi tánc

Tartalmak
Az iskola rövid története
Régi tankönyvek, tintatartók, bizonyítványok stb. gyűjtése egy
kiállítás számára
Egykori tanítók sírjainak meglátogatása, esetleg ápolása
Házak régen és ma – összehasonlítás
Gyerekszobák régen és ma?
A szülőhelyhez kötődő földrajzi nevek, gyűjtésük, az elnevezések
okai – a tanulók gyűjtőmunkáján alapulva
Magyarországi német népd megtanulása
Hangszer megismerése
Néhány néptánc nevének megtanulása: pl. Schustertanz, Kreuzpolka

A továbbhaladás feltételei
Ismeretek a saját iskolájukról, családjukról. Beszélni egy szokásról. Alapvető ismeretek a
magyarországi német népzenéről, néhány táncnév ismerete.
6. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• A magyarországi németek falusi és városi életmódja közötti különbség felismerése és
megmagyarázása.
• Régi foglalkozások megismerése, munkafolyamatai megnevezése.
• A hétköznapi viselet felismerése.
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• Művek hazai német íróktól, költőktől, betekintés a magyarországi németek zenei- és
néptánc- hagyományába.
•
Témakörök
Tartalmak
Történelem
Élet a falvakban
Magyarországi
Élet a városban
németek települései a Látogatás tájházban
megyében
Munka,
szabadidő, Régi mesterségek: fazekasság, agyagból edények díszítése
a
művelődés
megfigyelt díszítőelemekkel. A hétköznapi viselet felismerése, az
egyes ruhadarabok elnevezése.
Irodalom
Válogatás magyarországi német szerzők műveiből
Népmesék és népmondák
Népdal
Népdalok tanulása
Népzene
A népzenei hagyományok fontossága
A továbbhaladás feltételei
Információk gyűjtése a falusi és városi életmódról, és az ottani foglalkozásokról. Régi
foglalkozások. A hétköznapi viselet felismerése, az egyes ruhadarabok elnevezése.
7. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• Mikor és milyen körülmények között telepedtek le a németek Magyarországon?
• A telepesek sorsának ismerete.
• A németek által lakott országrészek ismerete.
• A németajkú lakosság részvétele Magyarország mezőgazdasági és ipari fejlesztésében a
18. és a 19. században.
• A német származású aradi vértanuk megnevezése.
• Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképének megmagyarázása.
• Az ünnepi viselet egyes ruhadarabjainak ismerete.
• Magyarországi német művészek és műveik ismerete.
Témakörök
Történelem
A
németek
betelepítése a 18.
században
A
magyarországi
németek
a
reformkorban és az
1848
49-es
forradalom
és
szabadságharc idején
Az Osztrák – Magyar
Monarchia földrajzi és
etnikai térképe
Ruházat

Tartalmak
Betelepítés, svábtelepítések
III. Károly, Mária Terézia, II. József telepítései
A telepesek élete (gyűjtőmunka)
A német polgárság aktív szerepe a kereskedelmi és ipari
létesítmények alapításában (pl. Heckenast, Landerer)
Német származásúak az aradi vértanúk között

Térképelemzés
A lányok és asszonyok ünnepi viselete
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Témakörök
Művészet, irodalom

Zene

Tartalmak
Neves magyarországi német származású művészek 1945 előtt
(építészek, festők, tervezők)
Műveik megismerése
Mondák és versek a nép- ill. műköltészetből
Német népdalok és magyarországi német változataik
Magyarországi német “szórakoztató” zene különböző alkalmakkor

A továbbhaladás feltételei
A német telepesek magyarországi letelepedése, a telepes sorsok elbeszélése. Példák a magyar
ipari létesítményekbe befektető német vállalkozók soraiból. Térképmunka: Hol éltek a
Monarchiában németek? Egy ünnepi viselet bemutatása.
8. évfolyam
Belépő tevékenységformák
• A deportálás, az elűzés és a vagyonelkobzás hátterének ismerete.
• A népcsoport tragikus eseményei a második világháború alatt és után.
• A mai kisebbségi helyzet ismerete (kétnyelvű oktatás, helyi kisebbségi
önkormányzatok, médiák).
• Neves német származású zenészek műveikkel együtt, legalább egy művész egy művét
ismerni.
Témakörök
Történelem
A németség szerepe a
kapitalista fejlődésben
az Osztrák - Magyar
Monarchia idején
Deportálás,
elűzés,
kisemmizés (1945-48)

Tartalmak
A 19. Században bevándorolt németség ipari-kereskedelmi és
pénzügyi vállalkozásai, pl. Sidol tisztítószer, Singer varrógép
Kézművesek a falvakban

Malenki robot a Szovjetúnióban
A potsdami konferencia határozata a németek kitelepítéséről
A magyarországi németek elűzése
Minden magyarországi német vagyonának elkobzása
Az 1989-es politikai 1993-as nemzetiségi törvény
fordulat
hatása
a 1994-es választások során megválasztják a helyi kisebbségi
német kisebbségre
önkormányzatokat
1998-as választások révén újabb helyi kisebbségi önkormányzatok
alakulnak
Parlament megválasztja a kisebbségi népbiztost
A magyarországi németek szimbólumai: címer, zászló, himnusz
Néprajz
Disznóölés
Hétköznapok
A magyarországi német konyha összehasonlítása a magyarral
Életmód: generációk együtt lakása
Szabadidős
Szórakozási lehetőségek régen és ma
tevékenység
Irodalom, művészet
Válogatás a magyarországi német szépirodalomból
Zene
Neves magyarországi német származású zenészek

85

A továbbhaladás feltételei
A népcsoport tragikus eseményei a második világháború idején. A mai
jellemzői. Szórakozási lehetőségek régen.

kisebbségi lét

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megnevezése
óraszáma, elsajátítandó tananyaga
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Órák elosztása
Alapozó szakasz
Szókincsfejlesztés
Íráskészség fejlesztése
Olvasás, olvasási készség differenciált fejlesztése
Összesen:

Órakeret
5
5
11
15
36 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Órák elosztása
Szókincsfejlesztő gyakorlatok
Olvasástechnika fejlesztése
Szövegértő gyakorlatok feldolgozása
Memoriter
Dráma és fejlesztő játékok
Összesen:

Órakeret
9
9
9
5
4
36 óra

3. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Órák elosztása
Eszközszintű íráshasználat
Írásbeli szövegalkotás
Klasszikus gyermekregények feldolgozása
Helyesírás fejlesztése
Összesen:

Órakeret
9
10
8
9
36 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.

Órák elosztása
Írott fogalmazás javítása, ellenőrzése,
differenciált fejlesztése
Önálló ismeretszerzés
Helyesírás fejlesztése
Összesen:
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Órakeret
10
5
3
18 óra

MATEMATIKA
1. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Órák elosztása
Alapozó szakasz
Alapkészségek fejlesztése
Tanulói laptopokon oktatóprogramok használata
Logikai feladatok
Logikai játékok
Tízes átlépéses műveletek gyakorlása
Összesen:

Órakeret
5
6
6
5
5
9
36 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Órák elosztása
Összeadás, kivonás a százas körben, differenciált
gyakorlás
Szorzás osztás gyakorlása, differenciált gyakorlása
Tanulói laptopokon oktatóprogramok használata
Mérések, tapasztalatok gyűjtése, kísérletek,
logikai játékok
Szöveges feladatok gyakorlása
Összesen:

Órakeret
10
10
5
5
6
36 óra

3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Órák elosztása
Írásbeli műveletek és becslés
Szorzótábla, írásbeli szorzás
Mérések tapasztalatszerzéssel
Mértékegység átváltások
Logikai feladatok
Összesen:

Órakeret
10
10
6
6
4
36 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.

Órák elosztása
Írásbeli osztás kétjegyűvel
Logikus gondolkodás fejlesztése
Törtek gyakorlása
Összesen:

Órakeret
10
3
5
18 óra

87

KÖRNYEZETISMERET
4. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Órák elosztása
Új anyag feldolgozása
Térképhasználat gyakorlása
Önálló ismeretszerzés
Könyvtár és internet adta lehetőségek felhasználása
Összesen:

Órakeret
18
5
5
8
36 óra

INFORMATIKA
3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Az alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Az infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Gyakorlás
Összesen:

Órakeret
4
10
8
4
4
2
4
36 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Az alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Az infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Gyakorlás
Összesen:

Órakeret
4
10
8
4
4
2
4
36 óra

ANGOL NYELV
1. évfolyam

1.
2.
3.

Tematikai egység
Beszédkészség fejlesztése
Szókincsfejlesztés
Hallott szöveg értésének fejlesztése, gyakorlása
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Órakeret
14
14
10

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dalok, mondókák
Dramatizálás
Egyszerű nyelvi szerkezetek elsajátítása
Kiejtés fejlesztése
Nyelvi játékok
Ünnepek
Összesen:

7
7
7
7
7
1
74 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tematikai egység
Beszédkészség fejlesztése
Szókincsfejlesztés
Hallott szöveg értésének fejlesztése, gyakorlása
Egyszerű nyelvi szerkezetek elsajátítása
Nyelvi játékok
Szavak, egyszerű mondatok olvasása
Kiejtés fejlesztése
Dalok, mondókák
Dramatizálás
Szavak, kifejezések írása
Ünnepek
Összesen:

Órakeret
14
14
10
7
7
7
5
3
3
3
1
74 óra

3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tematikai egység
Beszédkészség fejlesztése
Szókincsfejlesztés
Hallott szöveg értésének fejlesztése, gyakorlása
Nyelvi szerkezetek elsajátítása
Egyszerű szövegek olvasása
Szavak, kifejezések írása
Dalok
Dramatizálás
Kiejtés fejlesztése
Nyelvi játékok
Ünnepek
Összesen:

Órakeret
20
20
15
15
10
10
5
5
5
5
1
111 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematikai egység
Beszédkészség fejlesztése
Szókincsfejlesztés
Hallott szöveg értésének fejlesztése, gyakorlása
Nyelvi szerkezetek elsajátítása
Egyszerű szövegek olvasása
Szavak, kifejezések írása
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Órakeret
7
7
5
5
3
3

7.
8.
9.
10.
11.

Dalok
Dramatizálás
Kiejtés fejlesztése
Nyelvi játékok
Ünnepek
Összesen:

2
1
1
2
1
37 óra

A felhasználható órakeretek elosztása, felső tagozat:
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
5. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Év eleji ismétlés
Új ismeret
Gyakorlás
Értékelés-számonkérés
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
2
10
14
6
4
36 óra

6. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Év eleji ismétlés
Új ismeret
Gyakorlás
Értékelés-számonkérés
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
4
8
14
6
4
36 óra

7. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Év eleji ismétlés
Új ismeret
Gyakorlás
Értékelés-számonkérés
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
8
12
20
10
4
36 óra

MATEMATIKA
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6. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Új ismeret
Gyakorlás
Számonkérés
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
15
25
8
6
54 óra

7. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Új ismeret
Gyakorlás
Számonkérés
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
9
17
4
6
36 óra
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8. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Év eleji ismétlés
Értékelés, számonkérés
Írásbeli felvételire gyakorlás
Témazáró előkészítő gyakorlás
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
8
7
7
7
8
36 óra

KÉMIA
8. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Év eleji ismétlés
Helyi kiegészítő ismeretekre, gyakorlásra
Tanulói kísérletekre
Év végi ismétlésre
Összesen:

Órakeret
4
6
4
4
18 óra

FIZIKA
8. évfolyam
1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Ismétlés
Új anyag feldolgozása
Gyakorló óra-tanulókísérlet
Gyakorló óra – fizikai számítások
Összesen:

Órakeret
6
4
4
4
18 óra

TERMÉSZETISMERET
6. évfolyam

1.

