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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

„Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 

iránt” (Jn13,35) 

Célunk hogy, felelős, szabad, erkölcsileg helyes döntések meghozatalára képes személyisége-

ket neveljünk, akiket az elsajátított ismeretek, gondolkodási módszerek, erkölcsi értékek ké-

pessé tesznek arra, hogy beilleszkedjenek az emberi közösségbe. Személyes odaadásukkal 

Krisztushoz ragaszkodnak, a világban tanúságot tudnak tenni erről a szeretetről. 

Olyan nevelőtestület létrehozása is a célunk, aki a műveltség és a hit szintézisében képes a 

keresztény üzenetek átadására, elősegíti a közösség gyarapodását hitben és tudásban egyaránt.      

Iskolánk feladata, hogy összhangot teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a hit és 

a mindennapi élet között. 

Ez a szintézis a különböző tudományokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának meg-

ismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és azoknak az erényeknek 

kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. 

Iskolánk katolikus, az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösz-

tönzővé és egyúttal végső céllá. Iskolánk tudatosan vállalja a fiatalok nevelését, szakképzését, 

hogy vallásos lelkülettel, elkötelezettséggel álljanak helyt az életben. 
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TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, val-

lásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

 Egyházi Törvénykönyv (CIC) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 A katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részei 

 110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásáról 

 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei kiadásáról szóló 32/2012 

(X.8.) EMMI rendelet 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

1. KERESZTÉNY ALAPELVEINK  

Társadalmunkban, amelyet pluralizmus jellemez, az Egyház nagy jelentőséget tulajdonít an-

nak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét. Az Egyháznak így sajátos feladata a 

nevelés. A Katolikus Iskola című 1977-ben kiadott egyházi dokumentum szellemében valljuk, 

hogy a katolikus iskolában a nevelés és oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy a 

fiatalokat a szabadság felelős használatára nevelje. Az iskola azzal válik katolikussá, ha az 

iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban és vállalja a növendékek 

keresztény szellemű formálását. Nevelésünk négy alapelve: az igaz, a szent, a szép és a jó. 

A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott dolgozók tevé-

kenykedésén és tanúságtételén múlik. 

Alapvető feladatunknak tartjuk az iskolánkba járó valamennyi gyermek alapfokú oktatásának 

biztosítását, továbbtanulásra való felkészülését. 

Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy iskolánkban minden tanítványunk jól 

érezze magát, az iskolát érezze sajátjának, szívesen vegyen részt a közös munkában, támoga-

tó, biztonságos, szeretetteljes légkörben éljen. Ezért fontosnak tartjuk, hogy: 

 tanítványaink személyiségét tiszteljük, 

 egyéni adottságaik figyelembe vegyük, 

 a jó pedagógus - diák kapcsolatot, melyet a kölcsönös tisztelet hat át, 

 a jó pedagógus - szülő kapcsolatot, mely bizalomra és őszinteségre épül, 

 az iskola követelményeinek kiszámíthatóságát, a követelmények teljesíthetőségét. 

Munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fej-

lesztése áll. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében az emberre, a társadalomra, a művésze-

tekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket keresztényi szemlé-

lettel közlünk: 

 a tanulók fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten biztosítjuk 

/tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés/; 

 az egyéni bánásmód adta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk; 

 munkánk során lehetőséget teremtünk a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzé-

sére, megértésére, általánosítására egyénre szabott, határozott követelményeket támasz-

tunk; 

 lehetőséget nyújtunk a tanulási önállóság, kezdeményezőkészség, kreativitás kibontakoz-

tatására. 

Ahhoz, hogy a gyerek önmagával harmóniában éljen, szellemileg, testileg, lelkileg egészsé-

gesnek kell lennie.  
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Ennek érdekében: 

 alapkészségeket fejlesztünk, hasznosítható alapműveltséget nyújtunk, olyan ismereteket 

közlünk, melyek segítik az eligazodást a szűkebb és tágabb környezetben; 

 fizikai fejlődésük érdekében maximálisan kihasználjuk az iskolánk és lakóhelyünk kínálta 

jó lehetőségeket; 

 olyan szemléletmódot alakítunk ki, mely szerint a testi és lelki egészség az élet egyik 

legfontosabb értéke, az egészség megőrzése érdekében folyamatosan munkálkodni kell; 

 olyan vallási alapú erkölcsi normák kialakítására törekszünk, hogy tanítványaink szemé-

ben becsülete legyen a szorgalomnak, a munkának, a tudásnak; 

 nevelőmunkánk eredményeképpen tanítványaink különbséget tudjanak tenni a jó és a 

rossz között; 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció helyes keresztény elvű nor-

máinak kialakítására; 

 megismertetjük és gyakoroltatjuk a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat; 

 szeretnénk elérni, hogy becsüljék a természet és a környezet értékeit; 

 megismertetjük tanítványainkat a hitünkkel és nemzeti kultúránkkal, történelmünk ese-

ményeivel, a magyarság kiemelkedő személyiségeivel, a magyar szentekkel és, hagyo-

mányainkkal, ezáltal a haza és a szülőföld iránti szeretet kialakítására törekszünk. 

 Esztétikai érzékét, ízlését fejlesztjük, formáljuk. 

 Törekszünk a gyermekek művészi kifejezőképességeinek kibontakoztatására. 

 Szeretnénk tanulóinkat megismertetni különböző kultúrák művészi értékeivel, hagyomá-

nyaival. 

A gyermek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, iskolánk tevékenységéről, a 

gyermek fejlődéséről folyamatos tájékoztatást adunk. 

Tanulóinkat iskolán kívüli hatások is érik, ezért támaszkodunk mindazon tapasztalatokra, in-

formációkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek 

be. 

Az iskola minél jobb működése érdekében sokoldalú partnerkapcsolatokra törekszünk. Igyek-

szünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk éltéről, tevékenységéről, eredményeiről minél 

többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk polgárai és más intézmények tagjai. 

Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk képviseltesse magát különféle községi és 

városi rendezvényeken. 

Eszményeinkben olyan keresztény tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés ered-

ményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 
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 vallásos; 

 erkölcsös; 

 fegyelmezett; 

 művelt; 

 kötelességtudó; 

 érdeklődő, nyitott; 

 kreatív, alkotó; 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát; 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására; 

 gyakorlatias; 

 jó eredmények elérésére törekszik /játékban, munkában, tanulásban /; 

 van elképzelése jövőjét illetően; 

 becsüli a tudást; 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban; 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit; 

 képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni; 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti; 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és 

írásban; 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik; 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

- a katolikus vallást, nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

- a természet, a környezet értékeit, 

- más népek értékeit, hagyományait, 

- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezet-

ben; 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat; 
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 ismeri és betartja a különféle közösségek /család, iskola, társadalom / együttélését biztosító 

szabályokat; 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 

módszereit. 

 Viselkedése udvarias. 

 Beszéde kulturált. 

 Társaival együttműködik. 

 Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli. 

 Képes szeretet adni és kapni. 

 Szereti hazáját. 

 Megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket. 

 Szellemileg, lelkileg és testileg egészséges, edzett. 

 Egészségesen él. 

 Szeret sportolni, mozogni. 

 Megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt ember-

ré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős 

polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

 Hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a kisgyermek-

ben. Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. 

 Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete 

által. 

Tudjuk, hogy azon tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani, minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő-oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen 8. osztály év végére minél 

több itt felsorolt személyiségjeggyel. 



GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

12 

 

2. KÉPZÉSI SZAKASZOK, CÉLOK, FELADATOK, ESZKÖZÖK, 

ELJÁRÁSOK 

A művészeti oktatás szakaszai: 

1.-2. évfolyam: előképző 

3.-8. évfolyam: alapfok 

Nevelési és képzési céljai, feladatai a művészeti pedagógiai programban 

A képzés szakaszai 

1-2. évfolyam: Bevezető szakasz 

3-4. évfolyam: Kezdő szakasz 

5-6. évfolyam: Alapozó szakasz 

7-8. évfolyam: Fejlesztő szakasz  

Pedagógiai munkánk célja 

Segítse a diákokat, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyi-

séggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és emberséges alkotásra és 

boldogságra képes emberré váljanak. 

A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képessé-

geinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása. 

Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

A kudarc és sikertűrés készségeit fejlessze. 

Nagy művészek, tudósok hithez, Egyházhoz való viszonya a gondolkodásra, a szellem fejlő-

désére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanu-

lók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és kreativitását. Hagyomá-

nyainkat, társadalmi és egyházi ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye. A kultu-

rált szórakozás igényét kialakítsa. 

Bevezető és kezdő képzési szakasz 

• Az iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasza az első évfo-

lyamon kezdődik. 

• Az első iskolai évek élményei egész életre meghatározzák a tanuláshoz, a közösséghez 

való viszonyt. Ezért igen korán, tehát ebben az életkorban már fontos a minimális önkont-

roll kialakítása és fejlesztése, melynek segítségével a beilleszkedése az iskola társas kör-

nyezetébe könnyebb. 

• A kisiskolások iskolai tevékenységei - időtartamban, változatosságban - feleljenek meg a 

gyermekek fejlettségének, mozgás, cselekvés és pihenés igényének. 
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• Arra törekszünk, hogy a gyermek iskolai életének kezdete az óvodás élet szerves folytatá-

sa legyen. 

• Óvodában, iskolai év 1. osztályában a szülőkkel több fórum legyen, ahol mind a kulcs-

kompetenciákról, mind az általunk képviselt, megkívánt értékekről el kell beszélgetni, 

természetesen az ő igényeiket is megvitatni. 

Bevezető és kezdő képzési szakasz nevelési és képzési céljai 

 A tanítás, tanulás súlypontját a szóbeli és írásbeli elemi készségek alapos megtanítása, 

olvasási-szövegértési, beszédértési, írás, fogalmazási, számolási készség megalapozása 

képezi. Feladatunk, a manuális készségek, sportmozgások elemi szintű megalapozása. 

 Megbízható tulajdonságokat kell kialakítanunk - a kisiskolásoknak ismernie kell az isko-

lai élet szabályait, meg kell tanulniuk az iskolai társas környezetébe illő viselkedési sza-

bályokat. 

 Feladatunk az alapvető erkölcsi szokások és közösségi érzelmek kialakítása: 

- tisztelettudó magatartás, 

- egymás iránti figyelmesség, 

- tolerancia, 

- megbocsátás, 

- önfegyelem, 

- összetartás, 

- segítőkészség, 

- megértés, 

- köszönés, 

- sajátos nevelési igényű sérült, vagy fogyatékkal élő gyermektársak elfogadása, 

- a vallásos élet gyakorlatainak a megtanulása. 

 A környezetvédelmi szemlélet megalapozását már az első képzési szakaszban elkezdjük, 

elvárjuk, hogy a kisiskolás ügyeljen közvetlen környezetének rendjére, tisztaságára. Már 

a legkisebbek is részt vesznek az iskolai hulladékgyűjtésben, tudatosítjuk bennük e tevé-

kenység környezetvédelmi hasznosságát. 

 Tanulóink ismerjék meg településünk szokásait, tiszteljék a kialakult hagyományokat. 

 Fontos feladatunk a testi nevelés: 

- Célunk a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése. 

- A fizikai és lelki tulajdonságok megalapozása /ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség, 

állóképesség, önfegyelem, alkalmazkodóképesség/. 

 Tanulóinkban ki kell alakítanunk az esztétikus munkavégzés iránti igény elemeit /pl. az 

írásbeli munkák tiszta, rendes külalakja, tanszerek rendben tartása, stb./. 

 A tanulás tanításával már a képzés első szakaszában is foglalkozunk, helyes tanulási szo-

kásokat alakítunk ki. 
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Alapozó képzési szakasz 

 Ez a szakasz átmenetet képez a kisiskoláskor és serdülőkor között. 

 Számolunk azzal, hogy 10-12 éves korban megváltozik a gondolkodás /a konkréttől egyre 

inkább az absztrakt felé tolódik/. 

 A társas kapcsolatokban is változás következik be /fontossá válik a kortárs csoporthoz 

való tartozás/. 

 Kialakul az egyéni érdeklődési irány, nő az önállóság igénye. 

Alapozó képzési szakasz nevelési és képzési céljai 

 Az első és második szakaszban megtanított alapkészségeket és képességeket meg kell 

szilárdítanunk és tovább kell fejlesztenünk. /Ezeket tudja a tanuló a tanulásában eszköz-

ként használni, ez alapvető feltétele a tananyag elsajátításának /. Színteret kell nyújtanunk 

a megszerzett képességek gyakorlására. Az egyéni érdeklődési iránynak megfelelő önálló 

ismeretszerzésre ösztönözzük tanulóinkat /könyvtárhasználat, informatikai eszközök 

használata, televízió, internet stb. / 

 Önálló felelős gondolkodás kialakítására törekszünk. A tanulók tudják megnevezni az 

értékeket /segítséggel /, törekedjenek saját maguk megismerésére, felelősségvállalásra 

cselekedeteikért /véleménynyilvánítás, ítéletalkotás, vitakészség /. 

 Az erkölcsi nevelés terén e képzési szakasz legfontosabb feladata az önismeret, az öntu-

dat, a döntésre való képesség kialakítása.  

 Nevelési céljainkhoz kapcsolódva: 1-1 osztályfőnöki óra szükséges hetente, ahol meg kell 

próbálnunk saját magunk és meghívott előadók (hitoktatók, lelkipásztorok) által csökken-

teni a média negatív hatását, főleg vallási-, erkölcsi nevelés terén. 

 A természetet és az ember kultúra-környezetét veszélyeztető mellékhatások mértéke és 

jellege napjainkra sok területen kritikus határt ért el. El kell érnünk, hogy tanulóink képe-

sek legyenek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és érté-

kelésére, növekedjen érzékenységük a globális problémák iránt. 

 Tanulóinkban kialakítjuk az egészséges lokálpatriotizmust, elvárjuk, hogy vegyenek részt 

településük hagyományainak ápolásában /ismerjék meg iskolánk névadójának munkássá-

gát /, mert a hit- és hazaszeretet elmélyítésének érdekében az első lépcsőfok a szülőföld, 

szűkebb környezetünk múltjának, hagyományainak, természeti értékeinek a megismerése. 

 A testi nevelés során differenciált terhelésre törekszünk, figyelembe véve az egyéni 

adottságokat. A tanórákon kívül sportolási lehetőségeket biztosítunk. /foci, tenisz, túra, 

tömegsport stb. / A Fenntartó egyetértésével sportversenyeket rendezünk, melyek során 

becsületes helytállásra, tiszta küzdelemre ösztönözzük tanulóinkat. Tudatosítanunk kell, 

hogy a versenyek során iskolánkat képviselik. 
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 Az esztétikai nevelés terén alapfeladatunk az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szép-

ség iránti fogékonyság kialakítása. Élmények és érzések kreatív kifejezése a tradicionális 

művészetek nyelvein. 

  A tanulás tanítása során feladatunk a szükséges alapkészségek intenzív fejlesztése 

/kommunikációs képesség, emlékező képesség, koncentrációs képesség, gondolkodási 

képesség, kreativitás, problémamegoldás /. 

 Ebben az életszakaszban, - a prepubertás korában - nagy gondot fordítunk az egészséges 

életmódra nevelésre. Egészségmegőrző szokások kialakítására törekszünk: 

- helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, 

- helyes testápolási szokások, 

- a tízparancsolat életelv szerinti ismerete, 

- igényesség a személyi higiénia terén. 

 Megismertetjük tanulóinkat szervezetünk biológiai változásaival. 

Fejlesztő képzési szakasz 

 E képzési szakasz kiemelt feladata a továbbtanulásra való felkészítés. A felnőtt szerepeire 

való felkészítés egyik fontos eleme a pályaorientáció. 

 Segítenünk kell az egyéni érdeklődésnek, képességeknek megfelelő helyes pályaválasz-

tást. Ismerjék az évezredes értékeket, melynek alapján rendelkeznek reális értékítélettel, s 

annak következményeit felelősséggel vállalják. 

