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1. Bevezető 
 

A Pedagógiai Program a Fodor András Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 6 

általános iskolája számára 2011. szeptember 1-jétől határozza meg a nevelő-oktató 

munka feladatait.  
  

A hatályos jogszabályok, Somogy Megye Közoktatás-fejlesztési Terve, a Pogányvölgyi 

Kistérségi Intézkedési Terv, a kistérségi közoktatási koncepció, a Fenntartói 

Minőségirányítási Program, továbbá az uniós (TÁMOP 3.1.4., TÁMOP 3.3.2.) és saját 

iskolafejlesztési elképzelések és hagyományok alapján rögzítettük alapelveinket, 

kidolgoztuk a programot, elkészítettük az óraterveket és a helyi tanterveket. 

  

A pedagógiai tevékenység tudatos és szakszerű irányításához nélkülözhetetlen, hogy 

világos ismereteink, elképzeléseink legyenek a nevelési-oktatási folyamat 

szerkezetéről, elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakorlati 

törvényszerűségeiről. Ezért döntött úgy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

10 települése, hogy nevelési-oktatási intézményeit (óvoda, általános iskola, alapfokú 

művészetoktatási intézmény) egységes szakmai irányítás alá vonja össze. Az elmúlt 

egy évben így megteremtődött a lehetőség  arra, hogy a kistérségben élő gyermekek, 

tanulók összehangolt pedagógiai elvek és tantervek alapján tanuljanak, nevelődjenek,  

hogy óvodától az általános iskola befejezéséig egy integrált intézménybe járjanak. 

 

 Célunk a 2010-es programra támaszkodva a jövőben is az, hogy minden tagintézmény 

úgy kapcsolódjék az egységes szervezethez, hogy megőrizze sajátosságait és eddig 

kialakult hagyományait, ugyanakkor mérhető, összehasonlítható hozzáadott érték 

jöjjön létre attól függetlenül, hogy ki melyik településen jár iskolába.  
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2. Pedagógiai hitvallásunk (küldetésnyilatkozatunk) 

 

„… A jövő nemzedéke hadd menjen... egy lépéssel közelebb a világossághoz, 

ebben akarok én eszköz lenni…” 

       (gróf Széchenyi István) 

 

 

1. Az iskolánk nemzeti értékeket közvetítő intézmény, amely a gyermekekért van.  

 

2. A gyermekek nem kicsinyített felnőttek! A saját életkorukat megélni engedő 

iskolai légkört teremtünk, ahol jól érzi magát a gyermek és a felnőtt egyaránt, 

ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak. 

 

3. Arra vállalkozunk, hogy az iskola alapfunkcióit figyelembe véve 

(személyiségformálás, értékközvetítés, képességfejlesztés) segítsük a 

tanítványaink gyermekkorát boldoggá tenni.  

 

4. Olyan iskolát teremtünk, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás - tanulás 

folyamatának, képes helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti 

vágyat, és a kulcskompetenciák kialakításával hozzásegítik ahhoz, hogy 

megtalálja azt, amit felnőttként foglalkozni szeretne. 

 

5. Olyan személyiségek kialakulásának vetjük meg az alapjait, akik a társadalom 

javára közéleti tevékenységre, a nemzet számára hasznos munkára és 

elkötelezett, felelősségteljes gondolkodásra, a családjukban önzetlen, 

megértésen és szereteten alapuló szolgálatra képesek. 
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3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai 

alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 

 

3. 1. Iskolánk gyermekképe, képzési alapelveink 
 

1. Nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait, 

igényt tartunk a helyi társadalom pedagógiai potenciáljára, és partnerként 

kezeljük a családot, a gyereket, a szülőt és a társadalmi környezetet. 

 

2. Elfogadjuk, hogy a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan determinált, 

ezért a differenciáló szociális feltételek hatásai esélyegyenlőtlenségek 

formájában szükségképpen kifejezésre jutnak az iskolánkban. Természetes 

vállalásunk az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával, a befogadó 

iskolai környezet megteremtésével, a fenntartói és társadalmi (egészségügyi, 

szociális szolgáltatók, civil szervezetek) szféra bevonásával a művelődési 

egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés és a tanulók egész 

élettevékenységének pedagógiai átfogása. 

 

3. A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú 

személyiségfejlesztést szolgálja: az alapvető kompetenciák (ismeretek, 

jártasságok, készségek, képességek, attitűdök) elsajátítását, kialakítását és 

fejlesztését, a tehetséggondozást, a szociális hátrányok, tanulási nehézségek 

enyhítését, felkészítést az önálló ismeretszerzésre. 

 

4. A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken 

keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Valljuk, hogy minden 

egészséges gyermek idővel teljes értékű emberré nevelhető, és a közös 

kompetenciák kialakítása megkívánja az egyéni képességek szerinti 

tanulásszervezést. Ezért az értelmi képesség, a nyelvi készség, a nemek 

szerinti eltérés, a különböző műveltségterületeken nyújtott teljesítmény, a 

művészeti területeken mutatott adottságok, képességek szerinti differenciált 

csoportokban folyó oktató – nevelőmunkát valósítjuk meg, hagyományos tanó-

rai keretben, részben homogén csoportokban.  
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5. A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése 

mellett a kreativitást, a felzárkóztatásban, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a sajátos nevelési igényűvé válás kockázatával érintett tanulóknál az 

általános műveltség megalapozását, a személyközpontúságot hangsúlyozzuk.  

 

6.A kulcskompetenciák kialakítását, az ismeretszerzést, a tanulást, a képesség - 

és készségfejlesztést, az érték- és normaközvetítést tanulói aktivitásra épülő 

pedagógiai módszerekkel, modern oktatástechnikai eszközökkel tartjuk 

hatékonynak. A kompetencia alapú oktatás fokozatos kiépítésével 

párhuzamosan alkalmazzuk az SDT programokat. 

 

7.Valljuk, hogy az iskola nemcsak szocializációs rendszer, mentálhigiénés 

erőforrás is, egyszerre oktató - nevelő és intervenciós rendszer, információs és 

egészségközpont. Ezért az iskolánkban kiemelt szerepet kap a lelki egészségtan. 

 

 8.Reális önismeret és életszemlélet-formálással segítjük tanulóinkban a 

továbbtanulási, pályaválasztási döntések kialakítását, a tudatos életpálya-

építést, az egyéni karrierprogramok megvalósítását. 
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3. 2. Pedagógiai alapelveink 
 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, értékrendjük 

megalapozása, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, 

készségeik, attitűdjeik) kialakítása, bővítése és fejlesztése érdekében a 

legfontosabb: 

� a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk, az értelmi 

képességeket fejlesztő ismeretanyag megértése és alkalmazása, 

� az önálló ismeretszerzés iránti igény felkeltése, saját (egyéni) hatékony 

tanulási technikák és módszerek kialakítása, 

� szülőföldünk, lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, 

hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, 

tiszteletben tartása, 

� az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni 

tolerancia és elfogadó attitűd kialakítása és erősítése, 

� a Föld globális problémáinak megértése, 

� az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítása, 

� a környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása, a 

környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása. 

 

3. 3. Iskolánk alapvető céljai 
 

Célunk a pluralista felfogáson alapuló, nemzeti jellegű műveltség kialakítása, 

tekintettel az európai kultúrára, a világ kultúrára, az egyetemes emberi értékekre, 

a tudományosságra és a társadalmi igényeken alapuló gyakorlatiasságra, a tanulók 

életkorára, helyzetére, megteremtve a lehetőséget a továbbtanulásra, az 

önképzésen alapuló továbblépésre.  

 

A személyiség fejlesztésénél a nemzeti és helyi hagyományokra épülő értékorientált 

műveltség közvetítését vállaljuk. Felelősségteljes magatartást tanúsító, alkotóan 

gondolkodó, konfliktusokat tűrő, a szép befogadására alkalmas egyéniségek 

nevelését tűzzük ki célul.  
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Alapvető célkitűzésünk az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén a 

személyiségre orientált, gyakorlatias nevelés - oktatás megvalósítása. Olyan 

alapvető ismeretek birtokába szándékozunk juttatni tanulóinkat, melyek 

segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, 

iskola, lakóhely, majdan munkahely) valós életének gyakorlatába, dönteni tudnak 

(egyedül vagy szüleik, gondviselőik segítségével) a továbbtanulásukról, további 

életükről. Nyitottak a makrovilág (Haza, nagyvilág, az Univerzum) történései iránt.  

 

Nem túl sok, de igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek jó alapul 

szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és az egész 

életüket meghatározó önképzéshez. 

 

A cigány származású tanulókkal való foglakozást egyenrangúnak tekintjük a 

társaikkal való törődéssel. Csökkenteni igyekszünk a túlkorossá válást okozó 

szociokulturális tényezők hatását. Segítjük évvesztés nélküli továbbhaladásukat, az 

általános iskola sikeres elvégzését és a középiskolában való bennmaradást, 

megalapozva ezzel a társadalmi integrációjukat. 

 

3. 4. Az iskola legfontosabb funkciói 

 

3. 4. 1. Személyiségfejlesztés: kompetenciák, önmegvalósítás, önképzés 
A korszerű tudáskép az ismeretekben, képességekben kifejezésre jutó műveltség 

mellett a gondolkodásmódban (mentalitásban), a viselkedésben, az attitűdben, a 

kommunikációban megjelenő műveltséget is magában foglalja. A tanulás az egész 

személyiség aktivitását igényli. Ezért az iskolai munka során a tanulás minden 

fontos összetevőjét mozgósítani és fejleszteni kell a kitűzött célok érdekében. Nem 

elég az ismeretek megértésére és megjegyzésére koncentrálni, alkalmat kell adni az 

ismeretek alkalmazását biztosító feladatok gyakorlására, a problémák, probléma 

helyzetek elemzésére és megoldására, a különböző gyakorlati tevékenységek 

tanulására, a tanulás módszereinek elsajátítására, a gondolkodási eljárások 

tanulására és nem utolsó sorban az értékek iránti pozitív attitűdök és a szociális 

magatartásformák kialakítására.  
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A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs 

tényezők megerősítésével: a pozitív önkép kialakításával, a megismerés örömének 

felfedeztetésével, a gyerekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezésével. 

 

A személyiség legsokoldalúbb, (szellemi, lelki, testi) szilárd erkölcsi alapokon, 

eszményeken való harmonikus fejlesztésére törekszünk. A humanizmuson, a 

megértésen és a szereteten alapuló szociális erények kialakítására vállalkozunk. A 

teljes személyiség integrált fejlesztését szeretnénk elérni. Az a szándékunk, hogy 

tanulóink megismerjék azokat a személyi változókat, amelyek a viselkedés 

alakításában meghatározóak: kompetenciák, kódolási stratégiák, elvárások, 

szubjektív értékek, önszabályozó rendszerek. Azt reméljük, hogy segítségünkkel 

tudatosan vállalt, erkölcsi alapokon és önmegismerésen nyugvó magatartás alakul 

ki. Különös figyelmet fordítunk a társas élet kívánatos szabályainak 

megismertetésére, azok gyakoroltatására. Ehhez hozzátartozik a kívánatos és 

lehetséges közti különbségekkel, korlátokkal való szembenézés is.  