2.
3.
4.

Tematikai egység
Terepgyakorlat: erdő életközösség
vizek vízpartok életközösség
mező életközösség
Új anyag feldolgozása
Összefoglalás, gyakorlás
Madártani ismeretek
Összesen:
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Órakeret
2
2
2
6
3
3
18 óra

BIOLÓGIA
8. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Új anyag feldolgozása
Összefoglalás, gyakorlás
Egészséges életmód
Kamaszkori bőrápolás a gyakorlatban
Összesen:

Órakeret
5
6
5
2
18 óra

INFORMATIKA
5. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Az alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Az infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Gyakorlás
Összesen:

Órakeret
4
10
8
4
4
2
4
36 óra

Választható tantárgyak, foglalkozások felsorolása, ezek esetében a
pedagógus választás szabályai
1. és 5. évfolyamra történő beiratkozás kor választható:
nemzetiségi német
angol
hit és erkölcstan (katolikus hittan, református hittan, erkölcstan)
3.- 4. évfolyamon a mindennapos testnevelés keretében : néptánc
5. - 8. évfolyamon napközis foglalkozás
Az adott tárgyat a mindenkori tantárgyfelosztás alapján az abban megjelölt
pedagógus tanítja. A néptánc oktatása a Szennai- Zselic Művészeti iskolával
történő megállapodás alapján, a művészeti iskola delegálja a pedagógust.
Hit és erkölcstan oktatást az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi.
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Az erkölcstan oktatását alsó tagozaton tanító végzettséggel, felső tagozaton
továbbképzést elvégző pedagógus oktatja.
A választást szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépéstekintetében úgy
kell tekinteni, mintha kötelező foglalkozás lenne.
Választható foglalkozások a szakköri foglalkozások:
énekkar
számítástechnika
labdarúgás
úszás
Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk a következő
tantárgyakat azokban az osztályokba, ahol a számított osztálylétszám
meghaladja a KNT 2. sz. melléklet maximális osztálylétszám értéket.:
hit és erkölcstan
matematika
magyar nyelv
számítástechnika
nemzetiségi német-angol
szakköri foglalkozások
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(1) Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok
résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót vezet.
(2) A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a
napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató
aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola bélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A csoportnapló
a) a csoport megnevezését,
b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását,
c) a csoport tanulóinak megoszlását,
d) a tanulók nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait,
e) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását
tartalmazza.
Ennek értelmében minden pedagógus, aki csoportbontással kialakított csoportban tanórai
foglalkozást vezet, köteles A. TÜ. 910. r. sz. mintaszámú Mulasztási és haladási
csoportnaplókat felvenni, és azokat a fenti előírásoknak megfelelően kitölteni és vezetni.
Kötelező tanórai foglalkozás esetén a szaktanár a köteles mindenen csoportbontással érintett
osztály naplójába a tananyagot, a tanuló értékelését, mulasztását rögzíteni.

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Felvételi lehetőségek elvei
A tanulói jogviszony létesítése és feltételei:
Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni.
1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek a törvényben
meghatározott életkort betöltse, iskolaérettségről szóló határozattal rendelkezzék, a szülő
kérje a felvételt.
3. A sajátos nevelési igényű tanuló beiratkozáskor be kell hogy mutassa a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság határozatát.
4. Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
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* a szülő személyi igazolványát
* a gyermek lakcímkártyát
* a gyermek taj- kártyáját
* a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt)
* a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta)
* szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
5. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
* a szülő személyi igazolványát
* az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
* a gyermek lakcímkártyáját
* taj-kártyát
* az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Az eljárás rendje:
· A szülő kérvényt nyújt be, mellyel indokolja iskolaváltoztatási szándékát.
· A tanuló bemutatja a bizonyítványát, a tanév megkezdése után érkezők a tájékoztató
füzetüket (ellenőrzőt) is, annak hiányában az előző iskola igazolását a tanév során
szerzett érdemjegyekről,, illetve szöveges értékeléséről. Az igazgatóhelyettes az
osztályfőnökkel való egyeztetés után szükséges esetben szaktanár véleményezéssel
megvizsgálják, hogy korábbi tanulmányai alapján beilleszthető-e a tanuló az iskolában
működő tanulócsoportba. Körzeten kívülről jelentkező tanuló esetében: ha a tanulónak
a 2-8. évfolyamon a tanév végi vagy félévi tantárgyi átlaga 3,5 alatt van, illetve
magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri
az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét. A
felvételről a konzultációt követően az igazgató dönt.
Körzeten kívüli tanuló esetén a felvételnél különleges helyzetnek tekinthető:
testvére az iskola tanulója
halmozottan hátrányos helyzetű
szülő, gondviselő munkahelye a körzetes településen található
· A felvételt az iskola befogadó nyilatkozat kiadásával igazolja, melyet a kibocsátó
intézmény részére szóbeli tájékoztatása után eljuttat.
A felvételi eljárás különös szabályai
Az osztályba, csoportba sorolás
· Az osztályba sorolásról az igazgató dönt
· A szülő beiratkozáskor jelzi igényét, amit a törvény által előírt létszámhatárokig
tudunk figyelembe venni.
( Ha a szülő által megjelölt osztályban a létszám meghaladja az elérhetőt, akkor előnyben a
részesülnek a körzetes tanulók, a hátrányos helyzetű körzeten kívüliek. A törvényi
előírásnak megfelelő osztálylétszám keretet a törvényi előírások szerinti 20 %-ban
meghaladhatjuk. )
Napközi és tanulószobai csoportokat a törvényi létszámnak megfelelően alakítunk
Felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje:
Elutasításra körzeten kívüli tanuló kerülhet.
A jelentkezést követően megvizsgáljuk:
· Az adott évfolyam és ezen belül az osztályok létszámát,
· Az osztályok összetételét (SNI és BTM-es tanulók számát)
· Az osztályban tanított nyelvet és annak óraszámát,
· A jelentkező tanuló meglévő tanulócsoportjainkba illeszthetőségét,
Ezek után szóbeli egyeztetés történik a szülővel.
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Beiratkozással kapcsolatos információ:
1. osztályosok aktuális beiratkozását a fenntartó által meghatározott időpontban.
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III. számú melléket: Bárdudvarnok helyi tanterv

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7+1

2. évf.
7+1

4+1
1
1
2
2
1
5
25

4+1
1
1
2
2
1
5
25

3. évf.
6+1
1
4+1
1
1
2
2
1
5
25

4. évf.
6+1
2+1
4+1
1
1
2
2
1
5
27

Illeszkedés a kerettantervhez, szabadon választható órák
A szabadon tervezhető órakeret felhasználása – évi óraszám 37 óra
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Olvasás – írás megtanítása – új anyag
Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás
Íráskészség – gyakorlás
Helyesírás fejlesztése - gyakorlás
Összesen:

Órakeret
10
10
10
7
37 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás
Nyelvtan - gyakorlás
Nyelvtan – új anyag
Olvasási készség fejlesztése
Összesen:

Órakeret
15
10
6
6
37 óra

3. évfolyam

1.

Tematikai egység
Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás
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Órakeret
10

2.
3.
4.

Helyesírás fejlesztése - gyakorlás
Nyelvtan - gyakorlás
Kulturált nyelvi magatartás
Összesen:

10
7
10
37 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás
Helyesírás fejlesztése - gyakorlás
Nyelvtan - gyakorlás
Olvasási készség fejlesztése
Kulturált nyelvi magatartás
Összesen:

Órakeret
15
10
5
2
5
37 óra

MATEMATIKA
1. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Számok megismerése, számfogalom kialakítása – új anyag
Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás
Összeadás, kivonás gyakorlása
Geometria
Összesen:

Órakeret
10
10
10
5
37 óra

2. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás
Összeadás, kivonás gyakorlása
Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag
Számtan – algebra
Összesen

Órakeret
8
10
4
15
37 óra

3. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematikai egység
Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás
Összeadás, kivonás gyakorlása
Geometria
Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag
Számtan – algebra
Számok megismerése, számfogalom kialakítása – új anyag
Összesen:
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Órakeret
7
10
5
5
10
7
37 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Összeadás, kivonás gyakorlása
Geometria
Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag
Számtan – algebra
Összesen:

Órakeret
15
2
10
10
37 óra

ANGOL
3. évfolyam

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Bemutatkozás ismerkedés
Számok, színek
Szókincsfejlesztés
Dalok, mondókák, szövegértés – IKT óra
Összesen

Órakeret
4
5
18
10
37 óra

4. évfolyam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematikai egység
Szókincsfejlesztés
Olvasási technika gyakorlása
Párbeszédek, páros szóbeli feladatok, játékok
Rejtvények az íráskép elsajátítására
Ünnepek – hagyományőrzés
Szövegértés fejlesztés, nyelvtani formák gyakorlása
Összesen
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Órakeret
5
5
5
6
6
10
37óra

17.3. Osztályfőnöki - Osztályfőnöki órák helyi tanterve
17.3.1. Általános nevelési célok
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

A személyiség fejlesztése, a reális én-kép kialakítása.
A kommunikáció fajtáinak (verbális és nem verbális) ismerete, helyes alkalmazása.
A barátság értékrendjének megfogalmazása.
A család felépítésének, az ember életében betöltött szerepének megismerése,
fontosságának tudatosítása.
Élet a közösségben: másság elfogadása, tolerancia, konfliktuskezelés, kortárscsoport.
Hatékony tanulás:
• Egyéni tanulási stratégia kialakítása.
• Önálló ismeretszerzés.
• Időbeosztás.
• A tanulás feltételei (memória, figyelem).
Családi és egyéb ünnepek, hagyományok.
Hazánk, lakóhelyünk, iskolánk nevezetességeinek megismerése. Határokon túli
magyarok.
Az egészség komplex fogalmának megismerése.
• A személyi higiéniával kapcsolatos ismeretek bővítése.
• A balesetek megelőzése, helyes viselkedés a baleset bekövetkezése után.
• Serdülőkori változások megismerése, ápolása.
• Környezetvédelem (helyi és globális problémák), környezet-érzékeny magatartás
kialakítása.
• Káros szenvedélyek (felvilágosítás a megelőzés érdekében).
• Szexuális felvilágosítás (közeledés a másik nemhez, fogamzásgátlás, fertőző
betegségek).
Tanulóink viselkedéskultúrájának fejlesztése.
Az udvarias és balesetmentes közlekedés alapszabályai.
Szakmaismeret, pályaválasztási lehetőségek megismerése. Oktatási rendszerünk
megismerése.
Mindennapi életre felkészítés (ügyintézés hivatalokban, egészségbiztosítási rendszer,
önéletrajz, eligazodás a minden-napokban).