 Számolnunk kell azzal, hogy ez az életkor a biológiai és pszichológiai serdülés időszaka. 

 Figyelembe kell vennünk, hogy a serdülő gondolkodásra az un. formális gondolkodás 

szintjére jut el, képessé válik az absztrakt - logikai gondolkodásra. 

 Mivel a serdülő gondolkodását az érzelmi, motivációs tényezők jelentősen befolyásolják, 

nevelőmunkánk eredményessége érdekében nagyon fontos az empatikus nevelői légkör. 

Fejlesztő szakasz nevelési és képzési céljai: 

 Olyan általános műveltséget megalapozó készségeket sajátíttatunk el, amelyekkel felké-

szítjük tanulóinkat a továbbtanulásra. Ennek összetevői az egyéni képességek, adottságok 

megismerésén alapuló önismeret, pályák, foglalkozási ágak ismeret. Fontos, hogy tanuló-

ink képet kapjanak a munka világáról, illetve az életük során esetleg jelentkező pályamó-

dosításról. 

 Nyerjenek betekintést tanulóink elemi szinten a piacgazdaság működésébe, a fogyasztói 

szolgáltatás, marketinghatások világába. Nyitottság az egyetemes emberi kultúra iránt. 

Ugyanakkor megértő különböző szokások, vallások, kultúrák iránt. 

 Biztosítjuk a tanulók esélyegyenlőségét /differenciált foglalkoztatással, egyéni bánás-

móddal/. Tehetséges tanulóink számára - érdeklődés szerint - tanórán kívüli foglalkozá-

sokat szervezünk az éves munkaterv alapján. 
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 Tanulóinkban olyan viselkedési formákat, szokásokat kell kialakítani, amelyekre a társa-

dalomnak szüksége van: 

- szolidaritás, udvariasság, állhatatosság; 

- előítélet-mentesség, másik ember tisztelete; 

- megbízhatóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, rugalmasság. 

 El kell érnünk, hogy a tanítványaink küzdjenek a felületesség, figyelmetlenség ellen, ér-

tékítéletük reális legyen, ismerjék az évezredes értékeket. 

 Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a környezet és az ember nem egymástól függetlenül 

létezik. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy megértsék a jelenségek okait, a káros kö-

vetkezményeket és tudatosan védekezzenek ellenük. Ferenc Pápa: Laudato si’(Áldott 

légy), 2015, Vatikán, enciklikájának iránymutatása szerint. 

 Fontos, hogy felismerjék és megőrizzék a környezet természetfölötti, természeti, és em-

ber alkotta értékeit. 

 Tanulóinknak meg kell ismerniük a katolikus egyház (vagy a saját keresztény felekeze-

tük) rendezvényeit, szertartásait és a lakóhelyük vallási kultúrájának többletét.  

 Tanulóinknak tisztában kell lenniük nemzeti jelképeinkkel, ismerniük kell nemzeti ünne-

peinket, kiemelkedő emlékhelyeinket /osztálykirándulásokat szervezünk nemzeti emlék-

helyeink megismerése érdekében /. 

 Fontos a nemzettudat megalapozása, a hazaszeretet elmélyítése, történelmünk ismerete, s 

ezzel párhuzamosan múltunk eseményeinek elhelyezése az egyetemes történelemben. 

Mindezek segítségével megalapozzuk az aktív állampolgári magatartást, s mi a társada-

lom működését világossá tehetjük. 

 Értsék és becsüljék a velünk együtt élő és szomszédos népek kultúráját, szokásait. A kul-

turális sokféleség tiszteletben tartása, a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti ér-

deklődés és kíváncsiság. Ismerjék falunk és régiónk természeti értékeit, kulturális örök-

ségeit. 

 A mindennapos testmozgás lehetőségét biztosítjuk. Elősegítjük, hogy a rendszeres moz-

gás, testedzés a tanulókban elemi igény maradjon tanulmányaik befejezése után is. 

 Az egészséges életmódra nevelés érdekében ismereteket nyújtunk tanulóinknak az alko-

holfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, a szexuális szabadosság káros kö-

vetkezményeiről, valamint alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekből. A tárgyban járatos 

keresztény szakemberek bevonásával. 

 Az esztétikai nevelés érdekében tanórán kívül programokat szervezünk: színházlátogatás, 

múzeumok, kiállítások látogatása stb. 

 A tanulás tanítása érdekében konkrét tanulási módszereket és technikákat ismertetünk 

meg: tudniuk kell jegyzeteket készíteni, a szóbeli számonkérésre felelet tervvel készülni. 
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 Legyen képes önállóan is új ismeretek szerzésére könyvtár, számítógép és egyéb infor-

mációhordozó segítségével, az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatára. 

 

 

FOLYAMATCÉL 

KOR-

CSO-

PORT 

EREDMENYCÉL FELADAT 
ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK, 

MÓDSZEREK 

Nyitottság, fogékony-

ság az emberi kapcso-

latokra. 

Önismeret. 

Önkontroll. 

Katolikus élet 

megalapozása. 

Szociális és állampol-

gári kompetencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: 

énkép-önismeret. 

1-2. 

Meg kell tanulniuk 

az iskolai társas kör-

nyezetbe illő visel-

kedési szabályokat. 

Tisztelettudó maga-

tartás egymás iránti 

figyelem, segítő-

készség, sérült, fo-

gyatékos gyermek-

társak elfogadása. 

Az összetartozás 

érzésének kialakítá-

sa, mélyítése. 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetíté-

se, példaadás. Magya-

rázat, beszélgetés. 

Együttműködő készség 

fejlesztése, közösségi 

rendezvények során. Pl. 

ünnepségek, szerepjá-

ték, vetélkedők, kirán-

dulások, lelki napok, 

szentmisék, vallásos 

előadások. 

A beteg, sérült és fo-

gyatékkal élő embe-

rek iránti elfogadás és 

segítőkész magatartás 

fejlesztése, erősítése. 

3. 

Tolerancia, empátia 

a társas kapcsola-

tokban. 

Viselkedési minták 

gyakoroltatása, szi-

tuációk gyakorolta-

tása. 

Vakmúzeum, vagy 

olyan park meglátoga-

tása, ahol megtapasz-

talhatják a fogyatékkal 

élő emberek világát. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: testi és lelki 

egészség. 

4. 

Viselkedésformák, 

szokások kialakítása, 

melyekre a társada-

lomnak szüksége 

van. 

Szolidaritás, előítélet 

mentesség, megbíz-

hatóság, alkalmaz-

kodó képesség. 

 

Nyitottság az egyete-

mes emberi kultúrára.  

Önálló ismeretszer-

zés, permanens műve-

lődési igény kialakítá-

sa. Felkészítés a pá-

lyaválasztásra. 

Kézügyesség, kreati-

vitás. fejlesztése. 

1-2. 

 

Elemi ismeretek 

közvetítése.  

Elemi készségek 

megtanítása, olvasá-

si, szövegértési, be-

szédértési, fogalma-

zási, számolási, mo-

rális készség meg-

alapozása. 

Magabiztos fellépés 

a szóbeli kommuni-

káció és a nem ver-

bális eszközök hasz-

nálata. 

Beszéd, irányított be-

szélgetés, meggyőzés, 

tudatosítás, előadás, 

vita, beszámoló, melyre 

minél szélesebb lehető-

séget kell biztosítanunk. 

Átfogó kép nyújtása a 

munka világáról. 
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Digitális kompeten-

cia, anyanyelvi kom-

petencia, hatékony 

önálló tanulásra való 

felkészítés, matemati-

kai kompetencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: európai azo-

nosság tudat – egye-

temes kultúra 

3. 

Az első szakaszban 

megszerzett alap-

készségek és képes-

ségek megszilárdítá-

sa, melyeket tudjon 

a tanuló a tanulásban 

eszközként használ-

ni. Helyes és kreatív 

nyelvhasználat.   

Az idővel és az in-

formációval való 

hatékony gazdálko-

dás. 

Megszerzett képessé-

gek gyakoroltatása. 

Önálló ismeretszer-

zésre ösztönzés. 

A tanulás tanítása 

során feladatunk a 

szükséges alapkészsé-

gek intenzív fejleszté-

se. Kommunikációs, 

emlékeztető, koncent-

rációs gondolkodási 

képességek. 

Gyakorlás, követelés, 

megbízás, ellenőrzés, 

értékelés, helyeslés, 

biztatás, elismerés, 

dicséret.  

Motiváció. Magabiz-

tosság kialakítása. 

 4. 

Olyan általános mű-

veltséget megalapo-

zó alapkészségeket 

sajátíttatunk el, ame-

lyekkel felkészítjük 

tanulóinkat a tovább-

tanulásra. 

Konkrét tanulási 

módszerek és tech-

nikák ismerete. 

Saját tanulási straté-

gia kialakítása. 

Tudja használni ön-

álló ismeretszerzés 

céljából a könyvtá-

rat, számítógépet és 

egyéb információ-

hordozókat. 

Biztosítjuk a tanulók 

esélyegyenlőségét, 

/differenciált foglal-

koztatással, egyéni 

bánásmóddal/. Tehet-

séges tanulóink szá-

mára nívócsoportos 

oktatást szervezünk. 

/szakkör előkészítő/. 

A tanulás tanítása, 

jegyzetkészítés, fele-

letterv, stb. 

Motiváció a tanulás 

iránt, pozitív attitűd 

erősítése. 

Célunk, hogy tanítvá-

nyaink az alapvető 

keresztény erkölcsi 

értékeket megismer-

jék, tudatosan alkal-

mazzák. Hangver-

seny.  

Irodalom, film, szín-

házlátogatás, ilyen 

irányú osztályrendez-

vények. 

1-2. 

Az életkornak meg-

felelő erkölcsi tulaj-

donságok kialakítá-

sa. 

Fegyelem, önfegye-

lem, tisztelettudó ma-

gatartás, köszönés, 

türelem a másik iránt, 

figyelmesség, szülők 

becsülése, család tisz-

telete, kötelességtu-

dat. 

Szokások kialakítását 

célzó beidegző mód-

szerek, segítségadás, 

ellenőrzés, ösztönzés. 
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Esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifeje-

zőképesség, szociális 

és állampolgári kom-

petencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: énkép-

önismeret, európai 

azonosságtudatra ne-

velés. 

3. 

Tudjon különbséget 

tenni az erkölcsi jó 

és rossz között, az 

erkölcsi értelemben 

vett jó melletti dön-

tésre való képesség. 

Reális ítéletalkotásra 

nevelés, őszinte vé-

leménynyilvánítás, 

olyan minták, gya-

korlati helyzetek 

mutatása, melyek 

elősegítik a helyes 

döntési képesség 

kialakítását. 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése, 

gyakoroltatása. 

Szerepjáték. 

Megbeszélés, vitafó-

rum, játékosan. 

Osztályfőnöki óra. 

 4. 

Önálló felelős gon-

dolkodás, tudatos 

döntés. 

Felelősségvállalás 

tetteinkért, közösségi 

tevékenységeinkért. 

A saját személyisé-

gének kibontakozta-

tása érdekében a 

helyes önismeret, 

önbizalom, önbecsü-

lés kialakítása. 

Tudatosítás, meggyő-

ződés kialakítása, önál-

ló elemző munka. 

Egyéni és csapatmun-

kában történő munka-

végzés.  

Kreativitás és innová-

ció. 

Olyan szemléletmód 

kialakítása, amely a 

testi-lelki egészség 

megőrzését szolgálja. 

Rendelkezzen saját 

fizikai és mentális 

egészségére, vonatko-

zó ismeretekkel. 

1-2. 

A rendszeres mozgás 

iránti igény felkelté-

se. Az iskola adjon 

teret a gyermekjáték- 

és mozgásigényének. 

A stressz és a fruszt-

ráció kezelése, a 

változások iránti 

fogékonyság kialakí-

tása. 

Ügyesség, gyorsa-

ság, mozgáskészség, 

állóképesség, önfe-

gyelem, úszás, síe-

lés, lovaglás meg-

alapozása az éves 

munkaterv figye-

lembevételével. 

Játék, gyakorlás, bizta-

tás, elismerés. Szoká-

sok kialakítását célzó 

beidegző módszerek. 

Játék során a szabá-

lyok megtartására, a 

vereség elviselésére 

neveljük a gyerekeket. 

Mások sikerének is 

tudjon örülni, mások 

teljesítményét is tudja 

értékelni. 

A sport-versenyek ren-

dezése során a becsüle-

tes helytállásra, tiszta 

küzdelemre ösztönöz-

zük tanulóinkat. 
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Természettudomá-

nyos kompetencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: testi-lelki 

egészség. 

3. 

Minden tanulót saját 

fizikai adottságai-

nak megfelelően 

fejlesztünk.  

Az egészséges élet-

módra neveljük 

őket. 

Differenciált terhe-

lésre törekszünk.  

Lehetőséget biztosí-

tunk a tanórán kívüli 

sportolásra.  

Az arra rászoruló 

tanulóink gyógy-

testnevelésen, a ki-

emelkedők sportver-

senyeken vehetnek 

részt.  

Az úszás, tenisz és 

síelés továbbfejlesz-

tése. A személyi 

higiénia, helyes táp-

lálkozási és testápo-

lási szokások kiala-

kítása. 

 

 

 4. 

A tanulókban elemi 

igénnyé váljon a 

rendszeres mozgás, a 

testedzés.  

Legyen tisztában az 

egészséges életmód 

legfontosabb fogal-

maival. 

Lehetővé tesszük, a 

mindennapos test-

edzést, túrákat szer-

vezünk.  

A lakóhelyünk adta 

lehetőségek kihasz-

nálása. Ismereteket 

nyújtunk tanulóink-

nak az alkoholfo-

gyasztás, a dohány-

zás, a kábító-

szerfogyasztás, a 

szexuális szabados-

ság káros következ-

ményeiről. 

Egészségnevelési na-

pok keretében előadá-

sok, filmek megtekin-

tése. Orvos, védőnő, 

lelkipásztor stb. 
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A haza és a szülőföld 

iránti szeretet kialakí-

tása. A teremtett világ 

megismerésének igé-

nye. A hazánkon kí-

vül élő magyarságért 

érzett felelősség ki-

alakítása.  

A hazánkban élő ki-

sebbségek és más 

népek, nemzetek jo-

gainak tisztelete, kul-

túrájuk, hagyománya-

ik tiszteletben tartása. 

1-2. 

Lakóhelyünk ha-

gyományainak, ne-

vezetességeinek is-

merete. 

Hagyományok ápo-

lása, részvétel a he-

lyi hagyományőrző 

rendezvényeken. 

Olyan kirándulások 

szervezése, melyek 

lehetőséget nyújta-

nak szűkebb környe-

zetünk értékeinek 

megismerésére. 

Nemzeti és egyházi 

ünnepeinkre műsort 

készítünk, iskolánk 

névadójának tiszteletére 

"Nagy Gyula napot" 

tartunk, megemléke-

zünk iskolánk választott 

védőszentjéről. Ezen 

rendezvények erősítik a 

tanítványok kötődését a 

nemzethez, szülőföld-

höz, iskolához. Egyen-

ruha, azonos testnevelés 

felszerelés erősítik a 

lokálpatriotizmust. 

DÖK közgyűlés. 

Magyarságtudatukat 

megőrizve váljanak 

európai és keresztény 

polgárokká. 

Szociális és állampol-

gári kompetencia, 

természettudományos 

kompetencia, digitális 

kompetencia, idegen 

nyelvi kompetencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladat: környezettu-

datosságra nevelés. 

3. 

Tanulóinkban kiala-

kítjuk az egészséges 

lokálpatriotizmus 

csíráját. Az iskolá-

hoz való tartozás 

érzésének erősítésé-

vel elvárjuk, hogy 

vegyenek részt lakó-

helyük hagyománya-

inak ápolásában. 

Ismerjék meg isko-

lánk névadójának 

munkásságát. 

A nemzeti múlt meg-

ismertetése, a nem-

zeti jelképek ismere-

te, megbecsülése, 

tisztelete. 