 

Célul tűzzük ki a kompromisszumkészség fejlesztését, a tolerancia képességének 

erősítését, a tudatos egymás közti megértés- és kapcsolatok elősegítését. Ezek 

nyitottságot és demokratikus gondolkodást feltételeznek, amelyek nem képzelhetők 

el megbízható tudás és azon alapuló gondolkodóképesség és ítélőképesség 

fejlesztése nélkül. A személyiség fejlesztését konkrét ismeretszerzés és önálló 

tanulás függvényében tartjuk lehetségesnek.  

 

Nem tesszük üvegházzá az iskolát! A társadalom nem egyenlőségeket, hanem 

konfliktusokat hordoz, ezért a konfliktuskezelés képességének fejlesztése 

iskolánkban kiemelkedően fontos feladat.  Ehhez a legfontosabb feltételnek azt 

tartjuk, hogy iskoláinkban mindig koherens személyiségű pedagógus tanítson. Aki 

tudja, hogy az egész lényével nevel! Akinek van önbecsülése, pozitív énképe, tudja a 

maga társadalmi fontosságát, rendelkezik empátiás készséggel, képes megérteni és 

elfogadni diákjait minden hibájukkal, egyedi vonásukkal együtt.  
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Nem kínálunk előre gyártott gondolkodási elemeket! Nem feledkezünk meg arról, 

hogy az oktatási – nevelési folyamatban a gyermek nem lehet csak érték-elfogadó 

vagy érték-befogadó lény. Az a szándékunk, hogy a gyermek segítségünkkel alkossa 

meg a maga értékrendjét, és azt is megtanulja, hogy azt minduntalan újra kell 

alkotnia.  

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat három fő terület köré 

összpontosítjuk: érzelmi kultúra alakítása, képességek fejlesztése, értékközvetítés. 

 

3. 4. 1. 1.  Az érzelmi kultúra alakítása 

 

Az egyoldalúan kognitív és cél-racionális nevelési és oktatási koncepciók ellenében 

kiemelten foglalkozunk a tanulók érzelmi nevelésével.  

 

Értelmezésünk szerint az „érzelmi nevelés” a szétbonthatatlan nevelési folyamat 

része: a tanulót jobb teljesítményekre sarkallja, azaz döntő befolyást gyakorol 

adottságaira, érvényre juttatja azokat vagy útjukba áll. Előtérbe helyezzük olyan 

viselkedés-jellemzők megismertetését, mint „pozitív gondolkodás”, az optimizmus. 

Az érzelmi élet alakulásának az alapja az egyénnek a szocializációban végbemenő 

érzelemtanulása, amelyet javarészt öntudatlanul végbemenő megfigyelésekkel, 

mintakövetésekkel, azonosulással szerez meg és épít tovább. Az érzelemformáló 

személyi kapcsolatok sorából kiemeljük azt a mindennél fontosabbat, amely a 

gyermeket a pedagógusokhoz fűzi. Ebben rejlik a legtöbb felelősség, és ez biztosítja 

leginkább az érzelmek kultúrájának történelmi folytonosságát. Szabó Magda 

szavaival:   „A gyermek minden érzelmi hatásra rendkívül fogékony: harmóniát 

kíván, azt, hogy minden felnőtt énjének legjobb részét fordítsa felé… ”.  Az érzelmi 

fogékonyság mindenekelőtt közösségi tevékenységben alakul, ezért úgy szervezzük 

és vezetjük gyermekcsoportjaink életét, hogy az mind több és erősebb pozitív 

érzelmi ösztönzést nyújtson.  
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Az egy-egy tanítási órán vagy azon kívül elnyerhető intellektuális örömök, 

felfedezések és belátások élményei, a teljesítménysikerek, a közösségigény 

kielégítettsége, a művészeti tevékenység (alkotások) által kiváltott katharzisok 

gazdagítják a tanulók érzelemvilágát, megnövelik szenzibilitásukat.  

Szükség van különleges érzelem koncentrációjú alkalmakra is, a mindennapokból 

való kiemelkedésre: iskolai ünnepekre és ünnepélyekre. Kiléptetnek a 

megszokottságból, növelik a közösségen (osztály, iskola) belüli kohéziót, megerősítik 

a „mi – érzést”. Nemzeti ünnepeink történelmi folytonosságot teremtenek a múlt 

ifjúságával, jó forrásai a tradíciók átszármaztatásának. 

 

3. 4. 1. 2. Képességek kibontakoztatása és fejlesztése 

 

Értelmezésünk szerint a képesség egy-egy cselekvés végrehajtásának belső 

feltételét jelenti, végső soron alkalmassá teszi az embert valamilyen feladat 

megvalósítására. A képességek kialakulásában elsődlegesek az adottságok, mint 

örökölt fiziológiai – biológiai tulajdonságok. Ezekre támaszkodva alakulnak az 

egyén képességei az állandó gyakorlás, tevékenykedés eredményeképpen. Mivel az 

adottságok egyénenként eltérőek, a fejlesztő tényező hatására a képességek és 

képesség – együttesek eltérő szintjei fejlődnek ki minden embernél. A képességek 

kifejlődésében az öröklődés mellett komoly szerepet játszik a környezet és a nevelés. 

A képességek rendszert alkotnak, és csak és kizárólagosan gyakorlás útján 

fejlődnek. A fejlődés tulajdonképpen e rendszerek kiépülése és kiteljesedése a 

tanulóban.  

 

Az iskolai munkánk során az alapképességek és a sajátos képesség-együttesek 

kifejlesztését tekintjük fő feladatunknak. Alapképességeknek tekintjük a 

kommunikatív képességeket, a szervezőképességet és a konstruktív képességeket, 

valamint a pszicho-motoros- és a kognitív képességeket. A sajátos képesség 

együttesek közül a művészeti, műszaki és technikai valamint a helyzet-felismerési 

és alkalmazkodási képességek mellett a döntési képességnek, a tolerancia, az 

empátia és a kivárás képességének, a figyelem-megosztás képességének és a 

„játszani tudás” képességének tulajdonítunk kiemelt jelentőséget.  
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A kommunikatív képességek a kapcsolatteremtés, a szerepvállalással szorosan 

megjelenő társas együttműködés alapja. Segítségükkel történik az információk 

felvétele és átadása. Szerepet játszanak a személyek közti interakciók lefolyásában. 

 

 

A kognitív képességek a világ megismerésében, helyes észlelésben, a jelenségek 

értelmes felfogásában, az eredményes tájékozódásban és alkalmazkodásban 

meghatározóak.  

 

A pszicho-motoros (cselekvéses) képességek megalapozzák az ember számára fontos 

sikert, hozzájárulnak az énkép, az önértékelés kialakulásához és reális 

értelmezéséhez, befolyásolják a beilleszkedést, alkalmazkodást, nagymértékben 

hatnak az egészséges, kiegyensúlyozott személyiség, végső soron a boldog, 

magabiztos, energikus és a világ jobbítását célzó ember égész életére.  

 

A sajátos képesség - együttesek meghatározott szakterületeken segítik az egyént 

sikeres teljesítményekhez, és alapját képezik tanulóink a reális 

pályaválasztásának. 

 

3. 4. 1. 3. A problémamegoldó - gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése 

és feldolgozása 

 

A problémamegoldó (értelmes, kreatív kritikai) gondolkodás fejlesztése az iskolai 

nevelés - oktatás kiemelt feladata. A tanuló részese, aktív résztvevője ennek a 

folyamatnak, kreativitása, innovációs törekvései fontos építőkövei a tanulás - 

tanítás folyamatának. Iskolánkban hangsúlyos szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés képességének kifejlesztése, amely szilárd ismeretek és készségek 

birtoklását feltételezi.  

 

Előtérbe kerül a spontán vagy tudatos reprodukálás mellett a tanultak probléma-

helyzetekben lehetséges alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy tanulóink sajátja lesz:  

• az absztrakt gondolkodás és következtetés képessége, 

• a tapasztalatokból való tanulás, a tanultak alkalmazásának képessége, 
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• a változó és bizonytalan világ szeszélyeihez való alkalmazkodás 

képessége, 

• az a képesség, hogy az ember önmagát motiválja annak érdekében, hogy 

eredményesen hajtsa végre a ráváró feladatokat. 

 

3. 4. 1. 4. Az alapkészségek - (olvasás, írás, számolás) elsajátítása 

 

Minden iskolaszakaszban kiemelten kezeljük az alapkészségek fejlesztését. Ennek 

megfelelően alapvető feladatunk: 

• a lényegkiemelés technikájának készségszintre emelése, 

• a kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, 

• saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, 

• az értelmes, kifejező beszéd igényes használatának, az ehhez szükséges 

képességnek a fejlesztése, 

• az értő- és kifejező olvasás képességének továbbfejlesztése, az olvasási kedv 

felébresztése és megerősítése, 

• az ok - okozati viszonyítási képesség fejlesztése (ítéletalkotás, következtetés, 

absztrahálás, bizonyítás, cáfolás),  

• a valóság és a matematikai ismeretek közötti elemi kapcsolatok 

felismertetése. 

 

3. 4. 2.  Értékközvetítés 

 

Minden iskolai tevékenység értékek jegyében szerveződik. Az iskola sokféle módon, 

részben célzottan, részben akaratlanul mélyen bevési a felnövekvő személyiségbe 

egy bizonyos értékvilág alapjait, nem tagadva azt, hogy az értéktudatosság 

tevékenységtípusonként és a pedagógusok valamint a tanulók attitűdjeitől függően 

eltérő mértékű.  

 

Tanítási gyakorlatunkban egy olyan állampolgári eszménykép körvonalait vázoljuk 

fel, aki az értékek következő csoportjait preferálja: 
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3. 4. 2. 1. A biológiai lét értékei 

 

• az élet tisztelete, 

• a Föld globális környezetvédelmi problémái,  

• az ökológiai szemléletű környezettudatos gondolkodás, 

• az ember és a természet közötti harmonikus viszony, 

• a természeti környezet megőrzésének és megóvásának igénye, 

• egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. 

Célunk, hogy az egészség megőrzését, az egészségi állapot javítását szolgáló 

szokásformák kialakításával tanulóink 

• az egészséget a saját értékrendjükben kiemelten kezelő személyiséggé 

váljanak, a rendszeres, aktív mozgás, fizikai aktivitás magatartásuk szerves 

részévé váljék, az egészséges életmód szabályait és normáit megtartsák, 

• az emberi egészségre kedvező és károsító tényezőket, betegségmegelőzési 

módokat, eljárásokat megismerjék, legyenek tisztában az élvezeti szerek 

életkárosító szerepével, tudatosan harcoljanak a kábító- és idegkárosító 

szerek használata és az AIDS ellen. 