17.3.2. Fejlesztési feladatok
• Személyiség fejlesztése (önismeret, önértékelés, önbírálat).
• A tanulók szociális képességeinek fejlesztése. (gyerekek – gyerek, gyerek – felnőtt
viszonyok, felmerülő konfliktusok feloldása).
• A tanulók gyakorolhassák azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
kulturális örökségünk és hazánk környezeti állapotának megismeréséhez vezetnek.
• Tegyük nyitottá tanulóinkat a különböző szokások, életmódok, a másság iránt.
• Segítsünk információkat szerezni az emberiség globális problémáiról.
• Az őket érő nagy mennyiségű információ között segítsük a válogatás és az eligazodás
képességének kialakulását.
• Tanulóink minél többet tegyenek, így váljanak érzékennyé a környezet értékeinek
felismerésére és megőrzésére.
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• Tegyük képessé a tanulókat arra, hogy elsajátítsák a véleményformálás és kifejezés
kulturált formáját.
• Készítsük fel a fiatalokat az egészséges életvitel kialakítására, a harmonikus
párkapcsolatokra, a családi életre.
• Tegyük lehetővé, hogy tanulóink tapasztalatokat szerezhessenek különböző tanulási
technikákban, a tanulás szervezésében, a tanuláshoz szükséges képességek
fejlesztésében.
• Tanulóink ismerjék, és lehetőség szerint fogadják el az udvarias, kulturált viselkedési
formákat.
• Ismerjék és gyakorolják a biztonságos közlekedést.
17.3.3. Fejlesztendő szociális kompetenciák
Ismeretek:
• önismeret
• emberismeret
• személyközpontúság
• kultúrkörök
Képesség- és készségfejlesztés:
• Empátia
• lélek és cselekvés összhangja
• önbizalom, önelfogadás
• motiválás
• értékelés
• kommunikációs készségek (aktív figyelem, kifejezés)
• figyelem
• szervezettség
• gondolkodtatás
• csoportfeladatok tanári kontroll nélkül
Viselkedés:
• tolerancia
• együttműködés
• segítés
• nyitottság
• szabálytartás
• alkalmazkodás
• önuralom
• önkorlátozás
• jó időbeosztás
• pontosság
17.3.4. Egyes évfolyamok tanterve
5. évfolyam - 37 óra
Témakör
Környezeti
nevelés

Egészségvédelem

Tananyag
Az egészség komplex fogalma.
Az egészség megőrzésének feltételei:
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Témakör

Tananyag
helyes napirend, aktív és passzív pihenés, mozgás, a
napi tisztálkodás és rendszeres, helyes táplálkozás.
Balesetveszélyes helyzetek.
Önismeret,
önjellemzés
jelentésének
és
jelentőségének tisztázása.
Mentálhigiénia
Önjellemzés
szempontjai:
külső
és
belső
tulajdonságok, érdeklődés, elfoglaltságok stb.
Szűkebb lakóhelyünk,
(és a társközségek)
Természeti
megismerése
környezet
A falumúzeum.
A család szerepe életünkben.
Társadalmi
A tanulók családban elfoglalt helye, kötelességeik,
környezet
feladataik. Munkamegosztás a családban.
Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal.
Tanulás
Tanulás egyedül, párban, közösségben.
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a
koncentrációt fejlesztő játékok.
Karácsonyi és újévi népszokások régen és ma.
Hagyományok, ünnepek
A karácsony a családban.
Udvarias viselkedés az iskolában és az iskolán kívül
Illemtan
(köszönés, viselkedés az utcán és nyilvános
helyeken).
Alkalomhoz illő öltözködés.
Gyalogos- és tömegközlekedés alapszabályainak
Közlekedés
megismerése.
Viselkedés a tömegközlekedési eszközökön.
Balesetveszély a közlekedésben.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Értékelés. aktuális
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.
Szociális, életviteli és környezeti Tükör I-II-III. (SZKC-105-01-02-03)
Emberek közöttünk, mi emberek között (SZKC-105kompetencia
06)
C modul
Történetek I-II-III. (SZKC-105-07-08-09)
Az én dimenziói
Mit változtatnék a világban? I-II-III. (SZKC-105-1314-15.)
6. évfolyam - 37 óra
Témakör
Környezeti
nevelés

Egészségvédelem
Mentálhigiénia
Természeti
környezet

Tananyag
A serdülőkor testi és változásai.
A serdülőkori tisztálkodás alapszabályai, fontossága.
A barátság fogalma, szerepe az ember életében, a
vele járó jogok és kötelességek.
A serdülőkorral járó pszichés változások.
Konfliktusok a szülőkkel, tanárokkal, felnőttekkel.
A környezetvédelem helyi problémái, globális
környezetszennyezési problémák.
Állatvédelem, védett állatok itthon és külföldön.
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Témakör

Tananyag
Kihalt és kihalásban lévő fajok.
Védett
növények
környezetünkben,
növényritkaságok a világban.
Az élővilág komplexen védelme.
Társadalmi
A család felépítése, családmodellek. A család
környezet
szerepének változásai. Felbomló családok.
A jó időbeosztás fontossága.
Tanulás
Az önálló tanulás feltételei: értő olvasás, memória
(memóriát fejlesztő játékok, memoriterek).
A beállítódás vizsgálata (vizuális vagy auditív
típusok).
Lényegkiemelés, tanulás vázlatból.
Az étkezés illemtana, viselkedés az ebédlőben,
Illemtan
étteremben
A kerékpáros közlekedés, balesetveszély a
Közlekedés
kerékpáron.
Elemi KRESZ-ismeretek.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Értékelés. aktuális
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.
Szociális, életviteli és környezeti Szimbólumok I-II-III. (SZKC-106-01-02-03)
Előítélet I-II-III. (SZKC-106-04-05-06)
kompetencia
A mi szigetünk (SZKC-106-10)
C modul
Miért tudunk felelősséget vállalni? I-II-III. (SZKCAz én dimenziói
106-13-14-15)
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7. évfolyam - 37 óra
Témakör
Környezeti
nevelés

Egészségvédelem

Mentálhigiénia

Természeti
környezet
Társadalmi
környezet
Tanulás

Tanulás

Pályaorientáció

Közismeretek
Hagyományok, ünnepek

Illemtan

Tananyag
A drog fogalma, szenvedélybetegségek.
Az alkohol és a nikotin hatása az emberre, a szervezetre.
Férfiak és nők kapcsolatáról, szexualitásról.
A túl korai, meggondolatlan szexuális élet veszélyei
Önértékelés, önbírálat fogalma, az önértékelés
szempontjai, egyensúlya.
Személyiségünk változásai, fejlődése.
Az osztály közösségi élete, kapcsolatok a közösségben.
Társas együttélés feltételei: együttműködés, tolerancia.
Osztályközösség építése tréningmódszerekkel.
A szülőktől való érzelmi eltávolodás természetes
folyamat serdülőkorban, kortárscsoportok pozitív és
negatív hatásai.
Konfliktusok vizsgálata (résztvevői, okai, stb.), a
megoldás feltételei (kommunikáció). Konfliktuskezelési
stratégiák.
Barátság fiuk és lányok között: az első szerelem.
Magyarországon
jellegzetességei:
életvitel,
nevezetességek, szokások, nevezetes helyek.
Érzelmek és vélemények Magyarországról (magyar
olimpiai bajnokok, magyar származású világhírességek,
Nobel-díjasok).
A határainkon túli magyarok, kapcsolattartás a magyar
nemzetiséggel.
Az önálló tanulás belső feltételei (koncentráció,
pontosság, munkafegyelem, megfelelő körülmények stb.)
Önálló jegyzetelés, vázlatkészítés.
Ismeretszerzési lehetőségek az iskolán kívül. A
kommunikációs eszközök szelektív és mértéktartó
használata.
Érdeklődésünk változásai.
A tanulók érdeklődésének megfelelő tájékozódás:
szakmák és munkakörök bemutatása (néhány különleges
és ritka pálya is), különböző végzettséghez kötött
szakmák,
szakmai
alkalmasság,
továbbtanulási
lehetőségek a környéken.
A pályaválasztást befolyásoló tényezők.
Ügyintézés hivatalokban.
Nyomtatványok és űrlapok kitöltése.
Nemzeti ünnepeink.
Ünnepek régen és ma.
Egyéb ünnepek (egyházi, iskolai stb.).
Viselkedés a közösségben, viselkedés egymással
szemben.
Viselkedés nyilvános helyeken: ünnepélyek, hivatalok.
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Témakör
Közlekedés

Értékelés. aktuális

Tananyag
Fontosabb közlekedési szabályok, jelzőtáblák.
A biztonságos kerékpározás tárgyi feltételei.
A vízbiztonság alapjai: fürdőzés és vízi eszközök
használata természetes vizeken.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.

8. évfolyam - 37 óra
Témakör
Környezeti
nevelés
Egészségvédelem

Mentálhigiénia

Természeti
környezet
Társadalmi
környezet
Tanulás

Tanulás
Pályaorientáció

Közismeretek

Illemtan

Tananyag
Férfiak és nők kapcsolata, szexualitás, fogamzásgátlás.
Fertőzések okozói, járványok kialakulása.
Az AIDS jelentése, a betegség ismertetése.
A drogok fogalma, a drogok fajtái. A kábítószer hatásai
az emberre, a szervezetre. Kapcsolódó jelenség: a
fiatalkori bűnözés.
Serdülőkori
higiénia,
mindennapos
testápolás
fontossága, kozmetikumok, szépítőszerek használata.
A kommunikáció fogalma, szerepe az ember életében, a
kommunikáció fajtái.
A felnőtté válás folyamata, feltételei. A testi és lelki
érettség nincs szinkronban!
A fiatalkori bűnözés fajtái, megjelenési formái, hatásai
későbbi életünkre.
Környezetszennyezés hazánkban és a nagyvilágban.
Nagy környezeti katasztrófák. Mit tesz az emberiség a
környezet megóvásáért?
A családalapítás feltételei, a házasság. A család
felépítésének és funkcióinak változásai. Felbomló
családok.
Konfliktusok a családban, konfliktusok kezelése.
Módszerek nagy mennyiségű tananyag önálló
megtanulására: vázlatírás, jegyzetelés.
Az információszerzés forrásai.
Érdeklődésünk, képességeink számbavétele, mennyire
látjuk magunkat reálisan?
A kiválasztott pályára vonatkozó tevékenységek,
munkaeszközök, feltételek, szükséges végzettség
megismerése.
Továbbtanulással kapcsolatos ügyintézés.
A magyar alsó és középfokú oktatási rendszer felépítése,
iskolatípusok,
azok
jellemzői,
iskolatípusok
átjárhatósága. Továbbképzés és átképzés.
Önéletrajz írása, az önéletrajz fajtái, formai és tartalmi
követelményei.
Egészségügyi rendszerünk, az egészségügyi ellátás.
Az udvarlás illemtana, írott és íratlan szabályok.
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Témakör
Értékelés. aktuális

Tananyag
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.

18. Magatartás, szorgalom
A magatartás-szorgalom minősítéséről az osztályfőnökök javaslata alapján az osztályban
tanító tanárok döntenek a tanulótársak véleményének figyelembe vételével.
A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során tanúsított viselkedést, hozzáállást és az
osztályért, iskoláért végzett közösségi munkát is beszámítjuk az értékelésbe.