Szerezzenek infor-

mációt az emberiség 

közös, globális prob-

lémáiról az ezek 

érdekében alakult 

nemzetközi együtt-

működésről. 

Megismertetjük ta-

nulóinkat a magyar-

ság jelképeivel, 

nemzeti ünnepeink-

kel, nemzeti kultú-

ránk kiemelkedő 

alkotásaival. 

Nemzetközi és egyházi 

kapcsolatok ápolása. 
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 4. 

Alakuljon ki a nem-

zettudat.  

Értsék és becsüljék a 

velünk együtt élő és 

a szomszédos népek 

kultúráját, szokásait. 

Ismerjék falunk, 

régiónk természeti 

értékeit, kulturális 

örökségeit.  

Ismerje a rávonatko-

zó állampolgári jo-

gokat. Legyen igé-

nye a közéletiségre, 

a közösségi tevé-

kenységre. Alapoz-

zuk meg a felkészü-

lést, a jogok és köte-

lességek gyakorlásá-

ra 

/Diákönkormányzati 

munka, parlament./ 

Történelmi szere-

pünk tárgyszerű is-

mertetése és tárgyi-

lagos értékelése.  

Az állampolgári jo-

gok megismertetése. 

A tanulók közéleti-

ségének gyakorolta-

tására az iskolai élet 

ad teret. 

Múltunk megismerése 

és elhelyezése az egye-

temes történelemben, 

az egyes történelmi 

események valós érté-

kelése. 

A természet szeretete, 

a környezetvédelmi 

szemlélet megalapo-

zása, a környezetért 

felelős magatartás 

kialakítása. 

1-2. 

Ügyeljen közvetlen 

környezetének rend-

jére, tisztaságára. 

Legyen tisztában a 

hulladékgyűjtés 

környezetvédelmi 

hasznosságával. 

Rend megtartása az 

osztálytermekben, az 

iskolaudvaron.  

Rend a személyes 

felszerelésekben. 

Lakóhelyünk termé-

szeti szépségeinek 

megismertetése.  

Az állatok és a nö-

vények védelme. 

Személyes példaadás, 

bemutatás, beszélgetés, 

magyarázat.  

Túrák a különböző év-

szakokban. Hulladék-

gyűjtés. Technika órán 

anyagtakarékosság. 

 3. 

Tudja, hogy a kör-

nyezetszennyezés 

milyen veszélyekkel 

jár. 

Ismeretnyújtás. 

Környezetszennyező 

anyagok.  

A természet közvet-

len tanulmányozása, 

tapasztalatok gyűjté-

se, értékelése. 

Megfigyelés, kísérlete-

zés, összehasonlítás. 
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 4. 

A környezet termé-

szeti és ember alkot-

ta értékeinek meg-

óvása. 

Ismerjék fel a társa-

dalmi, gazdasági 

modernizáció egyén-

re gyakorolt pozitív 

és negatív hatásait a 

környezeti követ-

kezmények tükré-

ben. 

Ismeretnyújtás - az 

emberi hatása a kör-

nyezetre /jó és 

rossz/. Természeti 

környezetünk fele-

lősségteljes és tuda-

tos használata. 

Előadások szervezése. 

Víz napja 

Föld napja 

Erőmű látogatása 

Legyenek nyitottak 

és fogékonyak a mű-

vészeti alkotásokban 

megjelenő szépség 

iránt. A művészetek 

alapjainak ismerete: 

 zene 

 tánc-és dráma 

 vizuális művésze-

ti ágak 

 egyházművészet 

1-2. 

Tanulóinkban ala-

kuljanak ki az eszté-

tikus munkavégzés 

elemei. 

Ennek alapja a fü-

zetvezetés igényes-

sége, tábla tisztán 

tartása. 

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifeje-

zőképesség fejleszté-

se. 

A tanulók munkái 

legyenek tiszták, 

rendesek. 

A tanszereiket tart-

sák rendben. 

Lehetőséget adni a 

művészi önkifejezés-

re és az esztétikum 

mindennapokban 

betöltött szerepének 

megértésére. 

Rajzolás, festés, gyur-

mázás, egyszerűbb 

munkadarabok elkészí-

tése. 

Műalkotások és előadá-

sok elemzése. Saját 

nézőpont összevetése 

mások véleményével. 

Színházi előadások 

látogatása, múzeumlá-

togatás, tárlat – kiállítá-

sok megtekintése, szín-

játszó csoport. 

Ismerjék a főbb mű-

vészettörténeti kor-

szakokat, azok ki-

emelkedő alkotásai 

3. 

A tanulók a más te-

rületeken elsajátított 

ismereteiket, készsé-

geiket és képessége-

ket a drámában a 

táncban alkalmazni 

tudják. 

Ismeretadás a művé-

szetekről. 

Ízlésformálás. 

Játék, kísérletezés, be-

szédgyakorlatok, jele-

netsorok szerkesztése. 

Műalkotások bemutatá-

sa. 
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Legyen képes mozgó-

sítani a természettu-

dományos és műszaki 

műveltségét, a hét-

köznapi életben fel-

merülő problémák 

megoldása esetén. 

Esztétikai és művé-

szeti kompetencia, 

anyanyelvi kompe-

tencia, digitális kom-

petencia. 

Kiemelt fejlesztési 

feladatok: énkép-

önismeret fejlesztése, 

tanulás tanítása, kör-

nyezettudatosságra 

nevelés. 

4. 

Kritikusan értékelje 

környezete esztétiká-

ját. Törekedjen köz-

vetlen környezetének 

ízléses alakítására. 

A dolgok logikus 

okát és érvényessé-

gét keresse.  

Legyen kritikus az 

áltudományokkal 

szemben.  

Az internet kínálta 

lehetőségek kritikus 

használata. 

Ízlésformálás. 

A média által közve-

tített információk, 

ismeretek, zene, fil-

mek közötti váloga-

tás – az értékes elkü-

lönítések az értékte-

lentől. 

Tegyük kíváncsivá 

tanulóinkat az új 

technológiák és be-

rendezések iránt. 

Információ megkere-

sése, feldolgozása, 

összegyűjtése. 

Az elektronikus mé-

dia útján történő 

kommunikáció. 

Egyházi épületek és 

építészeti alkotások 

ismerete, múzeumláto-

gatás, színházlátogatás. 

A média alkotásainak 

elemzése. 

Szövegszerkesztés, 

adattáblázatok, adatbá-

zisok, információtáro-

lás, e-mail. 

Tartsák alapvető ér-

téknek a munkát, 

mely minden más 

élőlénytől megkülön-

bözteti az embert. 

1-2. 

Alakuljon ki, hogy a 

munka az emberiség 

számára értéket te-

remtett, melyet a 

történelmi korok 

fejlődésével egyre 

inkább bővített. 

A tanulás legyen 

érték, tudják, hogy 

ez az ő munkájuk. 

Tanóra – füzetvezetés, 

gondos készülés, felsze-

relések hiánytalan meg-

léte, szerepjáték. 

Ismerjék, hogy a 

munka anyagi java-

kat, fogyasztásra al-

kalmas termékeket 

teremt. 

3. 

Értsék elemi szinten, 

hogy a gazdaság 

szektorai hogyan 

működnek, hogy 

ennek feltételei a 

tervezés, a szervezés, 

irányítás, kockázat-

vállalás. 

Ismeretátadás, ok-

okozati összefüggé-

sekre rávilágítás, a 

történelem és a tech-

nika kölcsönhatásai-

nak ismerete. 

Tanóra, könyvtáróra, 

tanulói kiselőadások, 

múzeumlátogatás. 
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Tudják a tanulóink a 

gazdaság szektorait, 

/állami, magán/, hogy 

a működésnek jogi, 

pénzügyi feltételei 

vannak. 

Kezdeményező kész-

ség és vállalkozói 

kompetencia, digitá-

lis, esztétikai, idegen 

nyelvi, anyanyelvi, 

természettudományos, 

szociális és állampol-

gári kompetenciák. 

Kiemelt fejlesztési 

feladatok: gazdasági 

nevelés, felkészülés a 

felnőtt szerepre, egye-

temes kultúra iránti 

nyitottság. 

4. 

Értsék és értékeljék, 

hogy az erőforrások 

végesek, hogy az 

embernek meg kell 

tanulni gazdálkodni 

a meglévőkkel, és az 

újakat felfedezni.  

Az aktív állampolgá-

ri magatartáshoz 

tudjanak bánni, a 

pénzel, eligazodni a 

fogyasztási javak, 

szolgáltatások, mar-

ketinghatások kö-

zött. 

Olyan fogyasztóvá 

nevelés, akik tudato-

san, értékek mentén 

válogatnak, tudnak 

különbséget tenni a 

kis egyéni vállalko-

zások, és nagy áru-

házláncok üzletpoli-

tikája között. 

A média hatásai - rek-

lámok, szórólapok. 

Szituációs játékok. 
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3. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI FOLYAMATA 

3.1. Az iskola élet - munkarendje és szervezeti felépítése 

Iskolánk két épületben működik. A Szabadság úti épületben az alsó tagozat, a Jókai úti épü-

letben alsó tagozat, a felső tagozat, a tanulószoba, valamint ott található a tornaterem, a sport-

udvar és a szaktantermek.  

Iskolánkban alapfokú művészetoktatás zajlik (minősített), képzőművészet (festészet, grafika) 

tanszakokkal, 2 év előképzővel+ 6 év alapképzés. 

Félévenként a tanulók munkáiból kiállítás készül. A tanév során múzeum- tárlatlátogatás év-

folyamonként, terv szerint zajlik. Lehetőség szerint rajzpályázatokon és rajzversenyeken ve-

szünk részt. A művészeti iskolába való jelentkezés érdeklődés alapján történik, felvételi, al-

kalmassági vizsga nincs. 

Az osztályok indítása, csoportok szervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 

Az iskola élén az igazgató áll. Feladatát a munkatörvénykönyve alapján az Egri Főegyházme-

gye érsekével kötött munka szerződés és ennek részeként a munkaköri leírás határozza meg. 

Munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető segítik az alábbi hatáskö-

rökben: 

 Az alsó tagozatos szakmai munka közvetlen figyelemmel kísérése. 

 A szakmai tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs jelentési kötelezettség. 

 A Szabadság úti épület technikai személyzetének, illetve az iskolatitkár munkájának köz-

vetlen irányítása. 

Az igazgatóhelyettesek tevékenységüket az igazgató irányításával végzik. Személyi, gazdasá-

gi és az iskola szakmai tevékenységével kapcsolatos önálló döntést nem hoznak. 

Szűkebb iskolavezetést az igazgató, a gazdasági vezető, a helyettesek és a szakmai munkakö-

zösségek vezetői alkotják. Tevékenységüket, feladataikat a tanév elején elkészített, és a fenn-

tartó által jóváhagyott munkaterv alapján, a feladatok rendszeres egyeztetésével végzik. A 

munkaközösség vezetőket az igazgató bízza meg és jogszabálynak megfelelő díjazásban ré-

szesülnek.  

A munkaközösségeket a tantestület feladatainak, illetve a szakos összetételnek megfelelően 

szervezi és alakítja az iskola, a fenntartó által biztosított keretben. 

A teljes iskolavezetés tagja az igazgató, a gazdasági vezető a helyettesek, a plébános, a mun-

kaközösség vezetők, valamint az iskolai szakszervezet képviselője, és a diákönkormányzatot 

segítő tanár. A teljes iskolavezető véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A mun-

kaközösségek döntenek saját működésükről, munkatervük összeállításáról, szakmai munkájuk 

szervezéséről, a szakmai fejlesztés lehetséges irányairól, továbbképzésekről. 
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Az iskola nevelőtestülete véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik az iskola szakmai ügye-

it, személyi kérdéseit illetően a jogszabálynak megfelelően. 

Az iskola vezetése, nevelőtestülete munkájában támaszkodik a szülői szervezet segítő munká-

jára. Jogaik a köznevelési törvényben rögzítettek. Az iskola, éves munkatervét az igazgató 

javaslatára a fenntartó fogadja el /ünnepek, lelki napok, továbbképzések, értekezletek, ren-

dezvények, szülői megbeszélések, szünetek, tanítási nélküli munkanapok, stb./ a gyermekkö-

zösség véleményét figyelembe véve, a diák önkormányzati képviselők útján, az őket közvet-

lenül érintő dolgokban. A diákönkormányzat éves eseménynaptárt készít. 

 

3.2. Működése 

Mindkét épületben minden tanítási napon reggel 7.20 órától nevelői ügyelet működik. A taní-

tás reggel 8 órakor kezdődik. Tanórán kívüli, illetve szabadidős foglalkozások az utolsó taní-

tási órát követően kezdődnek, a csoport összetételétől függően, a gyerekekkel egyeztetett idő-

pontban. A tanítási órák 45 percesek. A tanév rendjét a miniszter által kiadott rendelet alapján 

tervezi meg az iskola. 

Másnapra való felkészülésre illetve tanításon kívüli foglalkozásokra szülői igények alapján 

összeállított csoportok működnek. 

A tanítási napok rendje:  

A tanítási órák közötti szünetekben, az épületben, illetve a folyosón nevelői ügyelet működik, 

beosztás alapján. 7.45-től és az utolsó tanítási óra után minden osztályban hetesek látják el a 

feladataikat, meghatározott sorrendben. /A feladatokat külön dokumentum tartalmazza./ 

A tanórán kívüli, illetve szabadidős foglalkozásokról iskolavezetés dönt - a nevelőtestület 

véleményét figyelembe véve - az igények és lehetőségek alapján. E foglalkozások rendjét a 

munkaterv tartalmazza. A foglalkozásokat megelőzően, azok tartama alatt, illetve azokat kö-

vetően a foglalkozást vezető szaktanár vagy tanító látja el a gyermekek felügyeletét. 

Az alapfokú művészetoktatási iskola csoportjai önként vállalt módon szerveződnek.  Helye az 

általános iskola épülete. A foglalkozást megelőzően, azok ideje alatt, illetve azt követően a 

foglalkozást vezető szaktanár látja el a gyermekek felügyeletét. 

A művészeti oktatás óráit úgy osztjuk be, hogy azok ne ütközzenek az iskola tanítási óráival. 

A csoportos órák oktatási ideje összevonható. 
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4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a kü-

lönféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A tanulók keresztény értékrend szerinti nevelése. 

Feladata: Az alapvető keresztény értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

 A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

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

 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontossá-

gának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommu-

nikáció elsajátítása. 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyomá-

nyok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A ha-

zaszeretet érzésének felébresztése. 

 A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékeny-

ségekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 
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5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A közösségi tudat releváns meghatáro-

zója, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk: tanárok, diákok, szülők. Ezt a tudatot erő-

síti rendszeres vallásgyakorlásunk – az ima (iskolában tanítás előtt és után), a szentmisék (a 

közösségünk és az Egyház ünnepein) és a lelkigyakorlatok. A közösségfejlesztés közös fel-

adat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, 

hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával.  

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, sportfoglalkozások, lelkigyakorlatok, lelki na-

pok, zarándoklatok, kirándulások, plébániával közös programok, szülőkkel való együtt-

működés (a szülők részéről várjuk: aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, ötletnyúj-

tást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, őszinte véleménynyilvánítást, együtt-

működő magatartást, nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való 

törekvést, érdeklődő, segítő hozzáállást, szponzori segítségnyújtást. 