 

3. 4. 2. 2.  Az én harmóniájára vonatkozó értékek 

 

• önismeret, a saját énkép kialakításának segítése (ismerje saját 

személyiségének főbb jellemzőit),  

• legyen tisztában a ráváró szerepekkel,                                     

• ismerje az alapvető erkölcsi értékeket,  

• becsülje értékadó környezetét, 

• emberismeret: ismertesse meg a tanulókat az ember főbb biológiai, 

pszichológiai, szociológiai jellemzőivel, önmagukkal, társaikkal, a 

társadalommal és a természettel való többtényezős viszonnyal, 

• értesse meg a rend és a szabadság összefüggését, az egyén felelősségét 

önmaga, környezete és a társadalom iránt, 

• az önálló tanulás, és önművelés képességének fejlesztésével a permanens 

önművelődés szokásának kialakítása, 

• nemzeti önismeret, identitás, a jogosan büszke nemzeti öntudat vállalása. 



PTKT FIÓ Nevelési Program és PP II. fejezet 2011 

 

 13 

 

3. 4. 2. 3.  A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek 

 

Megismertetjük tanulóinkat azokkal az ismeretekkel, normákkal, értékekkel, 

eszköztárral, amelyekkel megalapozzuk a társadalomba való beilleszkedés 

képességét, kialakítjuk azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek birtokában 

alkalmassá válnak a társadalmi együttélésre, társas kapcsolatok létesítésére. 

Ennek alapja az önkontroll, a megértő gondolkodás, saját személyiségének reális, 

önkritikus megítélése. A szándékunk olyan személyiségjegyek kialakítása, melyek 

megléte reményt ad arra, hogy tanítványaink a későbbi szocializációjuk során olyan 

felnőttekké válnak: 

• akik számára az emberi méltóság a legfőbb alapnorma, 

• mások megítélésének alapja a józan belátás, az empátia, a tolerancia,   

• aki képes elfogadni mások teljesítményét, tisztelni a saját magánál különb 

embertársait,  

• akinek van saját elvrendszere, önálló meggyőződése, képes elfogadni mások 

nézeteit, kommunikációi során az őszinte hangvétel jellemzi, 

• aki képes uralkodni saját indulatai felett, elsajátította a helyes viselkedés 

alapszabályait, képes aktív szerepet vállalni a közösség normáinak a 

kialakításában, 

• aki nemcsak a jogait ismeri, de tisztában van a kötelességeivel is, és 

megpróbálja közös etikai értékké ötvözni az igazságosság, a felelősség- és a 

feladatvállalás érzéseit, 

• aki képes a másság elfogadására, és tudatosan tartózkodik a szélsőségektől 

• aki képes a konfliktusok kompromisszumos megoldására, és a minden 

feltétel nélküli segítőkészség jellemzi, 

• aki képes a szeretet mögötti konkrét tartalmak feltárására, az intimitást is 

magába foglaló kapcsolatépítésre, a kapcsolat megőrzésre,  

• akik számára a helyes viselkedés tudatosan ellenőrzött szokássá vált.  
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3. 4. 2. 4.  A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek 

 

Törekvésünk az önmagáért és másokért felelős, családcentrikus, a társadalom 

számára hasznos, tevékeny, cselekvő lokálpatrióta állampolgár személyiség-

vonásainak megalapozása, életkornak megfelelő személyiségjeggyé alakítása.  

 

Gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását, a tudás mindennapi életben való 

hasznosítását szolgáló oktatás - nevelés biztosításával felkészítjük tanulóinkat a 

körülöttük zajló változásokhoz való gyors alkalmazkodásra és arra, hogy 

• értsék az európai egyesülési folyamat lényegét, tudjanak azonosulni vele, 

felnőtté válva támogassák azt,  

• legyenek készek és képesek megőrizni magyarságukat,   

• a helyi környezetet veszélyeztető hatások ellen cselekvően tudjanak fellépni 

• váljanak képessé a reális értékelésre, önértékelésre, értsék, hogy 

elsődlegesen a készenlét, az ügyesség, a versenyképesség a gyakorlati munka 

során a sikerélményhez jutás biztosítéka, 

• igényeljék újabb ismeretek megszerzését, tudásuk bővítését, legyenek 

képesek a tanultakat gyakorlati feladatok megoldásában sikeresen 

alkalmazni, 

• váljék bennük tudatossá, hogy nyelvtudásuk segítségével nemcsak 

Magyarország, hanem a világ polgáraivá válhatnak, 

• a tanulók látáskultúrájának megalapozásával, pozitív természet - esztétikai 

szemlélet kialakításával váljanak képessé az értékes és az értéktelen közötti 

különbség megtételére, fejlődjék kritikai érzékük és ízlésük, 

• értsék meg és tudják, hogy a társadalom legfontosabb alapegysége a család, 

amely nemcsak összekötő kapocs a szülők és a gyermekek között, de az 

egyéni boldogság elérésének is alap.  

 

Azért dolgozunk, hogy az iskolánkból kikerülő gyermek higgyen saját magában, 

céljai megvalósulásában, váljon testileg és szellemileg értékes, fegyelmezett, 

kreatív, a munkáját szerető, becsületes és egészségesen élő felnőtté. 
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3. 4. 2. 5. A humanizált társadalom- és világkép értékei 

 

Elsődleges célunk a " Lélek művelése”, olyan szemlélet megalapozásával, amely 

képessé teszi tanulóinkat arra, hogy hazánk és nemzetünk múltját az emberiség 

története részeként és folyamatban lássák, ismerjék és értsék.  Becsüljék meg a 

velünk együtt élő- és a szomszédos népeket, kultúrákat. Tudatosítjuk, hogy az 

emberiség legnagyobb vívmánya a demokrácia, amit élni is meg kell tanulni.  

 

Arra törekszünk, hogy az elemi állampolgári, közgazdasági, közjogi, vallási és etikai 

ismeretek elsajátításával váljanak az európai értékrend alapján gondolkodó, 

tudatos társadalmi cselekvésre képes polgárokká, akik                 

• hitüket, meggyőződésüket vállalják, 

• tisztelik egymás véleményét, meggyőződését, másságát, annak nyilvánvaló 

értékeit, 

• ápolják, művelik és hagyományozzák az anyanyelvi örökséget, 

• egészséges önbecsüléssel rendelkeznek, belső meggyőződésük: "aki embernek 

hitvány, magyarnak alkalmatlan". 

 

3. 4. 2. 6. Környezetvédő életstílus kialakulásának megalapozása 

 

Az iskola egész képzési rendszerét átfogó környezeti nevelés a tanulási 

folyamatokra és tanulói tevékenységekre épül: védelmi nevelés az emberre, amely 

annak magatartására, annak szabályozására és a viselkedés társas 

mechanizmusaira irányul. Célja és feladata: 

• életvezetési stílusok bemutatása, 

• törvények, tabuk és erkölcsi szabályozók vizsgálata, 

• belső környezet, mentális szféra elemzése, 

• kulturális örökség fenntartása, értékprioritások meghatározása, 

• környezetvédő életstílus és tevékenység kialakulásának megalapozása. 

Értsék és tudják tanulóink, hogy az egész emberiség, az egyéni életvitel és a 

munkahelyek külön - külön is felelősek a környezet rombolásáért. 
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3. 4. 2. 7. Családi életre nevelés (az egészséges életvitel megalapozása – test és lélek 

harmóniája, önismeret) 

 

Az egészséges életmódra nevelés nem egy-egy tantárgy kizárólagos feladata, hanem 

beépült valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. Felfogásunk 

szerint a családi életre nevelés nem pusztán egészségügyi, biológiai, hanem etikai, 

morális ismeretnyújtás és magatartásformálás is, része az egészséges életmódra 

nevelésnek. Arra törekszünk, hogy  

• tanulóink tudják és értsék, hogy a család a társadalom életének alapegysége, 

a létfenntartás természetes kerete, gazdasági egységet alkotó egyének 

csoportja. Célunk egy egészséges gyermek-kultusz kialakítása, hogy 

tanulóink tudják, gyermek nélkül nincs jövő, a gyermekvállalási kedv 

visszaesése hazánk, a nemzet népességének csökkenésével jár. Érezzék, hogy 

a család felnőtt tagjai felelősek a gyermek felneveléséért.  

• Ismerjék meg a mostohacsalád jellemzőit, a válás gyermekekre ható káros és 

hátrányos következményeit 

• Legyen természetes számukra, hogy a gyermeknek kötelessége az idős 

szülőkről, beteg családtagokról való gondoskodás. 

 

Programunkban kiemelt helyet kap a mentálhigiéné, melynek felvállalásával képes 

csak az iskolánk egyszerre oktató - nevelő és intervenciós rendszerré válni, ezáltal 

lesz információs és egészségközpont. Az önismeret a lelki egészség alapja. Ez alatt 

az ember tudását értjük saját magáról, személyes tulajdonságairól, képességeiről, 

ezeknek a fejlettségéről, viselkedésének, magatartásának motívumairól, emberi – 

társas kapcsolatainak hatásáról.  

 

Ahhoz, hogy más emberekkel kedvező kapcsolatot alakítsunk – építsünk ki, 

viselkedésünket a szituációkhoz és elvárásokhoz mérten képesek legyünk 

változtatni, elengedhetetlen az önismeret, az önmagunkról alkotott reális kép. 

Kézenfekvő tehát, hogy kiemelt figyelmet szentelünk iskolánkban az önismeret 

kialakulási folyamatának. 
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3. 4. 3. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció programja 
 

 
3. 4. 3. 1. Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésével összefüggő 

pedagógiai tevékenységek  

 

Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 

tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások, az átmenetekre 

való fokozott odafigyelés ( óvoda-iskola, alsó-felső, felső- középfok) mellett szükséges 

az olvasási - számolási problémák - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia - gyors 

felismerése és preventív kezelése. A legfontosabb feladat ezután a rendszeres 

szintfelmérés, a fejlesztő felzárkóztatás: differenciáltan, egyénre tervezetten, 

nemcsak az ismeretekre, hanem a részképesség-zavarokra is odafigyelve, 

fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok és a szakszolgálatok 

igénybevételével.  

 

 

3. 4. 3. 1. 1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók 

 

3. 4. 3. 1. 1. 1. A lassú tanulók  

 

Iskolánkban a lassú tanulók fejlesztésének két általános stratégiája a kompenzáló 

és a korrekciós oktatás.  A tanítási – tanulási folyamatot úgy szervezzük, hogy arra 

támaszkodjon, amiben a tanuló jó, és ne arra, amiben gyenge.  Ehhez a szokásosnál 

gazdagabb környezeti feltételeket teremtünk, hogy az alapkészségek területén 

mutatkozó hiányosságok ne jelentsenek akadályt az új tartalom elsajátításához.  

 

A tananyagot más modalitásokon keresztül próbáljuk közvetíteni, lehetőség szerint 

játékos megoldásokat alkalmazunk, nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen 

tapasztalatszerzésre, arra törekszünk, hogy megtaláljuk azt a képességcsoportot, 

amire a pedagógus bízvást támaszkodhat.  
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A korrekciós oktatás a tanuló gyenge oldalainak felerősítésére, a hiányosságok 

felszámolására törekszik a tananyag többszöri „újratanításával”, és a szokásosnál 

többszöri gyakorlással, gyógypedagógusok bevonásával, ugyanis az alapkészségek 

annyira alapvető fontosságúak a továbbhaladás szempontjából, hogy ezeket minden 

tanulóval el kell sajátíttatnunk.  