18.1. A magatartás minősítésének szempontjai
•
•
•
•
•

A házirend, az iskola követelményeinek ismerete, azok betartása és betartatása
Beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése, társas kapcsolatok
Aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában
Felelősségvállalás, fegyelmezettség
Udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem

Példás magatartású az a tanuló, aki
• a közösség alakítását, fejlődését munkával, jó kezdeményezéseivel, véleményével,
valamint viselkedésével aktívan elősegíti, és társait is erre ösztönzi
• A különböző tanulásszervezési eljárások során tanúsított magatartása, segítőkészsége,
odafigyelése, együttműködése példamutató
• szívesen részt vesz a közös tevékenységekben
• a Házirend szabályait betartja, társait is erre ösztönzi
• nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias
• fegyelmezett, semmilyen szintű figyelmeztető intézkedés nem történt vele szemben
Jó magatartású az a tanuló, aki
• a rábízott feladatokat elvégzi, viselkedése ellen általában nincs kifogás
• A különböző tanulásszervezési eljárások során tanúsított magatartása, segítőkészsége,
odafigyelése, együttműködése általában jó
• a Házirend és az iskolai együttélés szabályait megtartja
• nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias
• fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható
• legfeljebb csak szóbeli figyelmeztető intézkedés történhet vele szemben
Változó magatartású az a tanuló, aki
• önállóan nem vállal feladatot, a rábízottakat nem mindig végzi el, viselkedésével
szemben kifogások merülnek fel
• A különböző tanulásszervezési eljárások során tanúsított magatartása, segítőkészsége,
odafigyelése, együttműködése ingadozó
• a Házirend szabályai ellen gyakran vét
• nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben hangneme, beszédmódja kifogásolható
• fegyelme változó, személyiségével az osztályban többször van probléma
• legfeljebb osztályfőnöki intésben részesült
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Rossz magatartású az a tanuló, aki
• magatartásával a közösség értékrendjét negatív irányba befolyásolja, viselkedésével
rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be
• A különböző tanulásszervezési eljárások során tanúsított magatartása zavaró,
együttműködésre nem képes
• közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek
• a Házirend több pontját gyakran súlyosan megsérti
• nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tiszteletlen és udvariatlan
• fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik
• fegyelmező intézkedési fokozatokkal rendelkezik, melyek leírása az SzMSz-ben
található

18.2. A szorgalom minősítésének szempontjai
•
•
•
•
•

A tanuláshoz való hozzáállás
Az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
Feladattudat, aktív tanórai részvétel
Kötelességtudó, pontos, megbízható önálló munkavégzés
Tanórán kívüli információk felhasználása, többletmunka (szorgalmi feladatok,
tanulmányi versenyek, projekt, témahét során vállalt feladatok elvégzésének minősége)
Példás szorgalmú az a tanuló, aki
• munkavégzése pontos, megbízható minden tantárgyban elvégzi feladatai
• önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres és alapos
• kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig felkészült, figyel,
érdeklődik
• érdeklődése a tantárgyakon kívül ismeretanyagra is kiterjed
• felszerelésére gondot fordít, rendszeresen elhozza
• részt vesz az iskola tanórán kívüli életében, versenyeken
• a projektben, témahéten vállalt feladat pontos elvégzésével hozzájárul a csoport
teljesítményéhez
• képességeinek megfelelően teljesít
Jó szorgalmú az a tanuló, aki
• figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, megbízhatóan dolgozik
• alkalmanként ösztönözni kell munkavégzését, ellenőrzi önmagát, hiányosságait pótolja
• az órákra többnyire képességeinek megfelelően készül fel
• érdeklődése megmarad az előírt tananyag keretein belül, de ösztönzésre vállal többlet
feladatot
• a projektben, témahéten vállalt feladat elvégzésével hozzájárul a csoport
teljesítményéhez
• felszerelését rendszeresen elhozza
Változó szorgalmú az a tanuló, aki
• munkájában ingadozó, sokszor megbízhatatlan, időszakonként dolgozik csak, máskor
figyelmetlen, pontatlan
• önállótlan, csak utasításra kezd el dolgozni, nem ellenőrzi önmagát
• szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire
• projektben, témahéten nem vállal feladatot, a rábízottat csak támogatással végzi el
• felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran hiányos
Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki
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•
•
•
•
•
•

figyelmetlenül dolgozik, általában megbízhatatlan, feladatait nem végzi el
nem hajlandó komoly erőfeszítésre, munkavégzésre
nem törődik kötelességeivel
projektben, témahéten nem vállal feladatot, gyakran hátráltatja a csoport munkáját
felkészülése alacsony fokú, felszerelése sokszor hiányos, rendetlen
feladatait csak esetenként, hangulata alapján teljesíti
Magatartás

Példás (5)
Jó (4)
Változó (3)
Rossz (2)
Mindig
betartja, Betartja,
de
1.
Házirend
követelményeinek
Nem tartja be, Rendszeresen
ösztönzi
társait, másokat
nem
betartása
gyakran megsérti megsérti, ellenálló
példát mutat
ösztönöz
Könnyen
teremt Vannak
jó
Rombolóan hat a
2. Beilleszkedés, hatás a közösségre,
Ingadozó,
kapcsolatot,
kapcsolatai,
közösségre,
társas kapcsolatok
semleges
önzetlen, pozitív segítőkész
közömbös, durva
élen jár, aktív,
alkalmanként részt
3. A munkában való részvétel
aktívan részt vesz
Érdektelen, negatív
kezdeményező
vesz
Általában
Kifogástalan,
tisztelettudó,
de udvariatlan,
durva,
goromba,
4. Viselkedés, hangnem
tisztelettudó
néha kívánnivalót kifogásolható
nyegle
hagy maga után
Nagyfokú, mindig
5. Felelősségérzet Fegyelmezettség
Általában jó
ingadozó
gyenge
fegyelmezett
Szorgalom
1.
Tanuláshoz
való
tanulmányi munkája

Példás (5)
Jó (4)
Változó (3)
viszonya, céltudatosan
igyekvő, törekvő, Ingadozó.
törekvő, rendszeres néha lazít
rendszertelen

Hanyag (2)
hanyag, lassító

Képességeihez
Nincs összhangban
mérten
gyenge
képességeivel
teljesítmény
Többnyire önálló, Önállótlan,
feladatait nem végzi
Kitartó,
magas
3. Aktivitás, önállóság
de aktivitása nem állandóan
el, a segítséget
szintű, önálló
mindig kielégítő
noszogatni kell
elhárítja
Pontos,
Jó, néha előfordul Pontatlan, hiányos,
4. Munkavégzés önellenőrzés
Önállótlan, ellenálló
megbízható
bizonytalanság
nem ellenőriz
egyáltalán
nem
5. Tanórán kívüli információk Feladatvállalásban, mozgósítható,
Ritkán
vállal
vállal,
háttérbe
felhasználása
(projektmunka, élen jár,érdeklődő, érdeklődése
feladatot,
nem
vonul,
gyakran
témahét)
mindent teljesít
felkelthető
mindig teljesíti
gátolja a csoportot
2. Teljesítménye

Képességeihez
mérten, kiválóan

Képességeihez
mérten, kiválóan

A magatartás és szorgalom félévi és év végi értékelésére az osztályfőnök tesz javaslatot, és a
nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten.

18.3. A szöveges értékelés koncepciója
18.3.1. A szöveges értékelés célja
Az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe vevő, ösztönző hatású, személyre szabott
differenciált értékelés, amelyben fő hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének
elfogadásán van. A gyermek önmagához képest mért fejlődése mellett a követelményekhez
viszonyított előmenetele is értékelésre kerül, s mivel a gyermek sokféle tevékenységére reagál
ezért nagyon fontos a személyiség fejlődése és a közösség értékrendjének alakítása
szempontjából. A gyermek lehessen aktív részese saját fejlődésének, vállaljon felelősséget a
tanulásban.
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18.3.2. A szöveges értékelés alapelvei
•
•
•
•
•
•
•
•

Fejlesztésközpontú
Diagnosztikus és formatív
Életkori sajátosságoknak megfelelő
NAT, PP és az értékelési koncepció összhangja
Rendszeres, folyamatos, gyakorlati
Személyre szóló és ösztönző
A tanítási-tanulási folyamatban megerősítő, korrigáló, fejlesztő
A továbblépés útjának megjelölése konkrét, személyre szabott, érthető mind a tanuló,
mind a szülő számára

18.3.3. A szöveges értékelés technikai megoldásai
Igazgató

Felelősök

Érintettek
Pedagógusok

Pedagógusok

Szülők

Pedagógusok

Tanulók

Feladatok, kompetenciák
A törvény értelmezése
A kompetencia alapú programok értékelési
szempontjainak megismerése és alkalmazása
A PP felülvizsgálata
A helyi igényeknek és helyzetnek megfelelő
tervezés csoportmunkában
A PP kimunkálása
Szülők Szülői értekezleten tájékoztatás
Meggyőzés.
Bizalmi légkör kialakítása
Visszajelzések értékelése
A szöveges értékelés használatát meg kell
tanítani.
Értékelési szempontokat ismerniük kell.
Visszakérdezés lehetőségét biztosítani kell

A magasabb évfolyamba lépés feltételei
1. A folyamat megnevezése: Szöveges értékelés
2. A folyamat tartalma: Viszonyítás: Milyen a tanuló fejlődése egy adott időszakban a
korábbi teljesítményéhez, a tantervi követelményekhez és a társakhoz viszonyítva.
Informálás: Milyen szintről indult, mi volt a cél és milyen mértékben sikerült
teljesíteni azt
3. Alkalmazás területe: 1. évfolyamon félévkor és tanév végén, és 2.évfolyamon
félévkor
4. Érintettek köre: Az 1-2. évfolyamon tanító pedagógusok, az itt tanuló diákok és
szüleik
5. A szöveges értékelés dokumentumai: Közösen kialakított és elfogadott
szempontrendszer alapján előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés
tantárgyanként év közben. Félévkor és tanév végén a Kt. 70. §, 72. § – 73. §-ok
betartása kötelező. A tanügyi nyilvántartások közül az osztálynapló, a törzslap és a
bizonyítvány vezetésében jelent változásokat a szöveges értékelés
6. Az első évfolyamon és a masodik évfolyam első félévég minden tantárgy esetében
negyedévente, illetve a félév és a tanév végén szövegesen értékeljük a tanulók
teljesítményét.
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7. Második évfolyam második félévétől tanév közben rendszeresen érdemjeggyel is
értékelünk, félévkor és tanév végén osztályzattal is minősítünk.
• Az első-harmadik évfolyamokról kiállított bizonyítványok „Záradék” rovatába
kell bejegyezni a tanuló továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket,
szülői kéréseket, és a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos egyéb
megjegyzéseket
• Az első- évfolyamon a tanuló szöveges minősítése az oktatási miniszter által
engedélyezett bizonyítvány pótlapon (pótlapokon) történik. A kitöltött pótlap a
bizonyítvány része. A pótlapot a bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell
elhelyezni. A pótlap kiállítását a kiállító köteles a bizonyítvány pótlapjegyzékében (a megadott rovatok kitöltésével) igazolni
• Nemzetiségi német honismeret tantárgyból évfolyamonként a félévet jól
megfelelt, megfelelt, nem felelt meg kategóriával értékeljük.
8. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
• A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette
• A tanuló az első-harmadik évfolyamon csak abban az esetben utasítható
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt
és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni
• Az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészülése érdekében
biztosítjuk:
• az iskolaotthonos osztályba való felvételt,
• a szülő írásbeli kérésére az első-negyedik évfolyamon az igazgatónak
engedélyezni kell az évfolyam megismétlését
9. A tanulók ellenőrzése, értékelése szóban és írásban, ill. gyakorlati tevékenység
végrehajtása formájában történik. (Ld.: Melléklet: Szempontrendszer a szöveges
értékeléshez 1-4. osztály tantárgyankénti bontásban.)
10. Évközi értékeléskor minden pedagógus a módszertani szabadság jegyében szabadon
alkalmazhat értékelő szimbólumokat. Máskor a törvényben és a helyi értékelési
rendszerben rögzítettek az irányt adók
11. A tanulók írásbeli munkáját minden esetben írásban értékeljük, megjegyzésekkel,
kiegészítésekkel, javaslatokkal
12. A százalékos értékelést a mérőlapok ajánlásai alapján végezzük, az egyéni értékelő
lapon a megfelelő rovatban feltüntetjük. Félévkor és tanév végén kiszámítjuk az előző
tudásmérések átlagát, és a következőképpen minősítjük:
• 0 – 59%: felzárkóztatásra szorul
• 60 – 75%: megfelelően teljesített
• 76 – 90%: jól teljesített
• 91 – 100%: kiválóan teljesített
13. Egy-egy tananyagegység lezárásakor témazáró felmérést, illetve szintmérőt írnak a
tanulók. A kompetencia alapú programcsomagok moduljaiban megjelölt szakaszok
végén ellenőrző lapot töltenek ki. Minden tanulónak minden témazárót meg kell írnia.
30% alatti teljesítmény esetén felzárkóztatás után köteles újra írni. A tanuló a szülő és
saját kérésére megismételheti a felmérést tanórán kívül, ebben az esetben mind a két
dolgozat minősítése beszámít az összesített értékelésbe.
14. A konkrét tevékenységet, az érintettek körét, az ellenőrzés, értékelés gyakoriságát, az
ellenőrzésre jogosultak körét, ld.: 13. A folyamat leírása.
15. Hit és erkölcstan tantárgy értékelése: első osztályban félévkor, év végén és második
osztályban megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, nem felelt meg szöveges
értékeléssel.
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Második osztály második év végétől nyolcadik osztály év végéig érdemjeggyel
értékeljük.