 Közösségi óra: az osztályközösség, az iskolaközösség erősítése, a közösségi felelősség, a 

közösségi tudat kialakítása érdekében minden felső tagozatos tanulónktól elvárt az egyen-

lő teherelosztás alapján heti egy közösségi óra vállalása egyéni választás alapján (kivéve 

énekkar). A közösségi órán való részvétel mindenkire nézve egyaránt kötelező, tanítási 

időn kívüli, iskolai életet erősítő, támogató tevékenység. A tanulók az alábbiakból kötele-

zően választanak szeptember első hetében: 

- Énekkari tagság (szaktanári választás alapján – kiemelten fontos, iskolai kórusban 

való részvétel); 

- DÖK vezetőségi tagság; 

- Iskolai újság szerkesztői; 

- Iskolarádiós műsor szerkesztői; 

- Osztályfaliújság készítői; 

- Osztály teremrend felelősök; 

- Iskolai faliújság készítői; 

- Óvodai programok segítői; 

- Idős emberek segítői; 

- Falu – iskola - hon és népismereti szakköri tagság. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkor-

ral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak meg-

felelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irá-

nyítani képes – személyiséggé válásig. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy ne-

velői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt mó-

don tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szerve-

zett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési nor-

mák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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6. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI 

RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁI 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási fo-

lyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tart-

ják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állan-

dó aktivitását biztosítják. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mér-

tékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyak-

ból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben ré-

szesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlás-

nál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.  

 Az egységes alapokra épülő differenciálás 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanu-

lásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, 

akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk foko-

zatos kialakításához, megalapozásához. 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység. 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása 

és értékelése. 

A differenciált tanulásszervezés terén a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásá-

nak, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudá-

sának átrendeződésére. 

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit. 
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 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a cso-

portmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállósá-

gát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani. 

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzés-

ben, az értékelésben. 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hát-

rányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli) 

tevékenységek segítik: 

1. Hagyományőrző tevékenységek 

Az egész iskolát érintő éves rendezvényterv alapján működő programok: 

Fontos feladat az iskola névadójának, Dr. Nagy Gyula emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 

évenkénti megemlékezés áprilisban a névadó születésnapjáról. A választott védőszent napját 

hasonlóképpen tartjuk. Évente két alkalommal tartunk lelki napot. A teljes iskolaközösség 

évente négy alkalommal közösen vesz részt a szentmisén. Tanévnyitón, tanévzárón, kará-

csony előtt és húsvét előtt. A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be. Az étkezésekhez 

kapcsolódó imák és köszönés gyakorlása folyamatosan kerül bevezetésre.  

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tan-

órán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazga-

tója által megbízott pedagógus segíti. 

2. Diákétkeztetés 

Az iskola székhelyén működő önkormányzat biztosítja a diákétkeztetést, állapítja meg az ét-

kezési térítési díjakat az iskola fenntartójával megkötött szerződés alapján. A térítési díjak 

beszedéséről az iskola gazdasági vezetője gondoskodik. 

3. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, vala-

mint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetség-

gondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességei-

nek fejlesztésére heti egy felzárkóztató órát szervezünk. 

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. 

 



GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

33 

 

4. Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

5. Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződ-

hetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is, éves terv alapján. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt, és a döntést, a Fenntartóhoz jóváhagyásra felter-

jeszti az igazgató.  

6. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetsé-

gesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szakta-

nárok végzik. 

7. Osztálykirándulások, táborok 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka előse-

gítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. 

Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fe-

dezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek 

arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok 

gyermekei is részt tudjanak venni.  

Határtalanul pályázaton való részvétel a mindenkori 7. évfolyamosoknak. 

Nyári táborok: 

 alsó tagozaton: vallás- és hittanismereti táborok; 

 felső tagozat: természetismereti, honismereti és vallási tábor; az adott környék megisme-

rése; 

 képző- és egyházművészeti tábor: művészeti iskolások részére alkotótábor; 

 sporttábor: az alsós emelt óraszámú testnevelésben részesülőknek (úszás, tenisz, kézilab-

da, túra); elsődlegesen az Egri Főegyházmegye létesítményeinek igénybevételével. 
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8. Múzeumi, egyházművészeti, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcso-

lódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos láto-

gatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felme-

rülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális kö-

rülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. A múzeumpedagógiai órá-

kat a helyi tantervben meghatározottak szerint, tanítási időben valósítjuk meg, a fenntartó és a 

Mátra Múzeum és a Szent Bertalan Templom Kincstára között megkötött szerződés alapján. 

9. Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felké-

szíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle sza-

badidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatá-

sok, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

10. Testvériskolai kapcsolat 

Erdély, Hargita megye, Kápolnásfalu. Sokéves testvérkapcsolatunk van a Kriza János Általá-

nos Iskolával. Évente felváltva kb. 20 fős iskolai csoport nyári csereprogram (elhelyezés csa-

ládoknál). Közösségi, kulturális programok, ország-ismeret, környék bemutatása közös pro-

jektekben. A költségekhez felhasználva az erre alapított állami testvériskolai kapcsolatok pá-

lyázati alapjait. 

11. Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését az iskolai könyvtár segíti. 

12. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola léte-

sítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári fel-

ügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 
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7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek fi-

gyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 

formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük: 

 a sajátos nevelési igényű; 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

 a kiemelten tehetséges; 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

7.1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

szervezzük meg. Az irányelv célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás, és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyere-

keknél.  

Az irányelv annak a biztosítását szolgálja, hogy: 

 a fejlesztés számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg; 

 az iskolai fejlesztés követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

 a tanulókat a nevelés. oktatás, fejlesztés ne terhelje túl, lehetőséget nyújtson a sérült ké-

pességek rehabilitációs habilitációs célú korrekciójára 

Módszerek, eljárások 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt in-

tegrált formában folyik. A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott spe-

ciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szük-

ségleteknek megfelelően határozzuk meg.  

Az együttnevelés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figye-

lembevételével, egyéni fejlesztési terv alapján történik, egyéni és kiscsoportos foglalkozások 

keretében. Ezeket a tanórán kívüli foglalkozásokat a tanuló fogyatékosságának típusához iga-

zodó szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus végzi, habilitációs, rehabilitációs fejlesz-

tést szolgáló órakeretben. igénybe vesszük az utazó gyógypedagógus szolgáltatásait is. 
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A gyógypedagógus: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

 javaslatot tesz módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, 

 együttműködik a többségi pedagógusokkal. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

résztvevő pedagógus: 

 egyéni haladási ütemet biztosítanak az SNI-s tanulóknak; 

 a NAT-ban rögzített tananyag tartalmak kijelölésekor egyes területeken módosítanak, 

egyszerűsítenek; 

 a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépítik; 

 alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, eltérő viselkedéshez; 

 a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba; 

 egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezési módszereket alkalmaznak. 

Iskolánk rendszeres kapcsolatot tart fenn az Egri Tanulási képességeket vizsgáló Rehabilitá-

ciós Intézet munkatársaival. 

1. osztályban Meixner-módszert alkalmazunk az olvasás-, írástanításra, a diszlexia és diszgrá-

fia megelőzésére, beszédhibák javítására, részképességek fejlesztésére. 

Iskolánk a következő SNI típusokat látja el: 

 beszédfogyatékos 

 enyhe értelmi fogyatékos 

 pszichés zavarokkal küzdő tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar). 
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7.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyámhivatallal, 

védőnővel, logopédussal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; mozgásfejlesztő alapozó terápia; 

 egyéni foglalkozások; 

 képesség-kibontakoztató felkészítés; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház-, templom- és múzeumlátogatások); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

 a szülőkkel való rendszeres együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, tanulópárok megszervezése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

7.3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek 

segítik 

Az iskolai tehetséggondozás koordinálását és gyakorlati megvalósítását, a tanév során szerve-

zett versenyek előkészítését, lebonyolítását tehetséggondozó tanári diplomával rendelkező 

pedagógus végzi heti rendszerességgel, tanórai keretek között is. 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális); 
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 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, az egyházi iskolák preferálása; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház-, templom- és múzeumlátogatások); 

 képzőművészeti oktatás; 

 emelt szintű testnevelés oktatás. 

7.4. A hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny-

ségek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház-, templom- és múzeumlátogatások); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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8. GYERMEK- ES IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Miden pedagó-

gus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős működik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját.  

Ezen belül feladati közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézmények-

ről, amelyekhez problémák megoldása érdekében fordulhatnak; 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében; 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét; 

 tájékoztatást nyújtunk a tanulók részére szervezett szabadidős programokról; 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi, mely lehet: rendszeres, rendkívüli, pénzbeli, természetbeni juttatások; 

 osztályonként regisztrálja a hátrányos- és veszélyeztetett helyzetű tanulók adatait; 

 éves ütemtervet készít, e tanulók megsegítésére. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki. A gyermek fejlődését ve-

szélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák 

feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat se-

gítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.  

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

 meg kell keresni a problémák okait; 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 



GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

40 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együtt-

működik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 házi orvossal, 

 a plébánossal, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 indulási hátrányok csökkentése; 

 felzárkóztató foglalkozások; 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés; 

 tehetséggondozó foglalkozások; 

 pályaválasztás segítése; 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése; 

 vallási, lelki programok; 

 a családi életre történő nevelés; 

 napközis és tanulószobai foglalkozások; 

 az egészségügyi szűrővizsgálat; 

 az iskolai étkezési lehetőségek; 

 gyermekjogokkal való foglalkozás diákönkormányzaton; 

 a személyes, egyéni tanácsadás /tanulónak, szülőnek /; 

 a tanulók szociális helyzetének javítása /segély, természetbeni támogatás /; 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, együttműködés; 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról; 

 a tanulók szabadidejének szervezése, oly módon, hogy megóvjuk őket a káros testi, lelki 

és környezeti hatásoktól.  

 Esélyegyenlőség biztosítása. 
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9. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

A pedagógusok alapvető feladatai  

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési sza-

bályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában elő-

írt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.  

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a neve-

lést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói fel-

ügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartá-

sa. 

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szak-

szerűségének figyelemmel kísérése. 

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmene-

tek, éves programok). 

 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a taní-

tási órákon. 

 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
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 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és 

a különféle iskolai foglalkozásokon. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a taní-

tási órákon. 

 A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

A tehetséges tanulók gondozása 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, egyházi rendez-

vények, pályázatoknak az igazgatóval és a gazdasági vezetővel való egyeztetetés utáni 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemuta-

tókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesz-

tése. 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, valamint 

a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóz-

tatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló ta-

nulók körében. 

 A hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, 

mentorálása. 

 A hátrányos helyzetű valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztá-

lyozó vizsgára. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, valamint a beil-

leszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 
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A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, templom- és múzeumlátoga-

tás, kirándulás). 

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi templomi és 

iskolai ünnepség). 

 Iskolai (és templomi) rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 

 Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

 Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységé-

ben 

 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 Részvétel, a Fenntartó jóváhagyásával Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbta-

nulásban. 

 Továbbképzéseken való részvétel. 

 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
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Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 

 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásá-

ban 

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

Aktív részvétel a tantestület életében 

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beil-

leszkedésének segítése. 

 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szerve-

zésében, a szervezés segítése. 

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdek-képviseleti szervezetek tevékenységébe. 

 A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, 

civil szervezeteiben. 
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A vezetői feladatok ellátása 

 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

 Közoktatás vezetői és egyéb vezetői képesítések megszerzése a fenntartó javaslatára 

 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, irányítása, ellenőrzés, értékelés) lelkiis-

meretes ellátása. 

 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a ta-

nulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása.) 

A keresztény pedagóguskép  

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden más ez-

után következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel ren-

delkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógu-

soknak is ilyennek kell lenniük. 

A nevelő pedagógusnak nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe 

és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a kultúra szépségeinek 

megtapasztalása, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. 

Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállal-

nia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. 

A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely segítségé-

vel erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. 

A tanár élete összhangban álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért fontos, 

hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit megtartsa a 

diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani. Csa-

ládi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, hitükben képzett, megfe-

lelő végzettségű, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai 

és tettei mindig legyenek összhangban, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek 

számára a hamis tanúságtétel. 
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Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem dol-

gozik a vallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és munkája köz-

ben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez a diákokban 

meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az esetben biztosít-

ható. A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából el-

engedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés előfelté-

tele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az egyszínűség-

re kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok a világ sok-

színűségét tudják képviselni. Az iskola vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő peda-

gógusok kiválasztása. Ezért minden új tanár plébánosi ajánlással és először egy éves szerző-

déssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet véglegesíteni. Az 

iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre meghatározott 

rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest 

mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő felkészültséggel, magas szak-

mai színvonalon dolgozhassanak. 

A keresztény nevelő hitvallása 

Nevelni csak a közösség képes – már az ősegyházban egy „szív, egy lélek” jellemezte az első 

keresztényeket. Isten közösségben találkozik az emberekkel, ugyanakkor fontos az egyéni 

felelősség. 

Tekintély és demokrácia – a nevelő a növendékeihez képest többletet hordoz. Erkölcsi kérdé-

sekben nem szavazhatunk, ugyanakkor az egyesek szavára figyelni kell. 

Felelősség – a diákjaink ránk vannak bízva. Abban a tudatban cselekszünk, hogy Isten előtt 

egyszer majd számot kell adnunk. 

 Tudjon azonosulni az iskola pedagógiai programjának alapelveivel, céljaival. 

 Törekedjen a célok elérésére. 

 A megfogalmazott feladatokat igyekezzen megvalósítani a nevelés-oktatás különböző 

színterein a pedagógiai helyzetek kínálta tevékenységi formákkal. 

 Viselkedésével, személyes példamutatásával pozitív irányba befolyásolja a nevelési fo-

lyamatokat. 

 Toleráns, elfogadó, befogadó légkört teremtsen a tanulókkal és a kollégákkal. 

 Innovatív, szakmailag igényes legyen. 

 Törekedjen a jó partnerkapcsolatra az iskola minden használójával. 

 Ismerjék az új módszereket, irányzatokat és alkalmazzák azokat. 

 Személyes és szakmai igényességre törekedjenek. 
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Követelmények, elvárások a nem pedagógus dolgozókkal szemben 

A gyermekek/tanulók az intézmény minden dolgozójával kapcsolatba kerülnek. Ezért szüksé-

ges, hogy a nem pedagógusdolgozók számára is megfogalmazzunk erkölcsi elvárásokat, hi-

szen ők is hatást gyakorolnak a gyermekekre. Természetesnek tartjuk tehát, hogy: 

 a munkaköréből adódó feladatokat mindenki a tőle elvárható legjobb szinten teljesíti; 

 az intézmény működésének feltételeit munkaterületén biztosítja; 

 megnyilvánulásai nem ellentétesek az intézmény katolikus szellemiségével (pl. öltözkö-

dés, beszéd), 

 az intézmény vállalt feladataihoz tiszta, biztonságos, esztétikus környezetet biztosít. 

Erkölcsi elvárások a tanulókra vonatkozóan 

Belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra, részvétel a vallásának megfelelő (katoli-

kus, református, evangélikus) egyházi programokban. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, 

az iskola felekezeti jellege szerint tartoznak részt venni a programokon, ha az kötelező. Tisz-

teletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt, mindenki testi, lelki egészségének megőr-

zése, biztosítása, alapos, rendszeres és pontos munka, a rábízott feladatok lelkiismeretes el-

végzése, a házirend felelős betartása szintén a tanuló kötelessége. 

Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző, a lelki fejlődést szolgáló val-

lási programokkal, szakkörökkel, tanulmányi kirándulásokkal, sport- és kulturális események 

szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük. Az iskola 

diákszervezetei ehhez ajánlást készíthetnek. 

Erkölcsi ajánlások a szülőknek 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga 

és kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola igazán 

egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget alkotnak, hiszen „a ke-

resztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik” (Kat. Isk. 53.). Így a gyermekek egy 

egyházi közösségből kerülnek be az iskola közösségébe, és az iskola elvégzése után oda ke-

rülnek vissza. Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola egyházi jellegét, ne 

neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogas-

sák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, 

hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára meg-

nyugtató megoldását. Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemisé-

gét, nevelési alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. 

Ennek formái az osztály- és fogadóórás szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, és 

természetesen a személyes beszélgetés. 
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10. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

10.1. Az osztályfőnök feladatai 

 Katolikus iskolában célszerű az első osztályban olyan pedagógust jelölni osztályfőnök-

nek, aki a katolikus egyházzal közösségben van, és a feltételrendszerének megfelel, mert 

a bejövő gyerek számára elsőként az osztályfőnök jelenti a katolikus iskolát. 