A nevelési tanácsadó vagy a képességvizsgáló bizottság szakvéleménye alapján 

lehetőséget teremtünk az egyéni haladási ütem szerinti továbbhaladásra. 

 

A tananyag átszervezésével, másfelől a bevezető és a kezdő szakasz megnyújtásával 

biztosítjuk az alapkészségek megfelelő szintű kifejlesztését. A szokásosnál 

gyakrabban váltogatjuk tanítási módszerünket, kooperatív technikákat alkalmazva 

a tanítási órát jobban az élményeikre és az érdeklődésükre alapozva szervezzük, a 

tananyagot kisebb részekre bontjuk, többszöri visszajelzéssel, gyakori 

megerősítéssel. Többször használunk audiovizuális anyagokat, mert ezek a tanulók 

eredményesebben tanulnak látás és hallás, mint olvasás útján. Számukra külön 

feladatlapokat és gyakorlólapokat tervezünk. Azon tanulók számára, akik nehezen 

tudják magukat kifejezni írásban, lehetőséget adunk arra, hogy szóban számoljanak 

be, de teljesen nem tekintünk el az írásbeliségtől. 

 

3. 4. 3. 1. 1. 2. A tanulási zavarral küzdő tanulók 

 

Tanulási zavarokkal küzdőknek azokat a tanulókat tekintjük, akik az iskolai 

alaptárgyakból azért nem tudnak kielégítően teljesíteni, mert nehézséget jelent 

nekik a koncentrálás, az információ felvétele, feldolgozása és hasznosítása, jóllehet 

az általános intelligenciájuk ezt nem indokolja.  

 

Tudatosítjuk, hogy a diszlexia az olvasástanulás terén mutatkozó zavar, de nem 

azonos az olvasásgyengeséggel! Az ilyen tanulóknak alacsony szintűek a verbális 

képességei. Diszgráfiáról akkor beszélünk, amikor az írásképesség károsodott. Az 

írás számos képesség egybehangolt működését feltételezi: szóbeli megértés és 

kifejezés, hallási diszkrimináció és verbális emlékezés.  A diszkalkulia a számolási 

képesség zavara, tünetei gyakran együtt járnak az előbbi kettővel.  
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának alapja a tanulási zavarok 

pontos azonosítása, az okok feltárása és a megfelelő fejlesztési módszerek 

megtalálása. Ehhez speciális ismeretekkel rendelkező, fejlesztő pedagógusokat és 

gyógypedagógusokat foglalkoztatunk, és szoros együttműködést alakítunk ki a 

Nevelési Tanácsadóval.  

A tanulók fejlesztéséhez egyéni fejlesztő foglalkozást biztosítunk, és individualizált 

oktatási tervet készítünk (egyéni fejlesztési terv). A lassú tanulók és a tanulási 

zavarral küzdő tanulók a tanítás oldaláról nézve nem feltétlenül igényelnek teljesen 

eltérő technikákat, így mindazok a módszerek, eljárások és szervezeti formák, 

amelyeket a lassú tanulóknál felsoroltunk, itt is hatékonyak lehetnek. 

 

3. 4. 3. 1. 1.  3. Az alulteljesítő tanulók 

 

Alul teljesít az a tanuló, aki tartósan a képességei alatt teljesít, elmaradva attól, 

ami a képességei vagy a múltbeli teljesítménye alapján tőle elvárható lenne. Az 

alulteljesítés megszüntetése érdekében az első, legfontosabb lépésnek a családi 

háttér feltárását, a családi interakciós minták feltérképezését és megértését 

tartjuk. Ha szükséges pszichológus közreműködését biztosítjuk.  

 

Arra törekszünk, hogy sikerélmények biztosításán keresztül segítsük a személyes 

hajtóerő érzetének növelését, annak tudatosítását, hogy a siker és a kudarc nem a 

véletlenek összjátékán, hanem rajta is múlik. Másrészt az osztálybeli tanulási 

környezet megváltoztatása, homogén csoportokban folyó tanítás, más taneszközök, 

fejlesztő pedagógus és gyógypedagógusok közreműködése segítik az eredményes 

felzárkóztatást.  

Sok esetben az alulteljesítés oka az alapvető készségek terén jelentkező lemaradás, 

ezért megfelelő időkeretet biztosítunk a hiányosságok korrigálására. Legfontosabb 

feladatunk a korai azonosítás, a kiszűrés, valamint azon preventív intézkedések 

megtétele, amelyek a teljesítménnyel szembeni ellenállás megszilárdulását 

meggátolják. Ha úgy találjuk, hogy felkészültségünk nem elégséges a probléma 

megoldásához, külső szakemberhez fordulunk. 
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3. 4. 3. 1. 1. 4. A nehezen nevelhető, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók 

 

A szociális inadaptáció, a nehezen nevelhetőséget előidéző környezetei ártalmak 

túlnyomó része családi eredetű: kedvezőtlen  légkör, helytelen nevelési eljárások.  

Emellett szerepet játszhat a kortárs csoport, a negatív vonatkoztatási csoport is. 

Különös figyelmet fordítunk a figyelemzavarra, a hiperaktivitásból, az 

agresszivitásból és a disz-szocialitásból fakadó magatartászavarra, amely gyakran 

társul tanulási zavarral és olyan emocionális zavarral, mint a visszahúzódás, 

szorongás, gátoltság. Teendőink két kiemelt területe a prevenció és a korrekció.  

 

A prevenció nem csak pedagógiai feladat, ezért együttműködünk a nevelési 

tanácsadóval, a pszichológussal és a gyermekjóléti szolgálattal. A szülőkkel szoros 

kapcsolatot tartunk, rendszeresen családlátogatást végzünk.  

 

A korrekció az iskolai nevelés feladata. Tennivalóink a tünetek tanulmányozása, 

ok-keresés, elemzés és tervkészítés a magatartási probléma leküzdésére. A 

korrekció sikerének legfőbb biztosítéka a szeretet, a megértés, a bizalom a gyermek 

iránt, a lelkiismeretünk, valamint a pedagógiai és pszichológiai tudásunk. Ha 

eredmény ezek ellenére nem mutatkozik, külső segítségért folyamodunk, és 

folyamatos önképzéssel törekszünk a probléma pontos azonosításának és hatékony 

ellensúlyozásának megtanulására. Kiemelten kezeljük a problémakört az általános 

iskola kezdő szakaszában, mivel itt van a legnagyobb lehetőség a zavar 

felismerésére, a szülőkben és a gyerekekben itt van a legnagyobb fogadókészség, és 

itt kínálkozik a legjobb korrekciós lehetőség is. 

 

3. 4. 3. 1. 1. 5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

A hátrányos helyzetű és az eltérő kulturális hátterű tanulók különböző fogalmakat 

takarnak. Előbbi alatt az alacsony szocio-ökonómiai státusszal jellemezhető 

társadalmi réteghez tartozókat értjük, az utóbbi a kulturálisan eltérő háttér 

értékeiben, attitűdjeiben és szokásaiban tér el jelentősen a többségi kultúrától, s ez 

okoz hátrányt a tanuló számára.  
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Alapvető feladatunknak tekintjük - a szülők igényeinek megfelelően, az iskola 

társadalmi környezetéhez alkalmazkodva - a tanulók egész napos ellátását: ügyelet, 

napközi/iskolaotthon, tanulószoba, diákétkeztetés biztosítása. A napközit a komplex 

pedagógiai folyamat szerves részének tartjuk.  

 

Biztosítani kívánjuk a tanórákra való szakszerű felkészülést, lehetővé tesszük, hogy 

tanulóink részt vegyenek a városi művelődési intézmények rendezvényein, 

programjain.   

 

A napközi/ iskolaotthon feladata: 

• biztosítani a tanulás szükséges feltételeit, elsajátíttatni az egyéniségüknek 

megfelelő tanulási módszereket, fejleszteni önállóságukat 

• egyéni foglalkozással biztosítani, hogy minden gyermek a képességeihez mért 

optimális teljesítményt érje el 

• a szociális hátrányok részbeni csökkentése, a szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek tehetséggondozása 

• különös odafigyelés a gyermekjóléti gondoskodásban részesülőkre 

• a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal való speciális 

foglalkozás, segítségadás 

• kifejleszteni az önellenőrzés képességét 

• neveljen egymás segítésére 

• tanítson meg a játék örömére, neveljen a játékszabályok betartására 

• vállaljon részt a társas viselkedés szabályainak gyakoroltatásában 

• neveljen a szabadidő kultúrált és hasznos eltöltésének szokásaira 

• segítse az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását 

• vállaljon részt az iskola programjában preferált értékek átszármaztatásában 

és gyakoroltatásában. 
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3. 4. 3. 2. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának rendje – az integrációs 

pedagógiai rendszer alkalmazása 

 

Iskolánk nyitott iskola, ahol a gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme 

a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja, ezért az oktató – nevelőmunka során 

nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait.  

Mivel a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan meghatározott, a differenciáló 

szociális feltételek hatásai esélyegyenlőtlenségek formájában szükségképpen 

kifejezésre jutnak.  

 

Természetes törekvésünk tehát az indulási hátrányok csökkentésére, a művelődési 

egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés, az esélyegyenlőség 

feltételrendszerének megteremtése.  

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók kiszűrését, 

felzárkóztatásuk formáinak és módszereinek változatos alkalmazását, képességeik 

kibontakoztatását – adottságaiknak, érdeklődésüknek megfelelő pozitív 

hatásrendszer kialakításával a nevelés – oktatás folyamán.  

 

A törvényben rögzítetteken túl hátrányos helyzetű tanulóknak tekintjük azokat a 

tanulókat is, akiket tanulmányi szempontból különböző környezeti tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. A károsan ható tényezők eredete lehet 

a családi mikrokörnyezet, a kortárscsoport, de az iskolai környezet is. 

 

3. 4. 3. 2. 1.  A hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése 

 

A hátrányos helyzet kritériumai alapján az aktuális tanév első hetében számba 

vesszük, hogy az adott tanulócsoportokban (osztályokban és napközis 

csoportokban), kik tartoznak a hátrányos helyzetű tanulók közé. Az IPR-team 

vezetője és a gyermekvédelmi felelős munkaértekezleten tájékoztatja a 

nevelőtestület tagjait a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a 

veszélyeztetett helyzetű tanulókról. Az osztályfőnökök ezt követően pontos 

információkkal látják el az osztályukban tanító szaktanárokat egyéni, ill. 

kiscsoportos megbeszélések során. 
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6. 4. 3. 2. 2. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményessége 

7.  
Intézményünkben kialakult a tanulási képességet befolyásoló pszichikus 

funkciókat, a gyermekek érési és haladási ütemében meglévő különbségeket, az 

eltérő szociokulturális körülményeket fokozottabban figyelembe vevő pedagógiai 

szemlélet. A pedagógiai munka keretei között megteremtődött a lehetősége annak, 

hogy a nevelés, oktatás feltételeit az érintett gyermekek igényeihez alakítsuk, 

fokozott odafordulással, segítséggel, sajátos pedagógiai módszerekkel számukra az 

esélyegyenlőséget biztosítsuk.  