18.4. Tanulási képességvizsgálat 1. osztályban
Tevékenység
1.1 Helyzetfelmérés, a bemenő
képességek vizsgálata

Módszer/forma
Diagnosztizáló
felmérés
DIFER
Megfigyelés

Ki?

Mikor?

tanító

szeptember

Dokumentáció
Napló
Értékelő lap

Ellenőrzést
végző személy
munkaközösség
vezető,
intézményegységvezető

1.2 A mérési eredmények
megküldése az Oktatási
Hivatalnak (a tanulási kudarcnak
kitett tanulók adatait)
1.3 A helyzetelemzés
eredményéről a szülők
tájékoztatása

Alsós
munkaközösségÍrásbeli adatközlés
vezető,
informatikus

A tanév rendje
szerinti
Mérési adatlap
időpontban

Írásban
Szóbeli
megbeszélés

Tanító
szülő

szeptember

Egyéni
lap

1.4 Fejlesztési terv készítése

Írásban

tanító

október 1.

Napló

1.5 Továbblépés a szülők
segítségével: fejlesztési terv
megbeszélése
1.6 Egyéni fejlesztés,
differenciálás

Írásbeli értesítés
Szóbeli
megbeszélés
Differenciálás,
egyéni fejlesztés
Mérés
feladatlapon
Megfigyelés

október vége

Egyéni fejlesztési Intézményegységterv
vezető

1.7 A fejlesztés
eredményességének mérése
1.8 Szülők tájékoztatása,
továbblépés

Szóban
Írásban

értékelő Intézményegységvezető

tanító,
szülő

tanuló,

tanító,
szülő

tanuló, Fejlesztendő
Fejlesztési napló
területtől függően
A
tervezett
fejlesztési szakasz Fejlesztési napló
végén
A
tervezett
tanuló,
fejlesztési szakasz Fejlesztési napló
végén

tanító
tanító,
szülő

Intézményegységvezető

Intézményegységvezető

Intézményegységvezető
Intézményegységvezető
Intézményegységvezető

18.5. Diagnosztikus mérés
Tevékenység

Módszer / forma

Ki?

Diagnosztizáló
felmérés
2.1 Az előzetes tudás feltárása, a Tudáspróba
–
tanulás hatékonyságának
feladatlap
tanító
javítását célzó rövid mérések
ellenőrzőlap
Megfigyelés
Szóban, írásban
Írásban,
2.2 Mérési adatok statisztikai és
számítógépes
tanító
tartalomelemzése
feldolgozás
Differenciálás,
kiegészítés,
újratanítás,
2.3 Döntés a további teendőkről
tanító
fejlesztő
foglalkozáson
való részvétel
2.4 A helyzetelemzés
Írásban
tanító,
eredményéről a szülők és
Szóbeli
szülő
tanulók tájékoztatása
megbeszélés
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Mikor?

Dokumentáció

Ellenőrzést végző
személy

Fejlesztési,
ill.
tanulási
Napló
Intézményegységszakaszlezárása
Tájékoztató füzet vezető
előtt, ill. új téma
bevezetése előtt.

tanuló,

1-2 napon belül

Napló
Statisztikai
eredménylapok

Munkaközösség
vezető

Az elemzés után

Tanmenet
módosítása

Munkaközösség
vezető

8 napon belül

Tájékoztató füzet

Intézményegységvezető

Tevékenység

Módszer / forma

Ki?

Differenciálás,
kiegészítés,
újratanítás,
Tanító,
2.5 Tanulási fejlesztési folyamat
fejlesztő
szülő
foglalkozáson
való részvétel
Formatív
ellenőrzés
2.6. A tanítási-tanulási folyamat
Tanulási hibák és
eredményességének ellenőrzése
nehézségek
tanító
– értékelése. Témazáró mérés,
differenciált
szintmérés
feltárása írásban,
szóban
2.7 A felmérések
Tanító,
Írásban, szóban
eredményeinek értékelése
szülő
Írásban
Tanító,
2.8 Korrekció megbeszélése
Szóbeli
szülő
megbeszélés

Dokumentáció

Mikor?

tanuló,

Intézményegységvezető
Tájékoztató füzet
munkaközösségvezető

November,
április

tanuló, November 15.
április 15.
tanuló,

Intézményegységvezető
Munkaközösség
vezető együtt

Napló
Tanmenet

folyamatos

Ellenőrzést végző
személy

8 napon belül

Tájékoztató füzet

Intézményegységvezető

Tájékoztató füzet

Intézményegységvezető

18.6. Szummatív mérés-értékelés folyamata
Tevékenység

Módszer / forma

Ki?

3.1. A
követelményeknek
megfelelő
mérőanyag
kiválasztása,
adaptálása, készítése.

A
programcsomagok
szintmérő lapjai, adaptálás,
Tanító,
készítés.
Egyénileg
a
munkaközösség
tanító,
vagy
munkaközösség

3.2 A tanulmányi
követelmények
teljesítésének
felmérése. Tudás- és
kompetenciamérés.

Témazárók, év eleji, félévi,
tanév végi felmérések.
Készségtárgyaknál a tanult
tanító
ismeretek
együttes
alkalmazása ld. a tantárgyi
értékelési szempontoknál.

3.3 A mérési
eredmények
elemzése, értékelése.

Szummatív értékelés
Írásban, szóban

3.4 Tanulói
teljesítmények
értékelése

Írásban
szóban

Tanító,
szülő
Tanító,
szülő

Dokumentáció

Mikor?

Munkaértekezlet
tanév elején

Év
elején
Félévkor
Év
végén ismétlés
után,
a
modulokban
megjelenő
szakaszok végén
Október
tanuló,
Február
Június
Október
tanuló,
Február 5-ig
Június

Munkaterv,
tanmenetek

Ellenőrzést végző
személy
Intézményegységvezető,munkaközöss
ég-vezető

IntézményegységNapló
vezető,
Egyéni értékelés
munkaközösségTájékoztató füzet
vezető

Ua.

Intézményegységvezető

Ua. + Év végén
Anyakönyv,
IntézményegységBizonyítvány+pót
vezető
lapon
szöveges
értékelés

18.7. Az írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai a tanulók
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Célja, formája

Időszak

1.Tájékozódás
a
továbbhaladáshoz
szükséges tudásról, Tanév eleje
kompetenciákról
(tanév eleji felmérés)

Érintettek
köre
2-8. évfolyam

Terület

A mérést végző
és elemző

A
készségtárgyak
kivételével minden
Szaktanár
tantárgy
és
kompetenciaterület
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Megjegyzés
Értékelés a tanuló felé szóban.
A tanár feljegyzést készít az
eredményről, melyet beépít
tanmenetébe, fejlesztési tervébe.

Célja, formája
2.A
tudás
és
kompetencia mérése
a
tantárgyi
követelmények
elsajátításához
(Témazáró
és
szintfelmérés)

Időszak

Terület

Félév,
vége

tanév

Félévkor,
tanév végén

A mérést végző
és elemző

Megjegyzés

matematika, magyar,
történelem, biológia,
földrajz,
fizika, Szaktanár
kémia,
idegen
nyelvek

Egy nap max.2 témazárót lehet
íratni (Házirend)

2-8. évf.

Ua., mint az előző
Szaktanár
pontban

Amikor
a
szükségesnek tartja

4. évf.

Matematika,
Magyar

2-8.évf.

A
készségtárgyak
kivételével minden
Szaktanár,
A tanévet
tantárgyból
és
Munkaközösség értékelés
kompetencia
területen

Egy-egy téma
vagy modulba
2-8. évf.
épített szakasz
lezárása után

3.A témakörön belüli
Egy-egy
résztéma
lezárása
témakörön
írásbeli
belül
felelet,ellenőrző lap
4. Tájékozódás a 4.
o. végén a tanulók
fejlettségi szintjéről
(felmérés,
szintmérés)
6. Tájékozódás a
továbbhaladáshoz
szükséges
követelmények
teljesítéséről
(félévi és tanév végi
felmérés, szintmérés)

Érintettek
köre

szaktanár

A pedagógus feljegyzést készít,
Tanító,
amely információt ad a felső
Munkaközösség tagozaton
tanító
pedagógusoknak

átfogó

minősítő

18.8. Projekt és témahét értékelése
Cél

Időszak

Érintettek
köre

Projekt
A tanulói
Adott
közben és a
kompetenciák
projektleírás
projekt
komplex értékelése
szerint
zárásakor