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendez-

vényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és a katolikus iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős prog-

ramokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel, szükség ese-

tén a lelkipásztorral. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szü-

lők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.  

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább 

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti. 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájé-

koztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegí-

tése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
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 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvé-

delmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.  

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók maga-

tartás és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetés-

ben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben 

javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az 

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban elő-

írt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályavá-

lasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelent-

kezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 
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 Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi tájékoz-

tató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

10.2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfő-

nöki munkaterv alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése: 

 A tanév elején összeállított munkaterv. 

 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

 Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezle-

tek tervezett témái. 

 Az osztály diákközösségének vezetői. 

 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

 Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán. 

 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

 Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 
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10.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

 tanulók száma, ebből leány; 

 állami nevelt (gondozott); 

 hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló; 

 tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló; 

 sajátos nevelési igényű tanuló; 

 az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló; 

 egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók; 

 más településről bejáró tanuló; 

 nem magyar állampolgár; 

 évfolyamismétlő. 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról: 

 tanulók száma; 

 osztályozott tanulók száma és aránya; 

 osztályozatlan tanulók száma és aránya; 

 az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga; 

 az osztály tanulmányi átlaga; 

 kitűnő tanulók száma és aránya; 

 szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén; 

 példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén; 

 példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén; 

 egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya; 

 két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya; 

 három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya; 

 a bukások száma tantárgyanként; 

 a tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei; 
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 iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések); 

 iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések); 

 nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői; 

 a középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, ma-

tematika); 

 középiskolai felvétel a tanulók választása alapján; 

 a választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya;  

 a választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya; 

 a választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya; 

 továbbtanulás iskolatípusok szerint; 

 gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya; 

 szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya; 

 szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya; 

 egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya. 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvá-

rásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő ta-

nulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségek-

kel küzdő tanulók). 
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 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények fel-

sorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, 

a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

- Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

- A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

10.4. Az osztályfőnöki órák témái 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin: 

 A házirend szabályainak megbeszélése. 

 Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

 Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

 Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélé-

se. 

 A kerékpáros közlekedés szabályai. 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és ká-

bítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a sze-

xuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, lelkipásztor) se-

gítségének igénybe vételével. 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

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

 Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása 

céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vé-

tele. 

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 

végén. 
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 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld nap-

járól és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

 Megemlékezés az iskola névadójáról és védőszentjéről. 

 Osztálykirándulás előkészítése. 

 

11. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGÉNEK KÜLSŐ 

KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE ISKOLÁN KÍVÜLI 

INTÉZMÉNYEKKEL 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Egri Főegyházmegye 3300 Eger Széchenyi út 1. 

 Az intézmény működtetőjével: Egri Főegyházmegye 3300 Eger Széchenyi út 1. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselő-testülettel és polgármesteri hivatallal: 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3231 GYÖNGYÖSSOLYMOS SZABADSÁG ÚT 139. 

 A megyei, fővárosi pedagógiai intézettel: HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZ-

MÉNY 3300 EGER, SZVORÉNYI ÚT 27. 

 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: SOLYMOSY ÓVODA 3231 

GYÖNGYÖSSOLYMOS, SZABADSÁG ÚT 164.  

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: PETŐFI SÁNDOR 

GYÓYGPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA NEVELÉ-

SI TANÁCSADÓ 3200. GYÖNGYÖS, VEZEKÉNYI ÚT 9. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében, az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató TIHANYI JÓZSEF alapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

3231 GYÖNGYÖSSOLYMOS, BARTÓK ÚT 1-3. 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Gyöngyös - Felsővárosi Római Katolikus Plé-

bánia  

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a 

felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. 
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A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 

tart fenn az ORVOSI RENDELŐ 3231GYÖNGYÖSSOLYMOS, JÓKAI ÚT 12/A illetékes 

egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatát. 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felada-

tok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendsze-

res kapcsolatot tart fenn a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI 

INTÉZMÉNY 3231 GYÖNGYÖSSOLYMOS, SZABADSÁG ÚT 139. gyermekjóléti szolgá-

lattal. 

 

12. A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

Szülői részvétel az iskolai szervezetben 

 Intézményünk igyekszik a szülői igényeknek megfelelni mind a tanulási tartalmakban /pl. 

számítástechnika, csoportbontás, másnapra való felkészülés csoportos megszervezése, 

középiskolai előkészítő /, mind a délutáni szabadidős tevékenységek megszervezésében 

/sportkörök, havi egyszeri túrák / 

 Az iskolában aktív szülői munkaközösség működik, mivel a gyerekek személyiségének 

hatékony fejlesztése csak a családokkal közösen képzelhető el. 

 Egy alapítvány segíti pedagógiai munkánkat: 

- A TIHANYI JÓZSEF alapítvány. 

 A szülők folyamatosan besegítenek az iskola karbantartási munkáiban, részt vesznek tár-

sadalmi munkában. 

 Családlátogatások /szükség szerint /. 

 Az évente két-három alkalommal összehívott szülői értekezletek lehetőséget nyújtanak az 

információcserére /szaktárgyi elvárások követelménye, továbbtanulási lehetőségek, ma-

gatartási, viselkedési kritériumok /, véleménynyilvánításra. 

 A fogadóórák tájékoztatást adnak a tanuló előmenetelének egyéni értékeléséről tantár-

gyanként. Itt képet kap a szülő a tanuló azon hónapban nyújtott teljesítményéről, illetve 

tanácsot a javítási lehetőségekről. A fogadóórák megtartásának rendje az SZMSZ-ben ta-

lálható. 

 Ezen kívül az osztályfőnökökön keresztül bármikor kérhet alkalmat a személyes konzul-

tációra. 

 Évente megtartott nyílt napokon is várjuk a szülőket. 
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 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 

 A szülők igénylik a közös programokat. A már hagyományszerűen megrendezett gyer-

meknap szervezésében és lebonyolításában is komoly segítséget kapunk a családoktól. 

 Nagyobb iskolai rendezvényeken felügyeletet látnak el /farsang, ballagási bankett, szüreti 

diszkó/ 

 Pályaorientációs előadásokat szervezünk továbbtanulóink szülei számára 

Tanulók részvétele az iskolai szervezetben 

 Segítenek tanulóink a közös iskolai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. 

/farsang, szüreti diszkó, karácsonyi műsor /.  

 Iskolánkban a gyerekek igényeinek megfelelően különböző csoportok /lehetőségek / mű-

ködnek /pl. templomi énekkar /. 

 Minden tanuló részt vesz közszolgálati tevékenységben. 

 Évente egy alkalommal – ha lehetőségünk engedi – iskolaújság jelenik meg. A cikkek 

írása, gyűjtése és a szerkesztés, illusztráció tanulói feladat. 

 A működő iskolarádió aktuális híreket, problémákat közöl havi egy alkalommal. 

 Iskolánkban egy alsós és egy felsős diák-önkormányzati csoport működik, melyeket egy-

egy tanár, illetve diákvezető irányít. A tanulókat osztályonként egy-három diák képviseli. 

Megbeszéléseiket kétheti rendszerességgel tartják. A szervezet célja, hogy a gyerekeket 

önállóságra nevelje, minél kevesebb tanári segítséggel végezzék a rájuk bízott feladato-

kat, illetve ismerjék jogaikat és tudjanak élni vele. Az összejövetelek módot adnak a tanu-

lói panaszok, problémák kifejtésére, melyeket a vezető tanár tolmácsol a tantestület felé. 

Az évente megtartott diákközgyűlés ad alkalmat arra, hogy a gyerekek az év folyamán 

felmerülő problémáikra, kérdéseikre választ kapjanak. 

 

13. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételei-

nek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot 

javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére 

épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendsze-

res végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ész-

szerű bevonásával: 
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 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak, 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A betegség fogalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 
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Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

 Életviteli feladatok 

 Tanórai feladatok 

 Tanórán kívüli feladatok 

a) Életviteli feladatok 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége 

közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi 

rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai szoká-

sok betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

b) Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és felada-

tok: 

 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

 életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

 eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

 bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, 

biológiaóra, egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

c) Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap) 

 Nyári táborok  

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon  

 Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Diáksport Egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási 

részvételét 

 Sporttáborok szervezése 

 Sportversenyek lebonyolítása 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe. 
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Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

 Játékok  

 Foglalkoztató előadások 

 Közösségépítés  

 Művészetek 

 Programok  

 Projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok, 

iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók (pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, 

szakrendelők. 

Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: 

 a tájékozottság, 

 a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

 az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

A témák részletezése: 

 Az egészség fogalma 

 Az egészség, mint érték 

 Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

 Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

 Lelki egészségvédelem 

 Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

 Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, 

veszélyes környezet 

 Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi 

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

 A betegségek megelőzései 

 Orvoshoz fordulás 

 Megelőzés 

Táplálkozás – mozgás 

 Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

 Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 
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 Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi 

anyagok 

 A napi táplálkozás aránya 

 Teljesítmény és táplálkozás 

 Testsúlyellenőrzés 

 Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

 Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, 

változatosság 

 Aktív és passzív pihenés 

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése. 

Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés. 

Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend. 

 Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

 Rendszeresség 

 A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

 Kifáradás, jelzőrendszer 

 A pihenés szerepe – aktív-passzív 

 Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

 Testünk felépítése és védelme 

 Változások a serdülőkorban 

 A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

 Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápoló szerek, 

napozás és veszélyei 

 Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

 A serdülés hatása a személyiségre 

 Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretet-

szerelem, bátorság 

 Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

 Fiúk, lányok barátsága 

 Kirívó magatartás, utánzás 

 Nemi érés tudatosulása 
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Káros szenvedélyek – helyes döntések 

 Élvezeti szerek hatásai 

 Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, 

hozzászokás, hiánytünetek, függőség 

 Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés 

 Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés 

 Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei, 

 Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

 Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, 

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága 

Szexuális kultúra 

 Érzelmek, barátság, változások kora 

 Személyiségfejlődés 

 Érettség 

 Kapcsolati kultúra 

 Felelősség, erkölcs 

 Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

 Nemi egészség, harmónia 

 Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme 

 Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

 Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

 Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

 Új technológiák káros következményei 

 Hulladék csoportosítása 

 Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

 Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

 Az emberi test felépítése 

 Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

 Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

 Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben 

 Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

 Elsősegélykészlet 
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A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik.  

A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése. 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az el-

várás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekede-

tekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlő-

dését, érését, és szükség szerint korrigálják azt.  

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanu-

lási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitel-

szerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.  

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az 

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épülje-

nek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell 

váljanak. Ezek a programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az 

eredmények követhetőek. 

Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a 

következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlőd-

niük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a prog-

ram- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

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

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

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

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

tartására. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése, motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 
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 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismere-

tekkel: 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok, 

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása; 

 testnevelés órák; 

 játékos egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; 

 az iskolai sportkör foglalkozásai; 

 tömegsport foglalkozások; 

 úszásoktatás: minden tanévben, minden osztály úszik, egyrészt a biztonságos elsajátítás 

és az egészséges életmód érdekében, másrészt a tehetséggondozás és a versenyzési lehe-

tőség miatt. 

Alsó tagozat: 

- emelt szintű testnevelést tanuló osztályok heti 2 alkalommal egész tanévben  

- nem emelt szintű osztályokban heti 1 alkalommal fél tanévben (12 alkalom) 

Felső tagozat:  

- 5-6. osztály 6 alkalommal/tanév 

- 7-8. osztály 6 alkalommal/tanév 

 teniszoktatás: a felnőttkori sportolási alternatíva, a mozgásműveltség kibővítése, az 

egészséges életmód kialakítása érdekében szerepel. Kialakított rendszerünk alapján az is-

kola tanulólétszámának közel fele rendszeresen tud élni e lehetőséggel. 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

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

 az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: szakkörök; 
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 minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése; 

 minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztá-

lyoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele; 

 félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A tanulók 

évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt 

venniük.) 

 

14. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

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. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtás legfontosabb alapismereteivel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósítá-

sának elősegítése érdekében: 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedők-

be; 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalko-

zó továbbképzésen. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenység-

formák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

• rovarcsípések 

• légúti akadály 

• artériás és ütőeres vérzés 

• komplex újraélesztés 

kémia 

• mérgezések 

• vegyszer okozta sérülések 

• savmarás 

• égési sérülések 

• forrázás 

• szénmonoxid mérgezés 

fizika 
• égési sérülések 

• forrázás 

testnevelés • sportsérülések 

 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 féléven-

te egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartá-

sában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások. 

 Minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyúj-

tók Országos Egyesületének bevonásával. 

 Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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15. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szük-

séges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavar-

talan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismere-

tekkel: 

- a „teremtett világ fogalmával”, 

- a környezet fogalmával, 

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kí-

vüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a kör-

nyezeti értékek felfedezésére; 

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap (téma-

nap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, akadályversennyel az 

alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a települé-

sen; 
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16. ERDEI ISKOLÁK  

Az Egri Főegyházmegye eszközeinek felhasználásával. 

Minden osztály: 3-5 napot tölt erdei iskolában, a téli időszakban a sportolási lehetőség bőví-

tésére, környezetvédelmi, természeti tartalmakra koncentráltan.  

Cél: a mozgáskultúra bővítés, egészséges életmód kialakítása (sífutás, lesiklás), tó, patak, 

növény- és állatvilág életének védelme télen. A 3-5 nap összegzéseként projekt készítése. 

A mindenkori 5. osztály: 3-5 napot tölt a Tisza-tó mellett, melynek célja kenuzási és kajako-

zási ismeretek elsajátítása, egészséges életmód és mozgáskultúra bővítése. 

A túra ideje alatt tanulmányozzák a tanulók a Tisza-tó élővilágát és a környékről néprajzi is-

mereteket szereznek. A 3-5 nap összegzéseként projekt készítése. (2. melléklet)   

A mindenkori 7. osztály: 3-5 napot tölt a Mátrában, melynek célja a környezetvédelem, a 

természettudományos ismeretek bővítése, a Mátra állat- és növényvilágának megismerése, 

túrázás. (2. melléklet) 

 

17. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ISKOLAI 

MÉRÉSEK ELJÁRÁSRENDJE, ILLETVE SZABÁLYAI 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 házi vizsgáink. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha: 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve; 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget; 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a két-

százötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet; 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület dön-

tése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
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Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osz-

tályzatot kapott. 

Különbözeti vizsga 

 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja 

folytatni, és megelőzően csak középszinten tanulta, 

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

szerinti tanulmányokat folytatott. 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel: 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tan-

tárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gya-

korlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hit-és Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Rajz és vizuális kultú-

ra 
  GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hit-és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Rajz és vizuális kultú-

ra 
  GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

Iskolai mérések, vizsgák, kötelező mérések 

 Tímár-féle képességmérés 

 1. évfolyamosok DIFER mérése 

 A tanulók fizikai állapotának mérése (NETFIT)  

 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon  

 Idegen nyelvi mérés 

Iskolánk által szervezett mérések, vizsgák 

 Belső mérés 3., 5., és 7. évfolyamon  

szövegértés, elemi számolás, kompetenciaalapú matematikai feladatok (bemeneti, ki-

meneti mérés) 

 Tollbamondás minden évfolyamon  

(kimeneti mérés) 

 Hangos olvasás mérése minden alsós évfolyamon 

(kimeneti mérés) 

 Tantárgyi tudás szummatív mérése minden alsós évfolyamon 

nyelvtan, szövegértés, matematika (félév és évvége) 

 Neveltségi szint mérése 1., 4. és 8. évfolyamon 
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8. évfolyamon 

 Idegen nyelvi szóbeli vizsga 

 Komplex művészeti vizsga 

 Úszás vizsga  

A mérések eljárásrendje 

 Mérések előkészítése 

 Mérések elvégzése 

 Mérések eredményeinek elemzése 

 Elemzés utáni tapasztalatok összegzése 

 Célok megfogalmazása, feladatok, felelősök kijelölése 

A mérések, vizsgák pontos, aktuális elkészítését, menetét minden tanév elején az iskolai mun-

katerv tartalmazza, feladatokkal, határidőkkel, elvárt eredményekkel. A méréssel kapcsolatos 

feladatokat heti rendszerességgel, az egész tanévre vonatkozóan az iskola mérés, értékelés 

végzettséggel rendelkező pedagógusa koordinálja, készíti elő, az eredményeket feldolgozza, a 

megfelelő kommunikációt minden érintett partner irányába biztosítja. 