A környezeti tényezőkből, szociális helyzetből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó 

oktató munka kiindulópontja, hogy a képességkibontakoztatás mindenki számára a 

saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális 

fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, igényeit, 

érdeklődését.  

 

Azokat a hátrányos helyzetű tanulókat, akik a tanulás folyamatában lemaradást 

mutatnak az osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő pedagógusok az elmaradás 

típusa, súlyosságának mértéke, pszichés funkciók eltérései szerint csoportokba 

rendezik, meghatározva a felzárkóztatás formáit, módszereit. 

 

3. 4. 3. 2. 3.  A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának formái 

 
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának leggyakoribb formái és szervezeti 

keretei iskolánkban a következők: 

 

tanórai lehetőségek: 

• differenciált foglalkozás, 

• kooperatív tanulás, 

• nívócsoportos tanulásszervezés (homogén csoportbontás), 

• osztályfőnöki órákon aktuális problémák feldolgozása. 

• iskolaotthon 
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nem kötelező tanórai foglakozások: 

• kompenzáló foglalkozások (felzárkóztatás, korrepetálás), 

• egyéni fejlesztés, 

• logopédiai ellátás, 

• tanórai keretben szervezett választható matematika, magyar és 

idegen nyelvórák (szülők és tanulók igénye alapján). 

tanórán kívüli lehetőségek: 

• szakkörök, 

• napközis és tanulószobai foglalkozások, 

• szakszolgálatok igénybevétele (pszichológus – családterápia), 

• alapfokú művészetoktatás, 

• szabadidős tevékenységek, osztály- és tanulmányi kirándulások, szünidei 

elfoglaltságok, nyári táborok, 

• kulturális tevékenységek (mozi-, színház-, múzeum-látogatás)  

• ünnepségeken, ünnepélyeken való részvétel, 

• tömegsport, 

• egyéni megbeszélések a tanulóval probléma esetén (osztályfőnök,CKÖ, 

egyéb szakember: védőnő, pszichológus, családgondozó). 

 

3. 4. 3. 2. 4.  Kapcsolattartás a családdal 

 

Iskolánkban a kapcsolattartás leggyakoribb formái az alábbiak: 

• családlátogatás  

• szülői értekezletek 

• nyílt napok 

• fogadó óra 

• telefonos kapcsolat 

• írásbeli közlések 

• tanácsadás, segítségnyújtás, konzultáció az érintett szülők számára 

• negyedéves IPR értékelő megbeszélés.  

(Javasolt témák személyre szóló tanácsadással: nevelési módszerek, tanulási 

hatékonyság növelésének lehetőségei; szülői kötelességek és jogok tisztázása; iskola 

feladatai, elvárásai; segélyezési lehetőségek; értékközvetítés.) 
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3. 4. 3. 2. 5.  Kapcsolattartás egyéb szervekkel 

 

A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, preventív feladatok ellátása, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében az iskolavezetés, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak 

a védőnői szolgálattal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, a kisebbségi 

és a fenntartó önkormányzatokkal. Az együttműködés keretében megvalósítandó 

teendőink: 

• mentálhigiénés tevékenységek 

• egészségvédő programok, akciók 

• családi életre nevelés 

• pályaorientáció 

• segélyezés kezdeményezése 

• szociális ellátások biztosítása 

• tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről 

• pszichológiai tanácsadás 

 

3. 4. 3. 2. 6. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának módszerei 

 
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának során a pedagógiai 

tevékenységünkben a következő módszertani alapelveknek igyekezünk megfelelni: 

 

• személyiségi jogok tiszteletben tartása, 

• egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele, 

• társadalmi normák, értékek közvetítése, 

• szociális viselkedés alakítása, viselkedési normák közvetítése, 

• személyiség egészének erősítése, 

• sikerélmény biztosítása, 

• érzelmi biztonság megteremtése, szorongás csökkentése, 

• elfogadó attitűd kialakítása, másság elfogadtatása, 

• megismerési vágy felkeltése, 

• sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése, 
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• állandó motiváltság, optimális terhelhetőség biztosítása, 

• folyamatos aktivitás, tevékenykedtetés, 

• kreativitás, képzelet fejlesztése, 

• játék, játékosság érvényesítése. 

 

Az oktató munka során alkalmazott módszereink: 

� alapkészségek fejlesztése (motorikum, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

kommunikáció, önellenőrzés…) 

� pótló-foglakozások (esetenként lemaradók részére) 

� differenciált, fejlesztő feladatsorok összeállítása 

� felzárkózást elősegítő szorgalmi feladatok, házi feladatok 

� napközis tanító, tanulószoba vezető által irányított tananyag 

gyakoroltatás 

� család együttműködése (szülő által tananyag gyakorlása) 

� egyéni fejlesztési terveknek megfelelő korrekciós, rehabilitációs, 

kompenzáló munka (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok) 

3. 4. 3. 2. 7. Hatásvizsgálat 

 

A nevelőmunka eredményességének vizsgálata az alábbi területekre irányul: 

� társas kapcsolatok változásai – szociometriai vizsgálat 

� magatartás, szorgalom változásai 

� iskola – család együttműködésének változásai  

 

A tanulmányi eredményesség vizsgálata a következő területekre összpontosul: 

 

� órai munka minősítése 

� témazáró dolgozatok érdemjegyei, minőségi értékelése 

� negyedévi értékelő értekezleten szóbeli értékelés - tantestület részére 

� negyedévi szöveges értékelések – szülő részére 

� szintmérő feladatlapok (tantárgyi követelmények elsajátítása) értékelése 

� készségek és alkalmazásképes tudás feltérképezésére 

� félévi, év végi osztályzatok, szöveges értékelések 

� sajátos nevelési igényű tanulók esetén (fejlesztő munkaközösség) 
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o diagnosztizáló mérések, 

o folyamatdiagnózis, 

o egyéni haladás értékelése, 

o pszichológiai mérések, 

o képességvizsgálat. 

� hátrányos helyzetű tanulók egyéni haladási útjának dokumentálása 

évente  

 

3. 4. 4. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának 

elvei 
 

A sajátos nevelési igényű – a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, az 

autista, a halmozottan fogyatékos, a fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott – tanulók esetében is a NAT-ban 

meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. 

 

Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva 

elsősorban a következő elvek alkalmazandók: 

• a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, 

ahol erre szükség van; 

• szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, 

követelmények kialakítása és teljesítése; 

• az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék 

ezeket a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket 

értékelve. 

 

A fogyatékosság egyes típusaival összefüggésben felmerülő sajátos feladatokról a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 

vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének programja jelen dokumentum 

mellékletét képezi. 
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3. 4. 5. A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 

A tehetség egyik legfontosabb jegye az átlagon felüli intelligencia, illetve egy 

konkrét területen mutatkozó kiemelkedő képesség. Az általános iskolás tanulóknál 

a specifikus képességek csak most formálódnak, ezért az intelligencia és a 

teljesítmény mellett a kreativitást, és a feladatvégzésben való kitartást tekintjük a 

tehetséges gyermek további jellemzőinek. A tehetségfejlesztés és a 

tehetséggondozás során nem az ismeretek gyarapítása az elsődleges cél, hanem a 

képességek-, a kreativitás és a személyiség összehangolt fejlesztése.  

 

Fő stratégiánk a gazdagítás, dúsítás: vagyis a tehetséges tanuló az érdeklődési 

területének megfelelően a tantervi anyagot meghaladóan kap képzést. Ennek 

formái a tanórán belüli differenciált foglalkoztatás, szakkörök, nyári 

tehetséggondozó táborok, egyéni és kiscsoportos versenyfelkészítés, ill. az élő idegen 

nyelv homogén csoportokban történő oktatása, valamint a művészeti iskola.  

 

Ezt a célt szolgálják a választható tantárgyak, az iskolai sportkör, versenyek, 

vetélkedők, szabadidős foglalkozások és maga a könyvtár.  

Helyt adunk a tanítási órákon igazi, az életből való problémák megoldásának, 

kutatásának, kiselőadások tartására, csoportos megbeszélésekre, ötletbörzékre. 

 

3. 4. 6. Pályaorientáció 

 

Az iskola egyik általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Ennek 

része a pályaképek megismertetése, pályaperspektívák felvázolása. A tanulók 

életkorának és lehetőségeinek megfelelően átfogó képet nyújtunk a munka 

világáról, lehetőséget teremtünk arra, hogy kipróbálhassák képességeiket. 

Biztosítjuk, hogy elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megismerhessék a pályákhoz kapcsolódó életszerepeket. Célunk, hogy önismeretük 

és a társadalmi igények ismeretében váljanak képessé a megfelelő hivatás 

megválasztására, tudják, hogy többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az 

osztályfőnökök és szaktanárok munkáját a TÁMOP 3.3.2. projekt keretében 

elkészült saját fejlesztésű „felső-középfok átmenet szabályozás” segíti.  
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3. 4. 7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Az emberi élet alapja a társas valóság, a társas mezőny. Az ebben való élethez, 

eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási 

szintér is megjelenik. A társas viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a 

közösség. Célunk, hogy az iskola, mint közösség, és mint tevékenységi keret, segítse 

az egyén fejlődését, képességeinek kibontását úgy, hogy azok az egyén 

lehetőségeinek maximumára jussanak el. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő 

színterei a tanítási órák, a tanórán kívüli foglakozások, iskolaotthon, a diák-

önkormányzati munka és a szabadidős tevékenységek.  

 

Mindegyik tevékenyen hozzájárul: 

• az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend,) 

• a másság elfogadásához, 

• az együtt érző magatartás, toleráns viselkedés kialakulásához, 

• a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

Iskolánk nem differenciáltan, nem egymástól függetlenül, hanem egymást erősítve 

fejleszti a tanulók személyiségét, egyéni képességeit. Fontosnak tartjuk az oktatás 

és a szabadidős tevékenység gondos megtervezését, az átgondolt munkamegosztást, 

amely biztosítja az egymásra épülést, az egymásba kapcsolódást és jó terepet 

biztosít a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának.  

 

4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

 

Olyan légkört teremtünk, és pedagógiai tevékenységet úgy szervezzük, hogy 

minden gyermek részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 

lehetőségeket képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához. 

 



PTKT FIÓ Nevelési Program és PP II. fejezet 2011 

 

 30 

 

Célunk növelni az esélyt arra, hogy leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek 

születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, etnikai hovatartozásánál vagy bármilyen 

más oknál fogva fennállnak, és olyan tudással, érzelmi viszonyulásokkal és 

szokásokkal felvértezni őket, melyekkel önmaguk képesek felismerni a rájuk 

leselkedő veszélyeket (a drog, az alkohol, a dohányzás), megtalálják ezek 

elhárítására a megfelelő magatartásokat. Ez komplex, az iskola egészét átfogó 

nevelőmunka, a környezet-és egészségnevelést integráló pedagógiai folyamat, 

melynek a színtere nemcsak a tanóra. Célunk a prevenció, a hátrányos helyzet 

csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, segítségnyújtás. 