Terület
A
projektdokumentációban
meghatározottak szerint

Az értékelést
végző
Tanulók
csoportja,
pedagógusok
csoportja

Megjegyzés
Innovációs
dokumentumok

18.9. A beszámoltatások, számonkérések formái
• Szóbeli: Önértékelés, társak munkájának értékelése, beszélgetés, kiselőadás,
csoportmunka esetén összefoglaló előadása
• Írásbeli: IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, képgyűjtemények. felhívó
plakátok, hírek, képek készítése, gyűjteménybe rendezése
• Gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, művészeti-előadás, kiállítás IKT eszközök
használatával: Tesztek, szavazórendszer, digitális tananyag készítése
Szempontok
A projektben nyújtott teljesítményt az érintett tantárgyak, kompetencia területek értékelésébe,
és az osztályzataiba számítjuk be.
Az értékelésnél hangsúlyos szerepet tölt be a tanuló önállósága, együttműködési készsége,
felelősségvállalás és kreativitása az életkori sajátosságaiknak és képességeiknek megfelelően.
Továbbá: gyűjtőmunka, előzetes feladatok, csoportmunkában részvétel, csoportfeladat
elvégzésének segítése, a projekt produktumának minősége. IKT eszközök használata, digitális
munka készítése.
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18.10. Tanulók fizikai állapotának mérése
Iskolánk tanulóinak évente kétszer felmérésre kerül a fizikai állapota. Felmérések alapjául az
Oktatási Minisztérium „Útmutató a tanulók fizikai és motoros képességeinek méréséhez”
című kiadványában leírt Hungarofitt 5+1 motoros próbából álló tesztsort alkalmazzuk. A
felmérés gyakorlati a következők:
• 30m, 60m, 100m síkfutás korosztálynak megfelelően
• cooper teszt (12 perces futás, illetve gyaloglás)
• 10×5 m-es ingafutás
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás, -nyújtás
• hanyattfekvésből felülés
• helyből távolugrás
• hanyattfekvésben törzsemelés
• medicinlabda hajítás hátra
• egykezes lökés
• labdaadogatás falhoz
• 4 ütemű fekvőtámasz
1-4. évfolyamon csak a dőlt betűvel kiemelt felméréseket kell elvégezni. A felméréshez
szükséges tesztlapokat, értékelő lapokat, és a gyakorlatok pontos végrehajtásához szükséges
leírásokat év elején a testnevelés munkacsoport vezetője eljuttatja a testnevelést tanítókhoz.
Az év eleji felméréseket a testnevelők, illetve tanítok minden tanévben október 10-éig
kötelesek eljuttatni a testnevelés munkacsoport vezetőjének, aki elvégzi ezek értékelését, és
ezek alapján kitölti és továbbítja a Hungarofitt 5+1 tesztlapokat az intézmény vezetőjének. A
tanév végi felméréseket május 31-ig kell a testnevelés munkacsoport vezetőjének leadni, aki
hasonlóan az év eleihez elvégzi az értékeléseket. A tesztek értékelését a testnevelés
munkacsoport vezetője visszajuttatja a testnevelőhöz, tanítóhoz.
Az első évfolyamon a felmérést csak egy alkalommal kell elvégezni, és az év végi leadási
határidőig leadni. Az évfolyamon felmérések helyes végrehajtásának megtanulása a feladat. A
tesztek teljesítése, ill. egyes gyakorlatinak teljesítése alól mentesülnek azon tanulók kiknek az
egész tanévre vonatkozóan teljes vagy a teszt gyakorlatait részlegesen érintő felmentése van
testnevelés tantárgyból, amit testnevelőjének, osztályfőnökének orvosi szakvéleménnyel
igazolt.
A fizikai állapot mérésének eredményeire és értékelésére is vonatkoznak a közoktatási
törvényben megfogalmazottak miszerint ezeket bizalmasan kell kezelni. A kiértékelt teszteket
a testnevelés munkaközösség vezetőjénél vagy osztályfőnöknél (1-4évf.), testnevelőnél (58.évf.) lehet megtekinteni. A tesztek értékelésébe bármikor bepillantás nyerhet az iskola
igazgatója, az osztályfőnök, a szülő, valamint az iskolaorvos és védőnő.
Amennyiben a fikai tesztek során valamely tanulónál fiziológiai vagy az életkornak nem
megfelelő fejlettséggel kapcsolatos problémák merülnek fel úgy a testnevelő, osztályfőnök azt
a szülőnek jelezni köteles, orvosi felülvizsgálatra tesz javaslatot.
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18.11. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és korlátai
18.11.1. Tanulásirányítás iskolaotthonban, napközi otthonban
Az IPR keretében működő kulcskompetenciákat fejlesztő munkacsoport által kidolgozott
Önálló tanulási képességet fejlesztőt program alkalmazása.

Nevelési-oktatási (kimeneti) cél

A célok
ellenőrzé
sének
periódus
a

Sikerkritérium

Kik végzik az
ellenőrzést?

Milyen
módszert,
eszközt
alkalmaznak?

Az egész napos nevelés:
Biztosítsa, hogy a tanulási órákra
valamennyi, iskolaotthonos, napközi
otthonos foglalkozásban résztvevő
tanuló az iskolában készüljön fel –
képességeinek
megfelelően,
maradéktalanul

segítse elő a hatékony
technikák elsajátítását,

tanulási

segítse elő, hogy a gyerekek
mindinkább képesek legyenek az
önálló tanulásra,

járuljon hozzá önművelési igényük
felkeltéséhez,
elmélyítéséhez,
a
kezdeményezőképesség
elősegítéséhez

Feladatok
1. Tanulási kedv,
motiválás
2.
Időtartam
meghatározása (a +
időráfordítás
rugalmasan
kezelhető,
tananyagtól és az
órarendtől függően)

1. osztály

A célt akkor tekintjük teljesültnek,
ha az optimális mennyiségű házi
feladatot, a felkészülésre biztosított
időben és nyugodt légkörben
valamennyi tanuló a képességeihez
mérten, maradéktalanul elvégezte,
felkészült a tanítási órákra.
A célt akkor tekintjük teljesültnek,
ha
a
tanulók
életkori
sajátosságaiknak
megfelelően
ismerik és alkalmazzák az egyes
tantárgyak tanulásához szükséges
sajátos módszereket, eszközöket,
segédeszközöket.
A célt akkor tekintjük teljesültnek,
ha a tanulók életkoruknak és
képességeiknek
megfelelően
képesek közvetlen, állandó nevelői
irányítás nélkül önállóan dolgozni.
A célt akkor tekintjük teljesültnek,
ha önállóan bekapcsolódnak a
tananyaghoz
kapcsolódó,
más
jellegű
tevékenységekbe
(dramatizálás, kutatás, verseny…),
ha érdekességek után kutatnak,
élmény-beszámolókkal
érkeznek
(olvastam,
hallottam,
láttam,
megnéztem, felkerestem…)

2. osztály

Évente

tagintézmény vezető

Megfigyelés

Évente

tagintézmény vezető

Megfigyelés

Évente

tagintézmény vezető

Megfigyelés

Évente

tagintézmény vezető
alsós
és
felsős Megfigyelés
összekötő

3. osztály

4. osztály

Felsős napközi

Olyan légkört alakítsunk ki, amelyben a tananyag által kínált problémák megértése vonzóvá, érdekessé válik.
45perc
önálló
30perc
önálló
tanulásra;
+30
tanulásra; +30 perc
perc differenciált
differenciált
gyakorlásra
gyakorlásra fordítható
fordítható
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45perc
önálló
tanulásra;
+30
perc differenciált
gyakorlásra
fordítható

45/45perc önálló
45perc
önálló
tanulásra; 30/45
tanulásra; +45 perc
perc differenciált
differenciált
gyakorlásra
gyakorlásra fordítható
fordítható

Feladatok

1. osztály

Tanszerek, tanuláshoz
szükséges
eszközök
célszerű elhelyezése,
használata.
A
korosztálynak
megfelelő
kézikönyvek,
3. Tanulási technikák
ismeretterjesztő
és tanulás szerevezési
könyvek használata.
eljárások
Célszerű
tanulási
sorrend kialakítása..
Verstanulás technikája.
Olvasmány, tartalom
megjegyzésének,
technikája.
Önellenőrzés.

4.
Tanuláshoz
szükséges eszközök
(Évfolyamonként
bővíteni a korosztály
sajátosságaihoz
és
tananyagához
mérten)

5. Tanulásirányítás
Alkalmazott
módszerek

6.
Tananyaghoz
kapcsolódó
tevékenységek

2. osztály

3. osztály

Az 1-2. osztálynál
felsoroltakon
kívül:
Az 1. osztályos Szóbeli
tanulás
feladatokon kívül: technikája.
Egyéni
Nyelvi
időtervezés.
osztályokban
idegen
nyelv
tanulásának
technikája.

4. osztály

Felsős napközi

Az 1-3. osztálynál
felsoroltakon kívül:
Térképhasználat.
Idegen
nyelv
tanulásának
technikája.

Az
1-4.
osztálynál
felsoroltakon
kívül:
Egyes tantárgyak
speciális tanulási
technikája.

Idegen szavak és
kifejezések
szótára.
Helyesírási
reprodukálásának
Kislexikon.
A tanult idegen nyelv
szótár.
Gyermeklexikon.
Értelmező
szótárai.
Földrajzi
Szinonima szótár.
Ismeretterjesztő
kéziszótár.
Atlasz.
Internet,
Internet, digitális
gyermekkönyvek.
Szólások,
digitális tananyagok,
tananyagok,
Digitális tananyagok,
közmondások
fejlesztő eszközök
fejlesztő eszközök
fejlesztő eszközök
gyűjteménye.
Internet, digitális
tananyagok,
fejlesztő eszközök
1. Előkészítés: Szervezési teendők CS. Motiváció CS. Problémák tisztázása. CS/D.
2. A gyerek önálló tanulása: Korrekció D. Segítségnyújtás D.
3. Ellenőrzés CS CS/D
4. Értékelés CS/D
(CS=az egész csoport számára szervezett tevékenység; D=egyes gyerekek, vagy kisebb
szervezett differenciált tevékenység.)
Egyszerű
Kutatás könyvtárban.
Gyűjtőmunka más
kísérletek.
interneten.
könyvekből.
Dramatizálás.
Gyűjtőmunka
Egyszerű modellezés,
Megfigyelések
Illusztráció készítés.
internetről.
grafikonok készítése.
Tanulmányi
Tanulmányi versenyek
Tanulmányi
Tanulmányi
versenyek
Esztétikai, művészeti
versenyek.
versenyek
Esztétikai,
kifejező képesség
Esztétikai,
Tesztek.
művészeti
művészeti
Esztétikai, művészeti
kifejező képesség
kifejező képesség kifejező képesség

Szaklexikonok.
Képes
történelem.
Képes földrajz.
Internet, digitális
tananyagok,
fejlesztő
eszközök

csoportok számára
Tanulmányi
versenyek.
Tesztek.
Kutatás
könyvtárban,
interneten.
Esztétikai,
művészeti
kifejező képesség

18.11.2. A házi feladat kritériumai, elvei a napközire vonatkozóan
• A napközis tanulás az iskolai tanóráktól a lehető legtávolabb kerüljön, fél-egy óra
szabadidő beiktatása után, órarendtől függően 30-45perc
• A tanulásra fordítható időt gazdaságosan szervezzék meg a napközis nevelők
• Az iskolaotthonos, napközis nevelőknek:
• Ismerni kell valamennyi tantárgyból azt a tananyagot, amelyet a csoportjához tartozó
gyerekek tanulnak. Felső: témakörök
• Rendelkezzenek valamennyi tankönyvvel és munkafüzettel
• Fontos, hogy rendszeresen tartsák a kapcsolatot a tanítókkal és a szaktanárokkal
• A sikeres felkészülés egyik fontos segítője a nevelőtestület együttműködése
• Mikor adható házi feladat?
• Házi feladat minden tanítási órán adható, az alábbiakat figyelembe véve:
• A házi feladat kapcsolódjon a tanítási óra tananyagához
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• A pedagógusoknak megfelelően elő kell készíteni a házi feladatot
• A pedagógusoknak meg kell győződni arról, hogy a tanulók a tanítási órán
megértették a tananyagot
• A tanítók, szaktanárok optimális mennyiségű házi feladatot tervezzenek,
figyelembe véve a tanulók órarendjét, munkatempóját, teljesítőképességét;
mennyiségileg, minőségileg differenciálva
• Hétvégére és szünetekre csak indokolt esetben adjunk házi feladatot:
Verstanulás, hosszabb memoriterek megtanulása
Gyűjtőmunka, kutatómunka, interjú
Természeti, társadalmi megfigyelések, hírek
Egyszerű, otthon végezhető kísérletek, mérések
Előzetes felkészülést igénylő tananyagok
Szorgalmi feladatok a számolási rutin fejlesztésére
Gondolkodtató, érdekes feladatok
A projekt és témahét időszakában házi feladat lehet írásbeli, szóbeli információgyűjtés,
és digitális információ gyűjtése (gyűjtőmunka, előzetes információk előhívása, digitális
anyagok gyűjtése, számítógépes programokkal készített tanulói produktumok készítése)
Terjedelme igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, képességeihez és otthoni
lehetőségeihez (Internet hozzáférés)
Lehetőleg mindennap találkozzanak a gyerekek olvasmány élménnyel otthon is: mese,
vers, történet, hírek, egyéb érdekességek, amelyekről pár perces beszámolót tarthatnak
napköziben. Fordítsunk időt ennek meghallgatására