 

18. A KATOLIKUS ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 

FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

Iskolánk katolikus iskola, ezért nincs beiskolázási körzete. A felvétel alapvető szempontja, 

hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, ke-

resztény katolikus szellemiségét, és nyitottak legyenek annak megvalósítására. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hato-

dik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

A felvétel szempontjai: 

 a szülő elfogadja gyermeke számára az iskola felekezeti elkötelezettségét, 

 a gyermek gyöngyössolymosi lakos, 

 testvére már idejár, 

 nyolc évig akar ebbe az iskolába járni, 

 szülő az iskola dolgozója. 
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Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,  

 Keresztlevél megléte előnyt jelent. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, a magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, és az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 Az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgató-

helyettesek, a plébános, és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét, felső ta-

gozaton az érintett munkaközösség véleményét. 

 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi ké-

relmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor sorsolás útján kell dönt. 

 Az második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alap-

ján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az 

előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 Iskolaváltáskor, szükség esetén, egyéni segítségnyújtással, plébánosi ajánlással, türelmi 

idő biztosításával segítjük a tanulókat. 
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II. HELYI TANTERV 

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK 

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV), A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY 

ALAPJÁN 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettanter-

vekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztés-

re, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon tervez-

hető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnö-

velve a szabadon tervezhe-

tő órák óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Környezetismeret 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

5. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Természettudományos gyakorlat 1 óra 

6. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv  1 óra 

7. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Biológia-egészségtan 1 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

Iskolánk az ötödik évfolyamon Dráma és tánc tantárgyat tanítja. 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít. 
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ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

7-8. évfolyam Kémia B változat 

7-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

7-8. évfolyam Biológia A változat 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások és 

ezek óraszámai: 

Óraterv a kerettantervekhez: 1-4. évfolyam a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT 

szerint 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Kötelező órák     

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelv    2 

Matematika 4 4 4 4 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Rajz és vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Hittan 2 2 2 2 

Szabadon tervezhető órák     

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1  

Matematika 1 1 1 1 

Környezetismeret    1 

Idegen nyelv   1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 26 26 26 28 

Választható:     

Idegen nyelv   1  

Összesen felhasznált óra: 26 26 27 28 

Felzárkóztatás: 1 1 1 1 
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Óraterv a kerettantervekhez: 5-8. évfolyam a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT 

szerint 

Tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Kötelező órák     

Magyar nyelv  2 2 1 2 

Irodalom 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 

2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Informatika  1 1 1 

Természetismeret  2 2   

Fizika   2 1 

Biológia- egészségtan   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Hittan 2 2 2 2 

Szabadon tervezhető órakeret:     

Magyar nyelv    1  

Matematika  1 1 1 

Informatika 1    

Biológia    1 

Természettudományos gyakorlat  1   

Idegen nyelv 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret: 29 29 32 32 

Választható:     

Természettudományos gyakorlat 1    

 Irodalom    1 

Matematika    1 

Összes felhasznált óra: 30 29 32 34 

     

Felzárkóztatás 2 2 2  
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2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK 

ELVEI 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközö-

ket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a 

hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek és a fenntartó jóváhagyását bírják. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-

ban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásá-

nál figyelembe vesszük a tankönyv térítésmentes biztosításának kötelezettségét. 

A tankönyvek kiválasztásának szempontjai: 

 Tartalmazzon megfelelő kiegészítő anyagot, tartalmas válogatási lehetőséget adva. 

 A tananyag legyen világos, áttekinthető, logikusan egymásra épülő, megfelelően tagolt. 

 Az elméleti ismeretek mellett megfelelő, változatos gyakorlási lehetőséget adjon. 

/Gondolkodtató legyen, ne automatikusan kitölthető/. 

 Felépítése feleljen meg a meghatározott évfolyamok követelményszintjének, legyen 

összhangban az iskola ellenőrzési rendszerével. 

 Életkornak megfelelő legyen, motiválja a tanulókat, legyen érdekes és vidám. 

 A feladatok, utasítások legyenek egyértelműek. /példák is legyenek / 

 Legyen praktikusan használható és minősége, kivitelezése legyen esztétikus. 

 Igazodjon a fenntartó hasonló intézményének tankönyveihez. 
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3. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, 

MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Belső mérés a páratlan évfolyamokon.  

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek meg-

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

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyagra is. 

A magyar nyelv, irodalom, matematika, tantárgyakból az negyedik évfolyamon, a tanév végén 

a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesz-

nek. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matemati-

ka, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzé-

sénél: 

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

tik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfo-

gó témazáró dolgozatot írnak. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában, a felső tagozatban a készség tárgyak-

nál lehetőséget adunk a szóbeli felelésre is. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy eseté-

ben csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel mi-

nősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a ta-

nulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük.  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT (5) 

- JÓL TELJESÍTETT (4) 

- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT (3) 

- FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL (2) 
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 A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik - nyolcadik évfolyamon félévkor 

és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik - nyolcadik évfolyamon félévkor a 

félév során, év végén az egész év során szerzett érdemjegyek alapján kell meghatározni a bi-

zonyítványban szereplő érdemjegyet. 

Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig: 

Kiválóan teljesített 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfo-

lyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, 

véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az 

összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segít-

séget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalma-

zása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Össze-

függések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalma-

zására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud meg-

nyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

- a kiemelkedő teljesítmény minősítésére kitűnő, 

- továbbiak: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai: 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni ké-

pes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  
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Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében: 

- 1 órás tantárgynál 2 havonta 1 jegy, félévente minimum 3 érdemjegy 

- 2-3 órás tantárgynál havonta 1 jegy, félévente minimum 5 érdemjegy 

- 4-5 órás tantárgynál félévente minimum 5 érdemjegy 

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pont-

szám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat 

tanító nevelő. 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbha-

ladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és 

az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
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 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

 magántanuló volt. 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem 

felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a ta-

nulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri. 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a pél-

dás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók magatartását:  

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap 

végén érdemjegyekkel értékeli. 

 A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtes-

tület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

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

selkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 
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Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

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

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

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

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

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a pél-

dás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát: 

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 

végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

 A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

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

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten: 
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 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

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

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélke-

dőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növelésé-

hez az iskola jutalomban részesítheti. 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- tanári-tanítói dicséret 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthe-

tők. 

 Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók okleve-

let és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt ve-

hetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-

nyesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-

nyesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító ta-

nulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

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

Az iskolai büntetések formái: 
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 tanári-tanítói figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés; 

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselek-

ménynek minősülnek. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
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4. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT 

PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSAINAK 

SZABÁLYAI 

A természettudományos nevelés fontos szerepet játszik iskolánkban, kiemelt szerepe van az 

5., 6., 7. évfolyamok erdei iskoláinak, a természettudományos gyakorlat tantárgy bevezetése 

is ezt szolgálja,  az 1-8. osztályok természetismeret (biológia) tantárgyakba beépített- iskolán 

kívül megtartott- órák is ezt segítik.( Mátrai Erőmű, szüret, Mátra Szakképző Iskola Mátrafü-

red,tehenészet. stb. ) 

Az SNI tanulók oktatása és nevelése: Egyéni bánásmód miatt kiemelten fontosnak tartjuk, 

hogy a részképesség zavarokkal (pl. dyslexia, dyscalculia), illetve tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulóinkkal egyénileg vagy kiscsoportban speciálisan képzett nevelőink helyben fog-

lalkoznak egyéni fejlesztési terv alapján. Ezen kívül a tanulószobai – és délutáni foglalkozá-

sokon differenciáltan foglalkoztatjuk őket egyéni terv alapján. Munkánkat a szakszolgálattal 

együttműködve végezzük. 

Idegennyelv-oktatás: Az idegen nyelv tanulását 3. osztályban kezdik tanulóink heti két órá-

ban. 4. osztályban heti 3 óra, és felső tagozaton heti négy óra az idegen nyelvi órák száma. 7-

8. osztályban a 15 főt meghaladó csoportoknál képesség szerinti bontásban. Tanulóink 3. osz-

tályban irányítottan két idegen nyelv közül választhatnak: angol és német. 20 fő felett van 

lehetőség csoportbontásra. 

A matematika órákba integrálva, órarendi keretek között az alsó tagozaton táblajátékokat ok-

tatunk heti 1 órában, amelynek célkitűzése a gyermekek értelmi képességeinek a fejlesztése. 

A játékokon keresztül szerzett ismeretek logikus gondolkodásra, következtetésre nevelnek. Jól 

fejleszthetők vele a megismerési képességek (figyelem, gondolkodás, emlékezet, képzelet). 

Növelik a kreatív képességeket: lényeglátás, probléma érzékenység, rugalmasság, több irányú 

megközelítési mód stb. Alkalmazható tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt. 

A választható tárgyak, foglalkozások: A választott tantárgyakat a szülők aláírásukkal megerő-

sítik, s tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba 

lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

A csoportbontások szervezésének elvei: Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen 

nyelvet, célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. Iskolánkban alkalmazható az 

osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés technika tantárgyból a szaktanár által kialakított 

elvek mentén. Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartal-

mának megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás 

objektív lehetőségekhez mérten. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: Minden tanulónknak esélyt kell kapnia a 

képesség szerinti fejlődésre, a sajátos nevelésű igényű-, és a hátrányos helyzetű tanulóknak 

integrált oktatás keretében, a GYIV-felelős, az osztályfőnök,a fejlesztő pedagógus (szükség 

esetén a Szakszolgálat) egyéni támogatási tervet készít a tanuló problémáinak kezelésére. 
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Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elveit a Nevelési Program megfelelő című 

fejezetei tartalmazzák. 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételeit a tantárgyi tantervek részletesen tartal-

mazzák. 

Emelt szinten oktatjuk a testnevelést, évfolyamonként az egyik osztályban. 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gya-

korlás /készség- és képességfejlesztés/, a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valame-

lyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán 

való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken 

való sportolással. 

 

6. TESTNEVELÉS TANTÁRGY, EMELT SZINT 

A testnevelés tantárgyhoz kibővített tanterv készült iskolánkban. A kerettantervi ajánlás alap-

ján, a bővített tematikai egységeken belül magasabb követelményszinttel, kibővített tarta-

lommal, illetve új tematikai egységek beépítésével készült el. 

A tantárgyhoz kapcsolódóan szakköröket hirdetünk meg, elsősorban a délutáni idősávban, 

amelyek a napközis foglalkozások idejében valósulnak meg. 

Tematikus táborok is lesznek a nyári szünetben, amiket elsősorban a tantárgyat emelt szinten 

tanulók számára szervez az iskola. 

Amennyiben az első évfolyamon csak egy osztály indítható, úgy ott a testnevelés órák kereté-

ben differenciáltan valósul meg az emelt szintű oktatás a tanulók képességei alapján. Az évfo-

lyamonkénti 2 osztályból az egyik emelt szintű testnevelés oktatás részesül. 

Iskolánkban az emelt óraszámú testnevelés mellett széleskörű délutáni sportolási lehetőséget 

biztosítunk tanulóinknak. Arra törekszünk, hogy a testnevelés tantárgyban kötelezően megta-
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nítandók és a kialakítandó készségek, képességek mellett olyan sportágakkal ismertessük meg 

tanulóinkat, amelyek felnőttként egyénileg, családdal, barátokkal gyakorlatilag egész életen át 

űzhetők. Ezek az úszás, teniszezés, síelés, természetjárás. 

A cél elsősorban nem az, hogy kiemelkedő tehetségeket gyűjtsünk össze, és őket versenyez-

tessük, hanem azoknak a szülőknek kínálunk választási lehetőséget, akik gyermekeik számára 

több sportolási lehetőséget szeretnének. Így a kötelező mellett a tanulók jól úsznak, síelnek, 

teniszeznek, rendszeresen túráznak. 

Szoros a kapcsolatunk a Mátrai Erőmű Búvár Klubjával, a Lesikló Szakosztályával, a Honvéd 

Zalka SE sífutó szakosztályával, a Gyöngyösi Kézilabda Klubbal, a Gyöngyösi Alligátorok 

vízilabda klubbal. Az úszás és síelés nem csak a testnevelés tagozatosainknak elérhető prog-

ram, a nem tagozatos tanulóink is úsznak és síelnek minden évben.  

Emelet szintű testnevelés: 

Alsó tagozat: 

- 5 testnevelés óra/hét  

- 1 úszás szakkör/hét  

- 1 teniszedzés/hét  

- Kézilabdaedzések (edző által kiválasztott tanulók részére) 

- választható lehetőségek 

 Táborok, erdei iskolák: 3-4 napos (időjárástól függő) síelés minden tanévben 

 1.) 1. és 3. évfolyam sífutás (Galyatető) erdei iskola 

  4. évfolyam lesiklás (Kékestető) erdei iskola 

2.) Nyári sporttábor (2x1 hetes) iskolai, napközis rendszerű tábor: kézilabdázás, 

teniszezés, úszás, túrázás. 

3.) Tenisz tábor (edzővel való egyeztetés alapján) 

 Versenyzés:  

- Diákolimpia: atlétika, úszás, síelés, lesiklás, sífutás, kézilabda 

- ERIMA kupa: szivacskézilabda, kézilabda 

- Egyéb versenyek: tenisz, úszás, sífutás, labdarúgás 

- Tornák: szivacskézilabda, sífutás, lesiklás, tenisz 

Felső tagozat: 

- 5 testnevelés óra/hét 

Az alsó tagozatos 4 év során a tanulóknak a megismert sportágak közül felső tagozaton egyet 

kell rendszeresen folytatniuk. 

 Délután:  

- választandó az alsó tagozaton tanult sportágak közül egy, edzés jellegű gyakorlása. 
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 Lehetőségek az iskola keretein belül:  

- kézilabdaedzés 

- teniszedzés 

- tollaslabdázás 

- atlétikaedzés 

 Mátrai Erőmű Búvár Klubjában:  

- úszás 

 Mátrai Erőmű Lesikló Szakosztályában:  

- sí, lesiklás 

 Honvéd Zalka SE-nél:  

- sífutás 

Amennyiben van olyan tanuló, aki egyetlen sportágat sem tud délutáni sportolási lehetőség-

ként választani, annak hetente egyszer atlétikai foglalkozásra kell járnia. 

 Táborok, erdei iskolák: 

1. Sí:  3- 4 napos (időjárástól függ) minden tanévben  

5. és 7. évfolyam sífutás (Galyatető) erdei iskola 

6. évfolyam lesiklás (Szlovákia) 3- 5 nap erdei iskola 

8. évfolyam lesiklás (Kékestető) erdei iskola 

2. Kenuzás a Tiszán (evezési alapismeretek) 3-5 napos  

  5. évfolyam erdei iskola 

3. Túratábor (a Mátrában) 3-5 napos 

7. évfolyam (részben önköltséges) erdei iskola 

 Versenyzés: 

- Diákolimpia: atlétika, úszás, kézilabda, síelés (sífutás, lesiklás), labdarúgás, tollas-

labda 

- Adidas- kupa: kézilabda 

- Egyéb versenyek: tenisz, úszás, sífutás, lesiklás, tollaslabda 

- Tornák: kézilabda, tenisz, szivacskézilabda 

Felvételi, bejutás az emelt szintű testnevelést tanuló osztályba: 

Az évfolyamonkénti két osztályból az egyik emelt szintű. Amennyiben a jelentkezők száma 

nagyobb az emelt szintű osztályba, mint az indítható osztálylétszám, játékos sportdélután ke-

retében alkalmassági vizsgát tartunk, ahol a testnevelők és edzők eldöntik, hogy kik azok a 

tanulók, akik az emelt szintű osztályba kerülhetnek.  A többi tanulónak ajánljuk a nem emelt 

szintű osztályt. Itt is lehetőséget teremtünk az átlagosnál több sportolásra. A játékos sportdél-
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után keretén belül 8 állomásból álló feladat soron mennek végig gyerekek, amelynek eredmé-

nyét döntésünknél felhasználjuk.  