Együttműködés azokkal a szervekkel és szervezetekkel, amelyek szakszerű 

támogatást tudnak nyújtani nevelőmunkánkhoz. Gyermek-és ifjúságvédelmi 

tevékenységünk az iskola valamennyi gyermekére vonatkozóan az alábbiakat 

foglalja magába: 

• az általános prevenciós, mentálhigiénés tevékenységeket, 

• a családdal való együttműködést, tanácsadást, 

• szünidei elfoglaltságok, szabadidős programok, nyári táborok szervezését, 

tanulók iskolán kívüli életének, szabadidős tevékenységének figyelemmel 

kísérését, 

• képességfejlesztést és tehetséggondozást, 

• a pályaválasztás segítését, 

• az iskolán belüli szociális ellátásokat, 

• egészségvédő programokat, akciókat, családi életre nevelést, 

• azokat az iskolai tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy 

véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben, személyi jogaik 

tiszteletben tartását. 

 

A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett 

gyermekre irányuló teendőink felölelik: 

 

• a hátrányos és veszélyeztetett tanulók felmérését, nyilvántartását, 

• felzárkóztató programokat, az indulási hátrányok kompenzálását, 

• integrációs- és képesség-kibontakoztató programot, 
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• pszichológiai tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, 

• tájékoztatást a segítő szolgáltatások lehetőségeiről, 

• kapcsolattartást a segítő intézményekkel és szervezetekkel, 

• a segélyezés kezdeményezését, különös odafigyelést a gyermekjóléti 

gondoskodásban részesülőkre, 

• az etnikai kulturális- és fejlesztő tevékenységet. 

 

Az osztályfőnököknek kiemelt szerepe van a családokkal való szoros 

kapcsolattartásban, az iskola és a család nevelő hatásainak összehangolásában. E 

folyamatban a legfontosabb elemnek a családlátogatásokat tekintjük. 

 

 

5. Az iskolában folyó nevelő –oktatómunka ellenőrzési, mérési, 

értékelési, minőségbiztosítási rendszere 

 

5. 1. A nevelő-oktató munka ellenőrzése 

 

Intézményünk a Comenius 2000 II. modell elemeire épülő teljeskörű 

minőségbiztosítási és minőségfejlesztési rendszerrel rendelkezik. A nevelő-oktató 

munka ellenőrzési, mérési, értelési és minőségbiztosítási tevékenységével 

összefüggő feladatok koordinálását és végrehajtását a minőségfejlesztési 

munkacsoport tagjai látják el a minőségfejlesztési- csoportvezető és a minőségügyi 

vezető irányításával. A nevelő-oktató munka ellenőrzésének célja az iskola 

törvényes, elvárásoknak megfelelő, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása.  

Funkciója nem más, mint az iskola működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok 

és a pedagógiai program alapján.(normáknak, jogszabályoknak való megfelelés.)  

 

Az ellenőrzés típusai: 

 

� Külső, intézményi szintű ellenőrzés – ágazati ellenőrzés az NEFMI illetve OH 

szakértőinek bevonásával, valamint a fenntartói ellenőrzés (ÖMIP szerint). 
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� Belső, intézményi szintű ellenőrzésre jogosultak: főigazgató, főigazgató helyettes, 

tagiskola-igazgatók,tagiskola-igazgatóhelyettesek, minőségügyi vezető, 

tanácsosok, munkaközösség-vezetők, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, továbbá 

az, akit adott feladat ellenőrzésével az igazgató megbíz. 

 

Az ellenőrzés területei: intézményműködés és a pedagógiai munkával összefüggő 

tevékenységek.  

 

Az ellenőrzés módszerei: 

• folyamatos adatszolgáltatás elemzése, 

• munkafolyamatba épített ellenőrzés, 

• tevékenység-ellenőrzés (funkcionális ellenőrzés), 

• beszámoltatás,    

• helyszíni ellenőrzés, 

• óralátogatások. 

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése tételesen vagy szúrópróba-szerűen, formailag 

vagy tartalmilag, folyamatosan vagy alkalomszerűen. Az ellenőrzéseket ellenőrzési 

terv alapján végezzük a tanév rendjéhez kötötten, tevékenységek befejezésekor 

vagy közben, folyamatosan vagy meghatározott időközönkénti rendszerességgel 

(negyedévi értekezlet) esetleg csak alkalmanként.  

 

5. 2. A nevelő-oktató munka értékelése 

 

Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épül. Funkciója a végzett munka során 

elért eredmények számbavétele és a hibákkal való szembenézés. Egyidejűleg 

minősíti a munkában résztvevő személyeket is, és feltárja a vezetés számára az 

intézmény erősségeit, valamint azokat a hiányosságokat, amelyek a következő 

időszak megoldásra váró feladatait jelentik. Az iskolai munka értékelésének alapja 

az a szempont- és értékelési rendszer, amelyet maga a tantestület határozott meg 

akkor, amikor a célokat kijelölte. Az értékelést azok végzik, akik megbízást kaptak 

az ellenőrzésre. Az értékelés célja a vállalt feladatok teljesítésére való ösztönzés, a 

munkavégzés hatékonyságának fokozása, az egyes feladatokat végzők 

önbizalmának erősítése. Az értékelés szempontjait az IMIP tartalmazza.  
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6. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-

oktató munkát segítő eszközök és felszerelések  

 

A nevelő- oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, az egyes 

tantárgyak taneszközeit és segédleteit részletesen az adott tantárgy helyi 

tantervében rögzítettük. 

 
 

7. A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái 

 

A partnerközpontú működés lényege, hogy az iskola a tanulói érdeklődésre épít, és 

figyelembe veszi a szülői elvárásokat. A nevelés, a gyermeki személyiség 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség 

koordinált, aktív együttműködése. Alapja a gyermek nevelése iránt viselt közös 

felelősség, feltétele a bizalom és egymás kölcsönös tájékoztatása. Iskolánkban a 

szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

� rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről a tájékoztató 

füzetben, 

� fogadóórák rendjét az éves munkaterv rögzíti 

� nyílt napok időpontját az éves munkaterv rögzíti 

� szülői értekezletek (osztály- és iskolai szintű) tanévenként  minimum két 

alkalommal,  

� pályaválasztási szülői értekezlet, 

� Szülői Választmányi értekezletek, 

� Szülők Akadémiája előadások szervezése, 

� Családlátogatások, 

� szülői levél, 

� iskolai ünnepek, megemlékezések, 

� diákönkormányzat rendezvényei, 

� szülők-nevelők bálja, alapítványi bál 
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Az együttműködés kiterjed a közös problémák megoldására, a családi nevelésben 

jelentkező nehézségek legyőzésére valamint tanulóknak szóló programok közös 

szervezésére. Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kiemelten fontos 

feladata a családokkal való kapcsolattartás és együttműködés. A tanuló-pedagógus 

együttműködésének formái a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások is, amelybe 

beletartozik a diák-önkormányzati tevékenység is.  

 

8. Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési program 

 

Úgy tartjuk, az embernek csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek 

megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi.  

 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az 

élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a 

környezeti nevelés megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot 

alapoz, és erősít meg az élő ill. élettelen környezettel, kifejleszti a szándékot és 

képességet a környezet aktív megismerésére, felkelti az igényt, és képessé tesz: 

 

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő rendszerben 

történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére, 

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére, és általa a lehetséges 

megoldások megkeresésére, a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola is hozzájáruljon a tanulók természet- és 

környezetbarát szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel 

szembeni felelős magatartásuk kialakításához. 
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8. 1. A környezeti nevelés általános céljai 
 

A környezeti nevelés átfogó céljának tekintjük a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakítását, annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

fejlődését Pedagógiai törekvésünk a tantárgyak közötti integráció során a globális 

összefüggések felismertetése és megértetése, a különböző tantárgyak 

ismeretkészletének összekapcsolásával, az egyes különálló tantárgyakba foglalt 

környezeti vonatkozású ismeretek, fejlesztési elemek egésszé építésével.  

 

Feladatunknak tekintjük – a környezetvédelem jeles napjainak megünneplésével – 

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

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozását.  

Arra törekszünk, hogy  

• iskolánk tanulóinak legyen igényük a tiszta, rendes környezetre, ügyeljenek 

a tisztaságra és a rendre, 

• nevelőjük irányításával vegyenek részt a tanterem és a folyosó díszítésében, 

zöld növények elhelyezésében és gondozásában,  

• a hulladékot megfelelő tárolóba tegyék mind az iskolában, mind iskolán 

kívül, 

• az iskola épületébe letisztított cipővel lépjenek, 

• vegyenek részt aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az 

iskola környezetének gondozásában és szépítésében, 

• az iskola udvarán és környezetében óvják, védjék a növényzetet, 

• használják balesetmentesen az iskola udvarán elhelyezett játszótéri 

játékokat, és ügyeljenek jelenlegi állapotuk megőrzésére, 

• takarékosan használják az energiát (feleslegesen ne használják a világítást, 

ne pazarolják a vizet, fűtési időszakban csak a szünetek alatt szellőztessenek, 

számítógépet és TV-t feleslegesen ne hagyják bekapcsolva), 

• régi tankönyveiket ajánlják fel a rászoruló iskolatársaiknak, és ne dobják azokat a 

szemétbe, 

•  vásárláskor a környezetre ártalmatlan vagy környezetbarát termékeket 

részesítsék előnybe az ártalmassal szemben. 
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8. 2. A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink  
 

Feladatunknak tartjuk:  

• kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt úgy, hogy 

a környezet szeretete, védelme váljon a tanulók életvitelét meghatározó 

erkölcsi alapelvvé, hogy legyen meghatározó életmódjukban a természet 

tisztelete, a felelősség vállalása, váljon meghatározóvá a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés, 

• érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, bekapcsolni őket a 

közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

• képessé tenni a tanulókat arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze 

tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy személyes tapasztalataik 

alapján együtt tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén. 

 

8. 2. 1. Környezeti nevelés a tanórán 
 

Az egyes szaktárgyi órákon mindig beszélünk a tantárgyhoz kapcsolódó környezeti 

problémákról, javaslunk olvasnivalót, ajánlunk TV műsorokat, megnézünk együtt 

videó-filmeket, kísérleteket végzünk a témákhoz kapcsolódóan.  

 

Alkalmat kínálunk kiselőadások tartására. Kirándulásokat, tanulmányi sétákat, 

tanulmányi versenyeket szervezünk.  

Folyamatosan felhívjuk a figyelmüket a takarékos energiafelhasználásra, a 

környezet megóvásának fontosságára szűkebb és tágabb értelemben egyaránt.  

Személyes példamutatásunkkal alakítjuk a gyermekek szemléletét, 

gondolkodásmódját és viselkedését.  

 

A tanárok a tanmenetben jelölik azokat az órákat, amelyek tananyaga szorosan 

kapcsolódik a környezeti nevelési célkitűzésekhez.  
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8. 2. 2. Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 
 

Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés 

szempontjából. Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak 

hangulata, atmoszférája.  