19. Egészségnevelési program
19.1. Alapelvek, célok, feladatok
Jövőkép
Olyan intézményben kívánunk tanulni és tanítani, ahol az egészségnevelési tevékenység
meghatározó részévé válik az intézményi nevelésnek-oktatásnak.
Sikerkritérium
Egészségnevelési programunk végrehajtását akkor tekintjük eredményesnek, ha a tanulókban
ki tudjuk alakítani azokat a tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészség
megóvása, az egészséges életmódra való törekvés a káros szenvedélyek elutasítása
mindennapi életük szerves részévé válik, és ennek érdekében aktív együttműködésre is
hajlandók.
Célok
Intézményünk a családi környezet mellett a szocializációnak az a színtere, amelyben mód
nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és
begyakorlására, és az intézmény használóinak egészségmegtartó formálására.
Alapelvek
• Az egészség érték!
• Egészségvédelem – testi-lelki egészségfejlesztés
• Együttműködés
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• Módszertani sokszínűség
Feladatok
• Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének.
• Feltételek megteremtése: személyi és tárgyi környezet alakítása.
• Egészségi állapot javítását szolgáló pozitív beállítódás, magatartás és szokások
kialakítása.
• Egészséges életvitel kialakítása, konfliktusmegoldás.
• Veszélyeztető tényezők és ezek elkerülési módjának megismertetése.
• Káros függőséghez vezető szokások kialakulásának megelőzése.
• Elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése.
• Felkészítés a felelős párkapcsolatra, családi életre, a szexuális kultúra és magatartás
kérdéseire.
• Alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása.
• Pozitív énkép kialakítása, az erőszakmentes konfliktuskezelés.
• Nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó
közérthető, de tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő
lehetőségeket.
• Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására
magatartási alternatívákat ajánlunk, megtanítjuk a tanulókat megfelelő egészségvédő
magatartásra, gyakorlással, segítséggel, példamutatással.
• Nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások
folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése.
• A rendszeres mozgás lehetőségének, biztosítása: testnevelés, tömegsport keretein belül
• Az iskolaotthonos, napközis tevékenységek során, biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a
délelőtti megterhelő tanulás után 1 - 1 órát szabad levegőn töltsenek gyermekeink,
tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal.
• Fordítsunk figyelmet a helyes napirend és hetirend kialakítására.
19.1.1. Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai
• Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezés fontosságának
ismertetése.
• A kultúrált étkezési szokások, az ízléses terítés az étkezések rendjének kialakítása.
• Az iskola háromszori étkezés lehetőségét biztosítja tanulói számára.
• El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a hátrányos helyzetűek és a
veszélyeztetettek az iskolában étkezzenek.
• Az étkezést biztosító iskolai, önkormányzati fenntartású, vállalkozó által üzemeltetett
konyhák az életkornak, gyermekélelmezési normáknak megfelelően állítsa össze az
étrendet.
• Az étel érzékenységben szenvedő gyermekek külön étkeztetésének a megoldása.
• Szemléletváltás az iskola büfé kínálatában; lehetőséget kell biztosítanunk a
gyermekeknek, hogy az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő élelmet is
meg tudják vásárolni: joghurt, kefir, müzli…
• El kell érnünk, hogy a tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék
előtérbe az egészséges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen
dolgokat: chips, cola, cukros üdítő

119

19.1.2. Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése
• Heti 3 testnevelés óra; melynek keretében figyelmet fordítunk az elemi mozgások és
játékok tanítására, gyakorlására, amelyek egyrészt sokoldalú mozgástapasztalatot
biztosítanak ügyességük fejlesztésére, ugyanakkor hozzájárulnak fizikai képességeik
életkoruknak megfelelő fejlesztéséhez az egészséges életmód szokásainak
megalapozásához, mozgásigényük felkeltéséhez, kielégítésükhöz és a sport
megszeretetéséhez.
• Fejlesztjük térbeli tájékozódó képességüket, egyensúlyérzéküket.
• Az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása. Az óra eleji
bemelegítés 10 perce kiválóan alkalmas a tartásjavító torna beiktatására.
• Megalapozzuk az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás szokásainak
igényét.
• Az órák szervezésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulóknak sikerélménye
legyen, így a mozgást örömmel végzik.
• Testnevelés órákon -lúdtalpas tanulóink magas létszáma miatt -elengedhetetlen a
speciális gyakorlatok végzése.
• A gyógytestnevelés bevezetése
• A heti 3 testnevelés órán felül a gyermekek életkorának és érdeklődési körének
megfelelő mozgáslehetőségeket biztosításával teremtünk lehetőséget a „mindennapos
testnevelésre”:
• Az adott sportágban tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése
• Osztálybajnokságok rendezése
• Túrák, kirándulások
19.1.3. Személyi higiéné
•
•
•
•
•
•

Tisztálkodás igényének kialakítása.
Helyes fogápolási technika elsajátítása
Fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén tanulóink fogászati kezelése.
A ruházat tisztántartásának igényének kialakítása.
Az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása.
Az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése és
gyakorlása.
• A gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi
szabályainak betartatása.
• A káros élvezeti szerek /cigaretta, alkohol, kábítószerek / veszélyeinek és fogyasztásuk
következményeinek megismertetése.
• Szükség esetén egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. (fogorvos, védőnő,
iskolaorvos…)
19.1.4. Mentális egészség
• A tanuló beilleszkedését segítő tevékenység az iskolai környezetbe az iskolai
hagyományok felhasználásával és a diákönkormányzat közreműködésével.
• Humánus, kellemes iskolai légkör fenntartása.
• A megelőzés szempontjaira való összpontosítás.
• Az oktató- és nevelőmunka során tanulóink megóvása a stressztől, monotóniától,
szellemi túlterheléstől.
• A lelkileg egészséges tanulók épségének megőrzése.
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• Fokozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése - (csonka családban élők, testi
fogyatékosok, szexuális zaklatásnak, erőszaknak kitett gyermekek)- és folyamatos
segítése.
• A lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás - szakemberek bevonásávalújabb sérülésének megelőzése.
• Az egyén szintjén történő beavatkozási lehetőségek kiegészítése a különböző társas
formációk (csoport, szervezet) szintjén való beavatkozással, a közvetlen befolyásolási
módok kiegészítése közvetett befolyásolási módokkal.
• Megfelelő felvilágosítás az egészségkárosító szerekről és ezek hatásairól.
• Mintaadás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez.
19.1.5. Szexuális felvilágosítás
• Fel kell mérni a tanulók ismereteit a szexualitás témakörében.
• Ismeretnyújtás a szex, emberi életben betöltött szerepéről.
• A tanulók tájékoztatása a nemi úton terjedő betegségekről, ezek megelőzési
lehetőségeiről, valamint a betegségek következményeiről.
• A fogamzásgátló módszerek megismertetése.
• Szexuálhigiénia

19.2. Az egészségnevelés színterei
Egészségnevelés foglalkozásokon, tanórákon és szabadidős tevékenységeken
Az egészségfejlesztés tanórákon: a szociális, életviteli kompetenciák kialakítása és fejlesztése
kiemelten osztályfőnöki, testnevelés, biológia, technika életvitel, környezetismeret,
természetismeret órán folyik, de áthatja a többi tantárgyat is. Az általános témákhoz
kapcsolódóan megjelenik a mindennapi nevelési helyzetekben is.
Iskolánkban kiemelkedő szerepe van a mindennapos testnevelésnek, mely testnevelés- és
úszás foglalkozásokon, tömegsporton, sportszakkörökön; edzéseken, táncoktatáson,
iskolaotthonos játékos mozgásos tevékenységeken, napközis foglalkozásokon valósul meg.
Biztosítjuk a gyógytestnevelést is.
Az egészséges, kulturált étkezés szokásrendjének kialakítása az iskolaotthonos-, napközis
csoportokban.
Lelki egészség védelme: A gyermekek önismeretének, önértékelésének fejlesztését, mert csak
ennek segítségével válnak képessé egészségük védelmében döntéseket hozni. Önismeret –
önértékelés, csoportértékelés fejlesztése a gyermekeknél – ember társadalomismeret, etika;
osztályfőnöki órán kiemelten, de minden órán és élethelyzetben egyaránt.
Eszközeink
• fejlesztőcsoportok
• egyéni fejlesztések
• korrepetálások
Szociális egészség védelme
A szociális egészség biztosítása érdekében megpróbáljuk felismerni, csökkenteni, megelőzni
tanulóink családból hozott szociális hátrányait. Ebben segít a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenység is. Fontosnak tartjuk a gyermekek szociális képességeinek fejlesztését. Minden
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olyan tevékenység segíti ennek megvalósulását, ami a segítésre, együttműködésre, személyes
példamutatásra épít.
Eszközeink
• szociális hátrányok csökkentése, IPR végrehajtása,
• gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünk,
• közösségerősítő tevékenységek (közösségek értékelési rendszerének működése,
osztályprogramok; klubdélután, kiállítás, mozi, színház, múzeumlátogatás, szülők
klubja, alapítványi délután, stb.)
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A gyermekek hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Szociális motívumrendszer kialakítása és erősítése.
Kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos
képességek erősítése.

19.3. Egészségnevelési módszereink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerep, szituációs, utánzó, drámajátékok
Gyűjtőmunka az egészséggel, életmóddal, táplálkozással kapcsolatban
Felvilágosító, ismeretterjesztő előadások
Vetélkedők, versenyek
Gyűjtemény, plakát, tablókészítés, faliújság
Bemutatók, kiállítások látogatása
Iskolarádió, iskolaújság
Egészség megőrzési kampányok, projektek, egészségnevelési témahét (Pl.: Egészség7)
Mindennapos testedzés, levegőzés, séta, kirándulások, túrák
Balesetvédelmi oktatás
Jeles napok megünneplése, megemlékezések
Egészségnap, egészséghét
Új tanulásszervezési módszerek bevezetése, projektoktatás, témahét keretében
Egészséges életmódra nevelés kooperatív tanulási technikák alkalmazásával
Az egészségre neveléseredményességét javító kompetencia alapú tanulásszervezési
módok alkalmazása tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében
• A szociális kompetencia fejlesztése, a tanulási együttműködés különböző formáinak
alkalmazása

19.4. Együttműködés
Feladataink még sikeresebb megvalósításához a következő partnereket nyújtanak segítséget:
• Iskolaorvosok
• Védőnők
• Fogorvos
• Családsegítő szolgálat
• Vöröskereszt
• Kaposvári Egyetem Pedagógiai Intézete
• Nevelési Tanácsadó
• Somogy Megyei Rendőrség
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• Drogprevenciós szakmai szervezet
Kapcsolat a szülőkkel
Az iskola törekszik arra, hogy minél jobban megismertesse nevelési alapelveit a szülőkkel.
Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni.
Ennek formái:
• a szülői értekezletek
• a fogadó órák
• személyes beszélgetések
Pedagógusok
A feladatok ellátására alkalmassá kell tenni az iskola pedagógusait. Számukra a
nevelőtestületi továbbképzések keretein belül biztosítjuk a megfelelő alapismereteket.