 Feladatok: 

- gyorsfutás 25 m-en; 

- labdavezetés kézzel, egyenes vonalú pályán; 

- fittségi próba (felülés, törzsemelés); 

- labdavezetés kézzel szlalom pályán; 

- labdapasszolás falhoz; 

- akadálypálya, egyensúlyozás. 

- kislabda hajítás távolba 

- célba rúgás, célba dobás 

Az iskola meghirdet egy sportdélután sorozatot (hetente egyszer) az érdeklődő nagycsoportos, 

óvodás gyermekek és szüleik részére, ahol szeptembertől-márciusig az iskola emelt szintű 

testnevelés osztályába tartó gyermekek ismerkedhetnek az intézménnyel, testnevelőkkel, 

edzőkkel. Ezek az alkalmak kötelezettség nélküli, játékos, képességfejlesztő foglalkozások, 

amely az emelt szintű testnevelést tanuló osztályba való kerüléshez hozzá segít, objektívebb 

képet ad a gyerekekről. Sportág kiválasztásra is alkalmas lehet, az edzők javaslata alapján. A 

felvételi sportdélután időpontjáról a szülők az iskola honlapjáról tájékozódhatnak. Ezek után a 

beiratkozás szabálya szerint minden tanuló beiratkozhat az intézményükbe. 

 

7. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

A tanulók fizikai állapotának mérést a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. A tanulók 

fizikai állapotának mérésére a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (NETFIT®) 

alkalmazzuk. 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 
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III. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 

Az iskola 2017. szeptember 1. napjától szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e Pe-

dagógia Program alapján. 

A Pedagógiai Program módosításait, a nevelőtestület 2017. április 12-i nevelőtestületi érte-

kezletén megtárgyalta és elfogadta. 

2017. április 24-én az iskolai SZMK választmánya, 2017. április 19-én pedig az iskola Diák-

önkormányzata szintén megvitatta és elfogadásra javasolta a Pedagógiai Program módosítása-

it. 

Ezen Pedagógiai Program érvényessége 2017. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. 

napjáig szól. 

 

2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a Pedagógiai Programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

A 2019-2020. 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. 

 

3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával 

válik érvényessé. 
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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. 

A módosított Pedagógia Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától min-

den osztályban be kell vezetni. 

 

4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

A Házirend elolvasható az iskola honlapján.  

A Pedagógiai Programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igaz-

gatóhelyettesektől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 

eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

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 igazgatóhelyetteseknél; 
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5. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 

A Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai Programját az iskola diákönkormányzat, 2017. április 19. napján tartott megbe-

szélésén támogatta és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Gyöngyössolymos, 2017. április 19. 

 ………………………………………………….. 

   az iskola diákönkormányzat vezetője 

A Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai Programját az iskola szülői munkaközössége a 2017. április 24. napján tartott ér-

tekezletén támogatta és elfogadásra javasolta. 

Kelt: Gyöngyössolymos, 2017. április 24. 

 ………………………………………………… 

   az iskola szülői munkaközösség elnöke 
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A Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai Programját a nevelőtestület a 2017. április 12-én tartott nevelőtestületi értekezle-

tén elfogadta. 

Kelt: Gyöngyössolymos, 2017. április 12. 

 ………………………………………………… 

   igazgató 
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6. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT 

Jelen Pedagógiai Programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

 .................................................................... …………………………………………………….. 

 .................................................................... …………………………………………………….. 

 .................................................................... …………………… (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z)  ...............................................................................  (fenntartó hivatalos 

megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a Pedagógiai Program fenti ren-

delkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

  .................................................  

 fenntartó képviselője 

Hitelesítő nevelőtestületi tagok: 

  .......................................................   ...................................................... 
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MELLÉKLETEK 

MELLÉKLET 1. 

ENYHE FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSE  

Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a NAT-ban alapvető célként meghatározott 

kulcskompetenciák fejlesztése az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) neve-

lésében-oktatásában elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából. Mindez különös 

hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

Anyanyelvi kommunikáció  

Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag - a tanítási tartalom - eszköz a tantárgy 

nevelési feladatai megoldásában. Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi 

fogyatékosok esetében a beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. Ezért a nyelvhasználati 

képesség és a gyakorlat fejlesztése az elsődleges feladat.  

Az anyanyelv elsajátítása során - a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett alap-

elv, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek ok-

tatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vo-

natkozó ítéleteit.  

Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhe értelmi fogyatékosok ne-

velésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, 

emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg.  

A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakor-

lásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra.  

Matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási 

műveletek, továbbá a funkcionális képességek / érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, fi-

gyelem, képzelet /. A matematikai kompetencia birtokában az enyhe értelmi fogyatékos tanu-

ló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait 

felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást prak-

tikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a taní-

tás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét során létrejött helyzetekben ismertetjük 

meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel össze-kapcsolt ta-

pasztalatszerzés és matematikai tevékenység. 
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Természettudományos kompetencia  

A természettudományos kompetencia az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati 

jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló termé-

szettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes termé-

szettudományos világkép kialakítása.  

Digitális kompetencia  

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpont-

ban a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.  

Szociális és állampolgári kompetencia  

A szociális kompetencia segíti az enyhe értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja 

helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az állampolgári kompetencia 

megszerzésekor az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszichológiai jellem-

zőit figyelembe véve a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva 

segíti az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlődését.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek 

és attitűdök alakítása, formálása minden esetben a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe 

véve lehetséges. Arra kell összpontosítani, hogy az iskola évei alatt saját cselekedeteik tükré-

ben alakuljon ez a kompetencia. Ismerjék fel lehetőségeiket. Tudják fogadni mások segítsé-

gét. Tudjanak segítséget kérni és adni.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az 

eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az ér-

zelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő ta-

pasztalatszerzés.  

Kiemelt fejlesztési feladatok  

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési feladatok megegyeznek a 

NAT-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátos-

ságokhoz igazodóan módosul.  

Énkép, önismeret  

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel 

a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges 

a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos vissza-

jelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése.  
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Hon- és nép- és vallásismeret  

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül ké-

pessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük 

reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell, hogy alakuljon a ta-

nuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz.  

Európai és keresztény azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. A demokratikus jogok gyakorlására ajánlott 

iskolai szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat).  

Gazdasági nevelés  

A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok), 

ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi éle-

tet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben részesí-

teni.  

Környezettudatosságra nevelés  

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az emberi 

élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez 

fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös 

levonása. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként 

kell, hogy jelentkezzen.  

A tanulás tanítása 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási 

módok feltárása, gyakoroltatása, mindig az adott fejlettségi szinttől indulva.  

Testi és lelki egészség 

A nevelésben-oktatásban lényeges szerepe van a fizikai képzésnek, a rendszeres testedzésnek, 

mivel az erőnlét, a kitartás, a fizikai terhelhetőség meghatározó tulajdonságok lesznek a tanu-

lók számára a munkaerő-piaci érvényesülésben.  

Felkészülés a felnőtt szerepre 

Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a nevelés-

oktatás teljes intervallumában, melyben kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját 

élmény, a tapasztalat.  

Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek 

(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének 

függvénye. A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind 

magasabb szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül.  
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SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA  

Magyar nyelv és irodalom  

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén ér-

telmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfej-

lesztés és - gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok 

csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e spe-

ciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a 

helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában.  

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a tanu-

lókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sok-

rétű viszonyulásról.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a. Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése  

b. A téri tájékozódás fejlesztése.  

c. Grafomotoros készségek fejlesztése.  

d. Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.  

e. Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memóriafejlesztés.  

f. Szövegösszefüggések megláttatása.  

g. A helyesírási szokások megerősítése.  

Fejlesztési feladatok: 

a. Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.  

b. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.  

c. A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejleszté-

se, gyakorlása.  

d. Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.  

e. A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása 

fokozódó önállósággal.  

f. A tanulók által megismert aktív és passzív szókincs gazdagítása, gyakorlatai.  

g. Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű 

műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.  

h. Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, - javítás, helyesírási problémahelyze-

tek felismertetése.  

i. Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli 

feladatokkal.  
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Élő idegen nyelv  

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. A 

szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam előtt 

megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében.  

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása 

iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében.  

A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a ta-

nulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, fejlettség-

üknek megfelelnek.  

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű 

élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezé-

sének.  

Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 

párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a moti-

váció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll.  

Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján kívá-

natos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezet-

ben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk felfogása, 

megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a 

folyamatos gyakorlásra.  

Fejlesztési feladatok:  

– Beszédszándék  

Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, motívumok feléb-

resztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság 

felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése.  

– Beszédértés  

Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. Egysze-

rű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvétel a tanult 

témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése.  

– Beszédkészség  

– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megválaszo-

lása.  
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Matematika  

A gyakorlás folyamán, a kognitív képesség alapműveleteit szem előtt tartva növelhetjük a 

tanulók intellektuális kapacitását.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata.  

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.  

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén.  

d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.  

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése.  

f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.  

g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szoká-

sok kialakítása.  

h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének tá-

mogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.  

i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és 

a tényleges megoldás összevetése.  

Fejlesztési feladatok:  

A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élmény-

ből kiindulva.  

A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kez-

detben ismert, majd ismeretlen szituációkban. A problémamegoldó képesség megszerzése a 

próbálkozás útján, majd racionális szinten. Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyítá-

sának, a véleményalkotás képességének kialakítása.  

A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a ma-

tematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának 

kialakítása.  

A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével.  

Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) 

való emlékezés.  

Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megol-

dása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás 

mentén. 

A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének meg-

ítélésében.  

A segítségkérés és - elfogadás képességének fejlesztése, kialakítása.  
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A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.  

A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.  

A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek isme-

reteihez igazodva.  

Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.  

A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése.  

Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.  

A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.  

Az ítélőképesség fejlesztése.  

Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek  

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai 

jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes él-

mény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek 

eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a törté-

nelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk.  

A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a 

szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelőssé-

get.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a. Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek megértése.  

b. Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüg-

gések felfedeztetése.  

c. Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés tech-

nikájának fejlesztése.  

d. A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése.  

e. A kommunikációs képességek fejlesztése.  

f. A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése.  

g. Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.  

h. A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.  

i. Az önálló tanulás képességének fejlesztése.  
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Fejlesztési feladatok:  

Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. A saját szerep, a saját 

feladat, a saját felelősség felismerése.  

A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete.  

Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről.  

Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő segít-

ségnyújtás mellett.  

Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.  

A munkavállalás gyakorlata.  

Ember a természetben  

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehető-

sége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez 

való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos konstruktív 

magatartás- és viselkedésformák elsajátítása.  

E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, környe-

zettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai  

a. Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése.  

b. Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.  

c. A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése.  

d. A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának 

érzékelése, felfogása, a változás – időben, térben – észlelése, értelmezése.  

e. A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése.  

f. Szokások, szokásrendszerek kialakítása.  

g. A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.  

Fejlesztési feladatok:  

a. Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.  

b. Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás 

c. Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, elvonatkoztatá-

sok.  

d. Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható cik-

lusaival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai.  

e. Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal.  

f. Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.  

g. Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve.  

h. Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 

ismeretei.  
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i. Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges 

táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.  

j. A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.  

k. A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása 

példák segítségével.  

l. Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások 

értelmezése.  

m. Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon ke-

resztül.  

n. Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódá-

sok, konkrét tapasztalatok segítségével.  

o. A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatai-

nak ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szerve-

zetet veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése.  

p. Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.  

q. A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai is-

meretek alkalmazása a működtetés során.  

r. Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.  

s. A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok 

megismerése.  

Földünk és környezetünk  

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül sajá-

títhatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit.  

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fejlesz-

tésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat, feladatokat 

hordozva.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

a. A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkoz-

tatás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége.  

b. A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.  

c. A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térképösszefüg-

géseinek felismerése.  

d. Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a 

jelek, a szimbólumok világában.  

e. Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 

tényleges és viszonylagos helye, helyzete.  

f. Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban.  

g. Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata.  

h. Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló isme-

retszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.  
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Fejlesztési feladatok: 

a. Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fej-

lesztése, információk szerzése, kezelése.  

b. Tájékozódás a földrajzi térben és időben.  

c. Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban.  

d. Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban.  

e. A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, 

folyamatos gyarapítása.  

f. Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföld-

rajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése 

példákon keresztül.  

g. A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével.  

Művészetek  

Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe 

van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a 

mélyebb megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű kí-

nálata lehetőséget teremt az egyéni vallásosság és egyéb adottságok kibontakoztatására, a 

differenciális megvalósítására.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

a. Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatte-

remtő és együttműködési képesség fejlesztése.  

b. Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése.  

c. Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése.  

d. A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése.  

e. Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése.  

f. A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól.  

g. A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban.  

h. A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése.  

i. Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése.  

j. Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gaz-

dagítása.  

Fejlesztési feladatok:  

a. Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban.  

b. Egyszerű közlő ábrák értelmezése.  

c. A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése.  

d. Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban.  

e. Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében.  

f. A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal 

szemben empatikus személyiség kialakításának segítése. 
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Informatika  

A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába a 

munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést állítja.  

A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai 

ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel cél-

jából is kiemelkedő jelentőségű.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a. Érzékszervi megismerések.  

b. Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.  

c. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása.  

d. Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése.  

e. Csoportosítások, következtetések.  

f. Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

g. A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagáló képesség fejlesztése.  

h. A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.  

i. Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.  

Fejlesztési feladatok: 

A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később ön-

állóan is. A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építésé-

hez, problémák megoldásához. Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésé-

vel. Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megta-

nulása, szokások kialakítása.  

Életvitel és gyakorlati ismeretek  

A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzájá-

rul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülés speci-

fikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott alap-

elveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai: 

a. A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosí-

tások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat fel-

fedezése.  

b. A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása.  

c. A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, al-

kalmazása.  

d. Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfej-

lesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása.  

e. A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése.  
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f. A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő ma-

ga-tartás elfogadtatása.  

g. Szociális képességek fejlesztése.  

Fejlesztési feladatok: 

a. A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, 

személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési 

problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésé-

ben. – Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mester-

séges környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakí-

tó tevékenység műveletei. Vallásosság az egyik legalkalmasabb módja a testi-lelki-

szociális egészség megőrzésének. Ennek gyakorlása, és ezáltal a tanuló saját élményű ta-

pasztaltszerzése, az iskola fejlesztési célfeladatai között előnyt élvez. 

b. Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel.  

c. Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitele-

zés során.  

d. Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása.  

e. A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellá-

tásban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatá-

ban, a szolgáltatások igénybevételében.  

f. Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban.  

g. Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyu-

galmának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felis-

mertetése egyéni sajátosságok szerint.  

h. A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyu-

lás. 

i. Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfon-

tosabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak valamint 

a realitások összehangolása.  

Testnevelés és sport  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos 

ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogya-

tékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé 

teszik, hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a 

szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a 

mozgásos tapasztalatszerzés élményéhez.  

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a. Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gya-

korlatok elvégzésére.  

b. Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.  
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c. Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképes-

séget. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok 

ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakí-

tása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében.  

d. A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a 

téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 

erősítése.  

e. A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.  

f. A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás be-

láttatása.  

g. Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.  

Fejlesztési feladatok: 

a. Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.  

b. Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.  

c. A megosztott figyelem képességének automatizálása.  

d. Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.  

e. Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszkö-

zök alkalmazásával is.  

f. Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok 

 

BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSE  

A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zava-

rok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. 

Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs 

és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság meg-

mutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és beszédmegértés zavarai-

ban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségé-

ben, valamint az általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség-kiesésben. A külön-

böző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe 

sorolhatók.  

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszé-

dig – minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommuni-

kációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakul-

hatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.  