 

Az év eleji teremdíszítés nem öncél, hanem határozott környezetkialakítási terveket 

rejt, tartalmakat fed. Kiemelkedő az osztályfőnök szerepe abban is, hogy összefogja 

a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, lehetőségeit. (a fogyasztói társadalom problémái, a táplálkozási 

szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és 

energiatakarékosság az iskolában).  

 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata nem ad hoc jellegű, ismétlődésekkel teli, 

hanem négy évre tervezett, sokszínű szocializációs program.  

 

8. 2. 3. Környezeti nevelés a tanórán kívül 
 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával megalapozzuk, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a 

jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.  

 

• A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciók is 

kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat. 

• Környezetvédelmi szakkört szervezünk, mely a kutató típusú, önállóan 

vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere.  

• A jeles napokhoz kapcsolódóan (Víz, Föld, Madarak és Fák) projektek 

keretében dolgoznak fel tanulóink egy-egy környezetvédelmi problémát. 

• Olyan akciókat szervezünk, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének 

figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára.  
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Iskolánkban a következő környezetvédelmi jeles napokat ünnepeljük: 

március 22.    Víz Világnapja 

április 22.    Föld Napja 

május 10.    Madarak és Fák Napja 

június 5.    Környezetvédelmi Világnap 

szeptember 22.   Autómentes Nap 

október 5.   Állatok Világnapja 

 

• Iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat is rendezünk (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi 

problémákat bemutató kiállítás).  

• Az iskolaújságban lehetőséget adunk a diákokat foglalkoztató zöld hírek 

megjelentetésére. 

• Tanulmányi kirándulások alkalmával ellátogatunk tanösvényekre, nemzeti 

parkokba, természetvédelmi területekre, vadas-parkokba, botanikus 

kertekbe, múzeumokba.  

• Nyaranta olyan természetkutató tábort szervezzünk, ahol konkrét gyakorlati 

problémát oldanak meg a tanulók.  

• Megteremtjük a különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés lehetőségét az 

egész iskolára kiterjedően, legalább a papírhulladék, a szárazelem és a 

szerves hulladék vonatkozásában. 

• Az iskola területén tanösvényt alakítunk ki. 

• Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt 

helyi ( Barátunk a természet), regionális és országos ( Kaán Károly, 

Hermann Ottó) környezetvédelmi versenyeken, vetélkedőkön. 

• Használt elem- és papírgyűjtési akciókkal példát adunk a szelektív 

hulladékgyűjtésre 
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8. 3. Az egészségnevelés programja 
 

Arra törekszünk, hogy iskolánk minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítse a 

tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást. Ennek érdekében  

• együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen,  

• egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi 

közösség szakembereivel és hasonló programjaikkal, valamint az iskola 

személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal,  

• olyan oktatási – nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a 

pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt 

a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni 

előrejutást,  

• törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a 

családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését. 

Felfogásunk szerint az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a 

tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van 

szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. Ezért az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 

szempontjából lényeges területek beépülnek iskolánk pedagógiai rendszerébe, 

tevékenységrendszerébe. Ezek a területek a következők: 

� önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

� az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

� az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

� a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

� a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

� a szenvedélybetegségek elkerülése, 

� a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 
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Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, 

melyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására.  

Az egészségneveléssel kapcsolatos kiemelt feladataink az alábbiak: 

o a személyi higiénére nevelés: 

� általános testápolás, 

� egészséges öltözködés, tiszta ruházat, 

� fogápolás, 

� serdülőkori higiénés problémák, 

� a tisztaság iránti tartós igény kialakítása. 

o a környezet higiénére való nevelés: 

� közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, 

� a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, 

� a település higiénéje. 

o a korszerű táplálkozástechnika megismertetése:  

� a táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása, a megfelelő 

étkezési szokások kialakítására nevelés (az étkezés higiéniája, az 

étkezések esztétikája, az étkezések társas jellege). 

o a rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése: 

� a sportolás szükségletté tétele, a mozgás esztétikumának, örömszerző 

funkcióinak felismertetése.  

o felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére (az 

iskolában, a háztartásban és a közlekedésben). 

o elsősegély nyújtási ismeretek adása, beteggondozási alapismertek nyújtása: 

� a gyógyításba és a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés, a 

szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése, 

o a lelki egészség megóvására nevelés: 

o az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés: 

� a függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése,  

o Folyamatos, reális önismeretre nevelés. 

o A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése: 

� elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. 
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o Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakításra nevelés: 

� a nemi szerepvállalásra való felkészítés, 

� családtervezésre, családgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés, a 

család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való 

felkészítés, a családi szerepek megélésére való nevelés, 

� harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. 

 

8. 3. 1. A célok, feladatok, szervezeti keretek és tevékenységi formák 
 

8. 3. 1. 1. Tanórai foglakozások 

 

Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos 

mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem 

dolgozik. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az 

iskolaorvos könnyített – vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A 

könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés 

órán, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell 

végrehajtania. Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a 

tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív 

részvételük kötelező. A gyógytestnevelés a szakszolgálat szervezésben történik.  

A testnevelést tanítók a mindennapos munka során: 

• alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait, 

• fejlesztik a motoros - és koordinációs - képességeket az életkori 

sajátosságokhoz igazítva   

• ügyelnek a sportjátékok, az atlétika, a torna gyakorlatanyagának tervszerű, 

folyamatosan kontrollált, a „fair play” szellemében történő végrehajtására, 

• figyelemmel kísérik az alapvető testápolás, öltözködés és egyéb higiénés 

„szabályok” betartását / beleértve a környezet állapotát / 

• felhívják a figyelmet a sportból eredő balesetveszélyekre, sérülési 

lehetőségekre, illetve ezek megelőzésének lehetőségeire. 

Évente két alkalommal – ősszel és tavasszal – mérjük a tanulók fizikai állapotát. A 

mérésekhez és minősítéshez az Oktatási Minisztérium által kiadott útmutatót 

használjuk (Dr. F.Mérey Ildikó: Hungarofit – teszt). 
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A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, 

valamint az iskolai védőnő és az iskolaorvos is. Osztályfőnöki órákon kötelező 

egészségnevelő téma feldolgozása, melyek során kiemelt fontosságú a testi egészség 

mellett a lelki egészség. Igény szerint sor kerül külső szakember (orvos, védőnő, 

kortárs-segítő) meghívására is.  

 

8. 3. 1. 2. Tevékenységi formák a tanórán kívül 

 

• Sportköri foglalkozások szervezése, sportegyesületekben végzett munka 

elősegítése és elismerése. 

• A kultúrált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a 

tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni foglalkozások, szabadidős programok 

során, valamint az osztálykirándulások alkalmával. 

• A kultúrált viselkedés követelményinek megismertetése és gyakoroltatása a 

közlekedésben, vásárláskor, az utcán ás az iskolában. 

• A tanár – diák, a diák – diák, a gyerek – szülő viszony és magatartási normák 

megismertetése, szünetekben, osztálykirándulásokon, sportversenyeken, 

napköziben. 

• Háziversenyek, túrák, nyári – téli táborok, gyermeknap, Madarak és Fák Napja 

megszervezése. 

• A lelki egészségre nevelést szolgáló formák: kulturális programok sem a tanórán 

kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kiállítások, koncertek, művészeti 

közösségformáló csoportok működtetése, Fodor Napi versenyek.  

• Szabadidős programok:  

� osztályprogramok a szabad levegőn az évszakhoz igazodva, 

� tevékenységek a különböző ünnepekhez kapcsolódóan, 

� osztályok közötti sportversenyek szervezése: téli időszakban jeges – havas 

nap, tavasszal a Sport – Napja alkalmával verseny, 

� az egészségnevelési hónap eseményei novemberben: egészségnevelési 

TOTO, keresztrejtvények, tablókészítés, egészséges ételek készítése, 

behozása. 

Feladataink megoldásában kiemelt szerepet kap a napközi, a menza a helyes 

szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével.  
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8. 3. 2. Az egészségügyi ellátások és a felügyelet rendje 
 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 

fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására. Az iskolaorvos és az 

iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, tevékenységét a 26 / 

1977/ IX.3/ NM rendelet szabályozza. Ezt a tevékenységét az intézményegység-

vezetőkkel és a tagintézmény-vezetőkkel egyeztetett rend szerint végzi. Az 

együttműködés az alábbi – évente visszatérő feladatokra – terjed ki: 

• Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a 

szükséges szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola 

nevelői felügyeletet biztosít. 

• Az osztályfőnökök tanévenként egy alkalommal fogászati rendelésre kísérik 

tanítványaikat. 

• Az iskola megszervezi a továbbtanuló nyolcadikosok alkalmassági 

vizsgálatát. 

• A testnevelők együttműködnek a sporttal, illetve a gyógytestneveléssel 

összefüggő vizsgálatok alkalmával. 

• A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése. 

• A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

segítése, szükség esetén szakértői bizottság elé utalása. 

 

Az egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. (védő – óvó 

intézkedések, tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírások, a tanulóbalesetekkel 

kapcsolatos iskolai feladatok, rendkívüli esemény esetén szükséges teendők, helyes 

és biztonságos közlekedésre nevelés feladatai). 
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8. 3. 3. A mindennapos testedzés formái  
 

A mindennapos testedzés célja a 6-14 éves korosztály egészséges életmódra 

nevelése, a rendszeres sportolás, mozgás iránti igény kialakítása és kielégítése, a 

sport megszerettetése.  

Iskolánkban a törvény által előírt mindennapos testedzést kötelező tanórai 

foglalkozások, nem kötelező, választható tanórai foglalkozások, iskolai sportköri 

foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások, iskolaotthon, valamint 

gyógytestnevelés keretében valósul meg. Az 1-4 évfolyamon összesen heti 5 óra, az 

5-8. évfolyamon összesen heti 3 óra órarend szerinti és 1 óra tanórán kívüli 

testmozgás biztosított a tanulóknak. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formái: napközis - szabadidős és sportfoglalkozások, 

szervezett iskolai- és osztálykirándulások, túrák, osztálybajnokságok (foci, 

kézilabda). A napközis (iskolaotthonos) tanulók naponta 35-45 percet levegőn 

tartózkodnak, mozognak. Az iskolai bajnokság körmérkőzések sorozata az 

iskolabajnoki címért, melynek kihirdetésére minden évben az ún. Névadó napon, 

vagy a diáknapon ünnepélyes külsőségek között kerül sor. A tanuló, ha egészségi 

állapota indokolja, az iskolaorvosi – szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

vagy heti 3 óra gyógytestnevelésben részesül. A foglalkozáson a megjelenés és az 

aktív részvétel kötelező. 