19.5. Az iskola drog-stratégiája a legális és illegális szerek használatának
elsődleges megelőzését, valamint a másodlagos prevenció elősegítését célzó
program
A droggal kapcsolatos problémák egyre jobban érintik a magyar társadalom minden tagját. Az
iskolai megelőző tevékenység a megelőzés, mely csak akkor lehet igazán eredményes,
tanulóink nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a kábítószerrel. Tapasztalataink szerint
napjainkban is egyre nagyobb teret nyer a „könnyű drogok” kipróbálása, szorongásoldók,
antidepresszánsok rendszeres használata.
A társadalmi problémák tanulóink családi életébe is begyűrűznek: megfigyelhető a csonka
család, a nehéz anyagi körülményekkel küzdő réteg (a tanuló rákényszerül arra, hogy saját
keresetével hozzájáruljon a család megélhetéséhez). Ugyanakkor megtalálható az a
családmodell is, ahol a gyermekekkel való foglalkozás a zsebpénz odaadásában kimerül. Arra
már nem jut ideje a szülőnek, hogy segítsen a felmerülő problémák, feszültségek
megoldásában, egyedül marad a gyermekek kilátástalannak látva helyzetét. Pedig egyre
nagyobb követelményeknek kell megfelelniük, melyeket az iskola, a társadalom támaszt
velük szemben. Mindezek tükrében megfigyelhetjük, hogy diákjainkba egyre több feszültség,
és szorongás szorul, melyet nem tudnak jól kezelni.
Az iskola küldetése:
Az egészségprogram részeként a fiatalok kommunikációs- és cselekvési képességét javítani
kell, életmódjukat, az értékekkel történő azonosulásukat - köztük az egészséges életmód iránti
igényt - fokozatosan a pozitív mintákhoz kell formálni.
Ezen elvekből kiindulva szükséges megtanítani a fiataloknak, hogy hogyan tölthetik el
kulturált módon, tartalmasan szabadidejüket, választási lehetőségeket, mintákat bemutatva
nekik
Az egészségprogram részét képezi az iskolai drog-prevenciós munka, amely keretében nagy
hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, de szembe kell nézni a drogok jelenlétével is. Az iskola
leghatékonyabban a pozitív énkép fejlesztéséhez, a személyiség formálásához képes
hozzájárulni, és e mellett precíz ismereteket tud közvetíteni. Ugyanakkor ki kell szűrni a
ténylegesen érintetteket, és a megfelelő segítő felé orientálni őket.
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Célok:
• Az egészségügyi tudatosság kiépítése
• Ismeretek közlése, pontosítása
• Egyéni képességek, pozitív énkép kiteljesítése
• A beállítódások és a magatartás megváltoztatása
• Környezeti változtatások (fizikális és szociális)
Konkrét célok:
• Rendszeres felmérések az egészségfejlesztő program keretein belül
• Pályázati lehetőségek felkutatása
• Szülők tájékoztatása
• Segítő kapcsolatok kiépítése
• Egyéni segítségnyújtás
• Diáksegítők felkutatása
• A prevenció beépítése az osztályfőnöki munkába
• Délutáni klub-foglalkozások szervezése
• Az iskolaújság felhasználása a tájékoztatásban, a figyelem felkeltésében
• Pedagógus továbbképzés
Feladatok
• önismeret, önbizalom fejlesztése
• beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái
• pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése
• kommunikáció, kapcsolattartási készségek, érzelmek kifejezése
• személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés
• konfliktuskezelés
• agressziókezelés
• szorongások, félelmek oldása, kezelése
• a „nem” kimondása, dönteni tudás
• élethelyzetek és megoldások
• döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők
• az örömteli kommunikáció elősegítése
Módszerek
• szerepjátékok
• szituációs játékok
• tematikus önismereti
• önbizalom-erősítő játékok
• kommunikációs gyakorlatok
• együttműködés kisebb csoporton belül-lehetőség egymás megismerésére
• páros és csoportos kommunikációs gyakorlatok
• empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok, helyzetgyakorlatok
• kérdőívek
• előadások
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20. Környezetnevelési program
20.1. Alapelvek, célok, feladatok
Alapelvek
•
•
•
•

Az egyetemes természet tisztelete és megőrzése,
A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés
A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése
A testi-lelki egészség megőrzése

Céljaink
• A stratégiai célokra vonatkozó érték-és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása
• Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
• Rendszerszemléletre nevelés
• Holisztikus szemléletmód kialakítása
• Fenntarthatóságra nevelés
• A környezetetika hatékony fejlesztése
• Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
• Tolerancia kialakítása
• A környezettudatos magatartás és életvitel segítése
• Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
• Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
• Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
• Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni
az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát
• Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések
• Globális összefüggések megértése
• Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
• A családi életre nevelés fejlesztése
• Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
• A környezet iránti felelősség kialakítása, környezetbarát életvitel elsajátítása
• A környezeti problémák, azok gazdasági, társadalmi okainak felfedeztetése
• Együttműködés, döntés, cselekvés képességének kialakítása
• A természeti, társadalmi, gazdasági, politikai konfliktusok megoldásának keresése
• A lakóhely jellegzetességeinek, hagyományainak, az ott élő nemzetiségek
népszokásainak nevezetes szülötteinek, gazdasági életének megismertetése
Feladataink
• A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása.
• A környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása, amelyek
a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését segítik elő.
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• Tanulóinkat életkoruknak megfelelő szinten megismertetni a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb
ismeretekkel:
• a környezet fogalmával
• a földi rendszer egységével
• a környezetszennyezés formáival és hatásaival
• a környezetvédelem lehetőségeivel
• lakóhelyünk természeti értékeivel
• lakóhelyünk környezetvédelmi feladatival kapcsolatosan

20.2. Környezeti nevelésünk színterei
Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, témahét, projekt, moduláris
oktatás, kirándulások, túrák. A környezeti nevelés konkrét tanórai tevékenységrendszerét,
követelményeit a tantárgyi tantervek tartalmazzák.
Tanórán kívüli tevékenységek, programok
• Tanulói pályázatok – Egy-egy környezetvédelmi probléma, témakör önálló kutatása
feldolgozása. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó.
• Prezentáció.
• A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve,
más intézmények által szervezett versenyeken való részvétellel, illetve külön
programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. A nap
jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk. (Például: Március
22. Víz Világnapja, Április 22. Föld Napja, Május 10. Madarak és Fák Napja.)
• Akciók – amennyiben valamely jeles naphoz, rajzpályázatot, vagy egyéb pályázati
lehetőséget hirdetnek, az intézmény benevezi tanulóit.

20.3. Módszereink, eljárásaink
• Természetes környezetben közvetlen tapasztalatszerzés, a környezet megismerése új
tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, projektmódszer
• A TÁMOP 3.1.4 keretében kidolgozott témahetek, projektek programjainak
megvalósítása, tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében
• Szociális kompetenciák fejlesztésének összehangolása, a természetvédelem
fontosságának tudatosítása
• Élményközpontú környezeti nevelés, kompetencia alapú módszerek alkalmazása
• Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást
segítő, bizalomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia
• Terepgyakorlatok: egyszerű megfigyelések, célzott megfigyelések, mérések,
• Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós
munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, vizuális művészet a
környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zeneművészet, fotóművészet,
táncművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése, a tanulók
önkifejezése a művészetek nyelvén
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A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel együttműködést
alakítson ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési
munkánk erőforrása is.

20.4. Fogyasztóvédelmi oktatás az iskolában
20.4.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja
„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT)
A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása,
elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete
jelenti.
Kapcsolattartás színterei:
• Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
• érdekvédelmi szervezetek
• család, szülők
• helyi közösségek
20.4.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
• társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat
érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése
• a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése
• a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek fejlesztése (vállalkozási,
gazdálkodási, munkaképesség)
• cselekvési kompetenciák fejlesztése (NAT)
• a fogyasztás során a tájékozódás képességének, a döntési helyzet felismerésének és a
döntésre való felkészülés képességének kialakítása
• élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus kereskedelem
• lakossági szolgáltatások (pénzügyi és biztosítási) területe
• az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról
hozott hatások a legmeghatározóbbak, ezért fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési
folyamatba.
20.4.3. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok
• A helyes értékrend kialakítása
• tudatos értékválasztás
• tájékozódás
• döntési helyzet felismerése, a döntés képessége
• Az értékekkel kapcsolatos fogalmak megismertetése
• kívánság és szükséglet
• egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása
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• természeti értékek védelme
• A piac, marketing, reklám szerepének megismertetése
• minőség
• biztonság
• gazdaságosság – takarékosság szerepe
Célérték
A 8 évfolyam végére: tanulóink értsék, a saját életükben alkalmazni tudják az alábbi
fogalmakat:
• Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás
• Ökológiai fogyasztóvédelem
• Preventív, megelőző fogyasztóvédelem

20.4.4. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos tartalmak. Például:
• Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései
• Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag fogyasztási számítások
• Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák)
• Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások
• Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái
• Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás
• Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok,
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk
• Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói
veszélyforrások
• Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám
története stb.
• Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)
• Iskolán kívüli helyszínek: piaci séták, üzletek, bankok látogatása
Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel
kapcsolatos foglalkozások.
20.4.5. Módszertani elemek
A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása a
kritikus, független gondolkodás fejlesztésének. Fontos hogy a diákok e módszereket minél
többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és globális problémákon keresztül.
•
•
•
•
•

Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
Riportkészítés az eladókkal
Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika
Egyéni és csoportos döntéshozatal
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában
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• Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
• Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci
magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)
• Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
• Bizonyos készségek fejlesztése a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén.
A készségfejlesztésnek tartalmaznia kell az egyén és a társadalom viszonyáról szóló
információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való
döntés és végrehajtás módszereit.
• A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek
együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba.
• Az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatok adása.
Bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyermekek minél tudatosabban éljék meg
családjuk fogyasztói szokásait.
• Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási
szokásairól.
• Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása.
• Szimulációs játék, esettanulmány
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel együttműködést
alakítson ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési
munkánk erőforrása is.

21. A pedagógiai program érvényessége
A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával
kapcsolatos egyéb intézkedések
21.1. A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon
szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013.
szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól.

21.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei ill. a szaktanárok minden tanév végén
írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok
és követelmények megvalósulását.
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2. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai
program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és
szükség esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új
pedagógiai programot kell kidolgoznia.

21.3. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója.
2. A tanulók a pedagógiai program módosítását diák-önkormányzati képviselői
útján javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül
többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető
egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell
bevezetni.

21.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára
hozzáférhető.
2. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a
nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett
időpontban.
3. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola igazgatójánál;
- az iskola igazgatóhelyettesénél;
- a nevelők szakmai munkaközösségének vezetőinél;
- a … könyvtárban;
- a … óvodai intézményekben.
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22. A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására
vonatkozó záradékok
A Szennai Fekete László Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület
a 2014 év március hó 26. napján tartott ülésén elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a
határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a
tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők
aláírása.)
A Szennai Fekete László Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon
jóváhagytam.
Kelt: Szenna, 2014. 03. 27.
.................................................
Igazgató
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