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a 

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógi-

ai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől 

függ.  
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Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók:  

a) megkésett beszédfejlődés,  

b) diszfázia,  

c) diszlália,  

d) orrhangzós beszéd,  

e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás),  

f) diszfónia,  

g) disarthria,  

h) mutizmus,  

i) diszlexia,  

j) diszgráfia,  

k) súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása.  

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésének elvei és tartalma: 

A fejlesztés alapelvei  

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai té-

nyezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális össze-

függésrendszerére.  

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a 

terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folya-

matkövetés is megvalósul.  

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az ér-

telmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának 

figyelembevétele szükséges.  

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kineszté-

ziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.  

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek szá-

mos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldá-

sokkal eredményesebbé tehető.  

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglal-

kozások változatos szervezeti kereteit.  

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben megfo-

galmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban illeszkedik 

a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz.  
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Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen al-

kalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, a tanuló egyéni sajátosságait is figyelem-

be kell venni. 

Kiemelt fejlesztési tartalmak: 

Anyanyelvi kommunikáció  

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket  

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerősí-

tése, beszédtudatosság kialakítása  

– szövegértés fejlesztése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, elősegítve a minden-

napi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdolgozás, továbbgon-

dolkodás lehetőségének biztosítását  

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv kü-

lönböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató okta-

tás  

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg)  

– a szókincs bővítése.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi 

kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, figye-

lembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket.  

A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikák (auditív-, vizuá-

lis-, verbális-, drámatechnikák) használata, valamint a verbális és nem verbális kommunikáci-

ós csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű alkalmazása kiemelten fontos.  

A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, me-

lyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül is 

segítséget nyújthatnak.  

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók esetében 

főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél. Az írásbeli kom-

munikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és helyesírás-

ellenőrző programok is segíthetik. 
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Matematikai kompetencia  

A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése. Egyes ese-

tekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben nyil-

vánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális absztrakciónak a 

fejletlensége. A számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén különös fi-

gyelmet kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális 

együttműködésére. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni a 

vizuális észlelés nehezítettségeire.  

A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a szó-

beli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszköze.  

Természettudományos kompetencia  

Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat azok-

ban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció akadályokba 

ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegek alkalmazása 

szükséges az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére.  

Tanulónként eltérő lehet az az absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a természettu-

dományos jelenségek értelmezésébe. A kritikai gondolkodás képességének fejlesztése több-

nyire kis lépésekben valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva kell törekedni 

arra, hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen betekintésük.  

Eredményes tanári stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi 

szinten, az összes érzékszerv bevonásával való közvetítése. 

Digitális kompetencia  

Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel 

az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent.  

Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként működ-

het a mindennapi kommunikációban. Hozzásegíthetjük a tanulókat, hogy a rendelkezésükre 

álló információs társadalom technológiáit használják a maguk segédeszközeként a számukra 

szükséges területeken. 

Főleg az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert ezek 

segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat.  

Az információgyűjtés- és keresés, a multimédiás tartalmak kezelése a beszédfogyatékosok 

számára körülhatárolható, jól teljesíthető feladat, ezért építhetünk a tanulók erős motivációjá-

ra. Egyes ikonok, szóképek felismerésével, speciális alapfogalmak, kifejezések megtanulásá-

val olyan eszközök birtokába jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális világban. A 

tanuló érzékelje azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való to-

vábbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. A pedagógus feladata, hogy 

a tanulók figyelmét a konkrét eszközök és szoftverek használatán, illetve a kommunikáció 

élményén túl arra irányítsa, miként lehet az információs társadalomban a beszédfogyatékos-

ságból eredő hátrányokat minimalizálni. 
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A hatékony, önálló tanulás  

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári 

ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló ismeretszerzést, az 

információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott módszerekkel, a mindennapi 

életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális modellezésével segíthetjük. A szö-

vegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos szerephez kell jutnia a gondolkodási 

képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén.  

A pedagógus feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció kialakítá-

sa.  

Személyközi és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

Cél a beszédfogyatékos tanulók támogatása abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gazda-

sági környezet eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén azok menetébe bekapcso-

lódni. az oktatás folyamán fontos a fokozatosság mellett a gyakorlati bemutatás, illetve az 

ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, az érzelem dús, szubjektív elemeket 

megmozgató, a mindennapi tapasztalatához köthető társadalmi feladatok szemléltetése, a ta-

nulók közvetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A tanuló mindig lássa maga előtt 

a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, 

képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében érdekeit 

érvényesíteni.  

Fontos hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a vari-

ációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre.  

A pedagógus feladata, hogy felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a 

szociális kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni (üt-

köztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. Fokozatosan el kell 

sajátítania a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességet, hogy rátaláljon a megfelelő kom-

munikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyzetekhez alkalmazkodni.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs esz-

közt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő és probléma-

megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a 

művészeti nevelés. Ennek iskolánkban javasolt megoldásai között előnyt élvez a Bibliai játé-

kok dramatizált előadása (bibliodráma), a mozgás és nonverbális kifejezések hatékony korre-

lációjának koherens megvalósításával. Ezen a kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az 

empátia, az érzelmi élet gazdagítása a kommunikáció minden szintjét fejleszti.  

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 

kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő.  

A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbe-

li rendezés; szín-, forma- és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogyatékos 

tanuló speciális készségfejlesztésére.  
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SPECIÁLIS AJÁNLÁSOK A SÉRÜLÉS TÍPUSÁHOZ KAPCSOLÓDVA  

Énkép, önismeret  

Az önismeret fejlettsége, a reális énkép nagymértékben segít a nyelvi deficit leküzdésében és 

a társadalmi integrációban.  

Információs és kommunikációs kultúra  

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 

eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási 

munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, Aktív állampolgárságra, de-

mokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés. 

A fenti kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók esetlege-

sen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei jelentenek 

nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegekkel segítheti 

a pedagógus a tanulók munkáját. Fontos, hogy az alapfogalmak megértését, memorizálását 

egyénre szabott módszerek támogassák. Fontos a kifejezőkészség állandó fejlesztése és a 

kommunikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre az interperszonális kész-

ségek fejlesztése, a szociális érzékenység kialakítása, az együttműködésre való képesség fej-

lesztése, a különféle konfliktuskezelési eljárások elsajátítása.  

Tanulás tanítása  

Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási programok tanulás során történő megfe-

lelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében kiemelt szerepe van.  

Testi és lelki egészség  

A pedagógusnak segíteni kell a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésében, 

elfogadásában, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a 

beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésé-

re, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is teljes életet tudjon élni.  

A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan kife-

jezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére.  

Felkészülés a felnőtt - lét szerepeire 

A beszédfogyatékos tanuló készségei, képességei alapos feltérképezése szükséges a felnőtt 

életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javítása alapve-

tő feladat. Cél a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakítása.  
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A PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARÁVAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI 

FEJLESZTÉSE  

A kategórián belül nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes állapotok a 

tünetek/tünet együttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex szemé-

lyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érin-

tettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent, 

az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig.  

a) A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköz-

tudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az 

általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünet együt-

tese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó 

súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az 

intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A részképesség zava-

rok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok iránti fel-

tűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, 

és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet 

ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érin-

tett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több 

cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzet-

idegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési 

képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, 

megerősítésre szorulnak. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási 

zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak:  

- általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra,  

- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási fe-

szültséget,  

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre,  

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követ-

hető szabályokat.  

A fejlesztés alapelvei: 

- A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógy-

pedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabilitációs 

célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik.  

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a 

számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.  
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- A részképesség zavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terá-

piás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén cél-

szerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni 

képes környezetbe.  

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

a. az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,  

b. a kudarctűrő-képesség növelése,  

c. az önállóságra nevelés.  

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai: 

Diszlexia, diszgráfia  

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási 

és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, 

érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódá-

sai találhatók meg, valamelyik dominanciájával.  

Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új 

szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot 

helyette, vagy körülírja a fogalmat.  

Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűté-

vesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése 

rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Ne-

héz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a tolda-

lékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés.  

A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban, 

illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak.  

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az író-

eszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva 

nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak 

nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

A fejlesztés célja:  

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze 

kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

A fejlesztés feladatai:  

a. a testséma biztonságának kialakítása,  

b. a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,  

c. a vizuo-motoros koordináció gyakorlása,  

d. a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  
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e. az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuá-

lis és auditív észlelésre alapozó módszerrel,  

f. az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pá-

lya-futása alatt,  

g. a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

h. az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  

i. az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gé-

pi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.  

Diszkalkulia 

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, 

a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának ne-

hézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó színvonala mel-

lett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek következ-

tében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik a szim-

bólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a 

fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszo-

nyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a me-

chanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a mate-

matikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai:  

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

intenzív fejlesztése,  

b) a testséma kialakítása,  

c) a téri relációk biztonsága,  

d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  

e) a szerialitás erősítése,  

f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helye-

zése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 

vizuális megerősítés,  

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.  

A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar  

Hiperkinetikus zavarok  

Már az első öt évben kialakuló tünet együttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a 

figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlan-

ság, többszöri konfrontálódás a társakkal.  
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Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének 

késése. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 

Magatartási zavarok  

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A visel-

kedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. 

Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart 

(hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyak-

kal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolake-

rülés, hazudozás.  

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:  

a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelő érzékelésére.  

b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésé-

nek, terhelhetőségének ismeretében.  

c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önér-

vényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker 

vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 

beilleszkedésének segítése.  

d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.  

e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.  

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció  

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tünetei-

nek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyama-

tosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat fog-

lalja magába.  

A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális ké-

pesség fejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével 

szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.  

Módszer- és eszközválasztás  

Ajánlások a pedagógus/szülő részére  

• A módszer-és eszközválasztás tudatosságát a gyermek fejlettségi szintjének pontos meg-

ismerése és az arra épülő egyéni fejlesztési terv alapozza meg.  

• A fejlesztési területek egymásra épülését, motiváló, változatos, rövid terhelést kell biztosí-

tanunk a tanulási folyamatban.  

• Nem szabad a gyermeket körülvenni egyszerre sok ingerrel. Mindig átláthatóság, behatá-

rolhatóság, rend és következetes pozitív megerősítés vegye körül a tanulót. 

• Egyszerre keveset markoljunk vizuális-akusztikus ingerekből: inkább többször, változatos 

formában, rövid ideig erősítsük ugyanazt a képzetet. Tilos a hosszú, unalmas, gépies gya-

koroltatás, a megterhelés erőltetett fokozása!  

• A nevelő mindig igyekezzen belehelyezkedni a gyermek nézőpontjába! 
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• A fejlesztést két irányban végezzük: egyrészt a preventív képességfejlesztéssel erősítsük 

meg a gyengén működő funkciókat; másrészt teremtsünk alkalmat a gyermek önmegvaló-

sítására, értékei bemutatására kreatív tevékenységek végzésével (ábrázoló technikák, zene, 

mozgás, sport, színjátszás, kézművesség, stb.), mely a személyiség egyensúlyának kialakí-

tásában döntő lehet.  

• A hiányokat, korlátokat, a teljesítmény gyengeségeit egynek tekintsük a gyermek tulaj-

donságai között: nem kihangsúlyozva azt! A tanuló értékelését az önmagához viszonyított 

személyiségfejlődés alapján végezzük.  

• Az ajánlott eszközök használata abban az esetben is szükségszerű, amennyiben a sajátos 

nevelési igény fennállásáról a gyermeknek nincs szakértői véleménye, de tanulási telje-

sítményében, beilleszkedésében enyhébb problémák megfigyelhetők.  

• A differenciált bánásmód, nevelői attitűd és fejlesztés csak akkor válik hatékonnyá, ha az 

inkluzív intézmény pedagógusa, a szülő és a segítő szakember (gyógypedagógus, pszicho-

lógus) közti együttműködés rendszeres: a gyermek egyéni fejlesztési tervét közösen való-

sítják meg. 
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MELLÉKLET 2. 

ERDEI ISKOLÁK PROGRAMJA 

ERDEI ISKOLA – KENUTÁBOR (5. évfolyam) 

 TISZA-TÓ 

Az erdei iskola céljai: 

 kenuzási alapismeretek elsajátítása 

 a Tisza-tó állat- és növényvilágának megismerése 

 a Tisza-tó körzet hon-és népismereti sajátosságainak megismerése 

 személyiségfejlesztés, közösségépítés 

 földrajzi ismeretek (Tisza-tó és környéke) 

A program 4 napos. A tábort megelőzően feladatokat kapnak a tanulók, ill. útinapló írásába 

kezdünk.  

Az erdei iskola programja: 

1. nap  (délelőtt) 

 utazás, szállás elfoglalása 

 előadás a kenuzási alapismeretekről, kenuk beosztása 

(délután) 

 a kenuzáshoz szükséges felszereléssel való ismerkedés 

 kenuhasználat gyakorlása 

 PPT bemutató a Tisza-tó állat- és növényvilágáról 

 vetélkedő a témában 

 útinapló írása, a nap értékelése 

2. nap  

 kenutúra 

 PPT bemutató a Tisza-tó körzet hagyományairól, néprajzáról 

 vetélkedő a témában 

 útinapló írása, a nap értékelése 
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3. nap 

 biciklitúra 

 az Abádszalóki Babamúzeum megtekintése 

 a Kiskörei vízlépcső bemutatása 

 játékos vetélkedő 

 útinapló írása, a nap értékelése 

4. nap 

 kenutúra 

 strandolás 

 hazautazás 

A tábort követően foglalkozásokat tartunk.  

- a tábor értékelése, tanulói beszámolók alsóbb éveseknek 

- a tábor idején készített fényképek megtekintése 

- projekt-plakátok készítése a tábori anyagokból 
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ERDEI ISKOLA- TÚRATÁBOR (7. évfolyam) 

MÁTRA 

Az erdei iskola céljai: 

 túrázás, a túrázással kapcsolatos ismeretek bővítése 

 a Mátra állat- és növényvilágának megismerése 

 személyiségfejlesztés, közösségépítés 

A program 3 napos. A tábort megelőzően feladatokat kapnak a tanulók. Útinapló írásába kez-

dünk. 

Az erdei iskola programja: 

1. nap 

 Túra a szálláshelyre, csoportok kialakítása, szállás elfoglalása. 

 Ismerkedés a turista térképpel. Túraútvonalak meghatározása, keresése a térkép 

jelei segítségével. Játékos feladatok megoldása csoportokban. Tájolás, helyazo-

nosítás, keresés. 

 PPT bemutató a Mátra állat- és növényvilágáról 

 Vetélkedő a látottak alapján. 

 Útinapló írása, a nap értékelése. 

 Éjszakai túra. 

2. nap 

 Túra. 

 Növényhatározás. A túra során társulások megfigyelése. Fák, cserjék és lágyszá-

rú növények meghatározása Kis növényhatározó c. könyv segítségével. 

 Lábnyomok keresése, azonosítása, kiöntése gipsszel. Erdei állatok nyomainak ke-

resése a túra során, az állat azonosítása és a lábnyom kiöntése gipsszel. 

 Rajzok készítése különböző technikával. 

 Játékos vetélkedő. 

 Útinapló írása, a nap értékelése. 

 Táncház. 
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3. nap 

 Vízvizsgálat. A tó vizének vizsgálata (pH, üledék, szennyeződés, stb.) A vízben 

élő egysejtűek vizsgálata mikroszkóppal. A túrák során érintett források vizének 

vizsgálata. 

 „Kincskeresés” Játékos akadályverseny csoportokban. (A tanult ismeretek fel-

használásával.) 

 Túra hazáig. 

A tábort követően foglalkozásokat tartunk: 

- a tábor értékelése, tanulói beszámolók alsóbb éveseknek 

- tábori beszámoló az iskolaújságban, iskolarádióban 

- a tábor idején készített fényképek megtekintése 

- projekt-plakátok készítése a tábori anyagokból 