 

 

8. 3. 3. 1. Általános rendelkezések a mindennapos testedzésre vonatkozóan 

 

A mozgásra, testnevelésre fordított órák túlléphetik a törvény által meghatározott 

korcsoportonkénti óraszámot. Az órarendi beosztásnál arányosan elosztva egy-egy 

testnevelési ill. sportjáték tervezendő naponta. A sportköri foglalkozások is a hét 

más-más napjára szervezhetők. A foglalkozásokat minden esetben pedagógus 

vezeti. Ez alól kivételt jelent az úszás, de a pedagógus jelenléte itt is kötelező. A 

települési sportkör által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon nem biztosítunk 

pedagógus-felügyeletet. A tanórai foglalkozásokat a Ktv.-ben előírt végzettségű 

szakemberek vezetik. A tanórán kívüli foglalkozásokat osztályfőnök, napközis 

nevelő, szabadidő-szervező, DÖK-vezető is vezetheti.  
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Az alsó tagozaton, 1 – 3. évfolyamokon a sportjáték-foglalkozást nem feltétlenül a 

testnevelés órát tartó pedagógus vezeti. Az iskolánkban folyó testedzés valamennyi 

foglalkozásáról írásbeli dokumentációt kell vezetni a nevelőknek a hely, az időpont 

és a résztvevők számának feltűntetésével. 

 

8. 3. 4. A tanulók fizikai állapotának mérése 
 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők 

végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal, október és május 

hónapban. A felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. (Lásd: 

Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, 

értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) Értékelése, 

feldolgozása a rendelkezésre álló szoftver segítségével történik. A mérés eredménye 

alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és az egyéni értékelő 

lapokon keresztül a szülők tudomására hozzák.  

 

A tanulók fizikai állapotának méréshez kapcsolódó értékelési pontszámokat az OM 

által kiadott szoftver tartalmazza. Az eredmények rögzítését és a nyomon követő 

vizsgálatokat e szoftver segítségével végezzük.  

 

Az iskolaorvos, védőnő tájékoztatása a mérési eredményekről minden tanévet 

követően az iskolai statisztikai adatszolgáltatás részeként történik. Az OM-be a 

kötelező adatszolgáltatást elektronikus úton juttatjuk el a feldolgozó szoftver 

felhasználásával. 

 

A mérés elsődleges célja: 

� a tanulók egyéni értékelése, a teljesítmények összehasonlítása segítse az 

egészséges életmódra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését, 

� Az iskola mérési tapasztalatainak, folyamatos megfigyeléseinek kiegészítése a 

tanulók fizikai képességeinek szintjéről, a külső méréssel és feldolgozással 

gyűjtött információk alapján. 

� A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése. 
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A mérési területek: 

� Aerob-képesség mérése (Cooper teszt), 

� alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás), 

� csípőhajlító- és a hasizom állóképességének mérése (hanyattfekvésből felülés 

térdérintéssel), 

� hátizmok erő állóképességének mérése (hason fekvésből törzsemelés),  

� vállövi és karizmok erejének mérése (mellső fekvőtámaszban karhajlítás) 

� testtömeg-index megállapítása. 

 

A mérési eredmények értékelése 

 

A fizikai állapot mérése nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, amely 

kiindulópontja a kondicionális képességek fokozatos fejlesztésének, az egyénre 

szabott képzési rendszer bevezetésének. A Dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó által 

kifejlesztett tesztrendszer, a Hungarofit, több mint 15 éves laboratóriumi terheléses 

vizsgálatokra épül. A tanulók által elért eredményeket egységes standardizált 

pontrendszer hozzárendelésével lehet összehasonlíthatóvá, és objektívvé tenni. Az 

általános teherbíró képesség akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha a próbázó a 

vizsgálat során elért összes pontszámainak legalább felét az aerob állképesség 

mérésére alkalmazott próbában szerzi meg.  

Elérhető pontszámok: 

• Cooper teszt, illetve 2000m-es futás: 77 pont 

• Helyből távolugrás: 21 pont 

• Hanyattfekvésből felülés. 14 pont 

• Hason-fekvésből törzsemelés: 14 pont 

• Fekvőtámaszban karhajlítás: 14 pont 

Maximális pontszám: 140 pont 

 

A minősítő kategóriák a következők: igen gyenge; gyenge; kifogásolható; közepes; jó; 

kiváló; extra. A mérési feladatok leírása pedagógiai program mellékletét képezi. 
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8. 4. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A tanulók hatékony 

társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, 

pedagógiailag megtervezett fejlesztése.  

 

Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek 

gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. Szükséges a 

társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A 

szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a 

munkaképesség szoros összefüggése, a cselekvési kompetenciák fejlesztése.  

 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, 

fejlődik. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a 

kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv 

érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés 

esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a 

vállalkozásismeret is.  

 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok 

bevonása a nevelési folyamatba. A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet 

mind alaposabb és tudatosabb megismerése és megértése segít a fenntarthatóság 

eszméjének elfogadtatásában. 

 

Az emberek sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában 

keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen differenciálódnak abból a szempontból 

is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a 

helyes értékrend alakítására fektetünk hangsúlyt.  
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Ehhez lényegesnek a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázását és 

elkülönítését, az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartását, a természeti 

értékek védelmét.  

Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá 

téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozzuk a minőség és a biztonság 

szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. A 

fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen 

fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola befejezésekor a diákjaink értsék, és a 

saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

• Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek 

folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége 

jellemez. 

• Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a 

környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói 

társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, 

mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, 

mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és 

természeti környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait 

is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási 

választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

• Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, 

bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat 

nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

• Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek 

olyan módon való felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi 

életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti 

források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező 

anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa 

során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – 

ne kerüljenek veszélybe. 
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• Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet 

kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági 

perekre. 

 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba a következőképpen épülnek be a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak: 

• Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 

• Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

• Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

• Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

• Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

• Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba 

kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

• Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszer-

maradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos 

használatuk 

• Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes 

fogyasztói veszélyforrások, telefónia 

• Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a 

reklám története stb. 

• Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai, tantárgyközi projektek (pl. 

Hogyan készül a reklám? A zsebpénz)  

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 

• Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  

• Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel, cégekkel)  

• Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint 

piac), az ezzel kapcsolatos foglalkozások 

 

Úgy tartjuk, akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem 

a hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó 

oktatásból préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a 

fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén.  
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Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a 

problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom 

viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás, valamint a feldolgozott 

információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.  

 

A fogyasztói szokás-alakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a 

családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. A 

tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában is a szülőket tartjuk a pedagógus 

legfontosabb segítőinek.  

 

Azt gondoljuk, hogy amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, 

fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segítünk 

abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói 

szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjtetünk a családok 

vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a 

pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok 

indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, 

független gondolkodás fejlesztésének.  

Fontosnak véljük, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, 

napjainkban tipikus helyi és globális problémákon keresztül. Ezek a formák és 

alkalmak a következők lehetnek: 

• interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

riportkészítés az eladókkal, médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika, 

• egyéni és csoportos döntéshozatal vásárlásról, 

• helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása,  

• adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában,  

• problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

• szimulációs játék, esettanulmány,  

• viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző 

piaci magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése),  

• érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés). 
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9. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció programja 

 

Az esélyegyenlőségi program általános célja a halmozottan hátrányos helyzetű és a 

roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése. Természetes 

elhatározásunk a minél korábbi óvodába-járás segítése, az oktatási 

szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, az átmenetekre való 

(óvoda-iskola, alsó-felső, felső-középfok) fokozott odafigyelés, halmozottan 

hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának csökkentése, pályaorientációjuk 

támogatása.  

 

Arra törekszünk, hogy intézményünkben egyszerre javuljon az oktatás 

eredményessége, hatékonysága, ugyanakkor továbbra is mindenki számára 

biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, az iskola 

használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését 

megalapozó alapkészségeket adjon minden gyerek számára. Ezért pedagógiai 

programunkban részletesen meghatároztuk azokat a tevékenységfajtákat, amelyek 

a tanórán kívüli tehetséggondozást, szükség esetén akár a felzárkóztatást is 

segíthetik.  

 

Azt gondoljuk, hogy a beilleszkedési nehézségek és a tanulási zavarok kezelésére 

helyes szakmai álláspontot képviselünk. A kudarc okainak feltárása, a tanulási 

képességek felmérése szakértők bevonásával, logopédus, pszichológus, a nevelési 

tanácsadó és (amennyiben szükséges) a képességvizsgáló bizottság véleményének 

kikérésével folyamatosan nyomon követhető. A feltárt probléma szakszerű kezelése 

elsősorban a következő foglakozási formák hangsúlyozásával történik: 

� Tanórai differenciált feladatok alkalmazása 

� Tantárgyi korrepetálás 

� Képességfejlesztő foglalkozások 

 

Intézményünkben az egyik legfőbb törekvés, hogy a gyermekek nevelhetőségében 

fennálló jelentős eltérések ellenére minden gyereknél egységesen alakítsuk ki az 

alapismereteket, alapképességeket, a közösség alap-értékeit követő életvezetést, 

életmódot.  
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Az SNI-s gyerekek közül a diszfunkciózavarral terheltek sikeres oktatásához 

elsősorban a haladási ütem lassítását tekintjük kiindulópontnak. Elsődleges 

feladatnak tekintjük azt, hogy az SNI és a HHH vonatkozásában nagyon pontos, 

naprakész kimutatással rendelkezzünk.  

 

Pedagógusaink továbbképzését beiskolázási terv alapján végezzük, tudatosan 

alkalmazzuk a kooperatív eljárásokat, módszereket, a projektpedagógiát, valamint 

a korszerű tanulás- és oktatásszervezést. 

 

Céljaink elérése érdekében a TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.2. projektben kidolgozott 

saját innovációk beépítésre kerültek a nevelő-oktató munkába. 

 

9. 1. Általános célkitűzéseink 
 

� Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a pedagógiai 

szakszolgálatok igénybe vételére, a szakszolgálati ellátáson belül az adekvát 

fejlesztésekre még nagyobb hangsúly fektetése.  

� Gondoskodni arról, hogy az intézményegységekben végbemenjen a 

paradigmaváltás, a kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjedése, kapjon 

nagyobb hangsúlyt a kompetencia alapú nevelés beépítése már az óvodai 

nevelési programba is.  

� A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése a korszerű tanulási 

környezet megteremtésével: eszközellátottság folyamatos javítása, korszerű 

informatikai eszközök biztosítása valamennyi intézményben.  

� A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az 

átmenetek megkönnyítése érdekében valósuljon meg. 
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Az alapfokú művészetoktatás területén: 

� biztosítani az általános iskolában a művészeti nevelés lehetőségeit, valamint 

az alapfokú művészetoktatás területén a készség- és képességfejlesztés 

feladatainak széleskörű és sokszínű lehetőségeit 

� a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés programjának tudatos felvállalásával 

biztosítani a lehetőséget a művészeti területeken kiemelkedő képességű 

növendékek szakszerű, igényes felkészítésére, fejlesztésére. 

 

 

9. 2. Fejlesztési célú beavatkozások 
 

Amennyiben a kompetencia-mérések iskolai eredményeiben alulteljesítés 

tapasztalható az országos átlaghoz képest, akkor beavatkozás szükséges. Ezért a 

kompetenciamérés eredményeiről pontos kimutatást vezetünk, és a teljesítmények 

ismeretében – a következő tanév munkatervében konkrét feladatokat határozunk 

meg. A kompetenciamérések segítségével lehetővé válik az egyes tanulók 

képességei, készségei kibontakozásának nyomon követése. 

 

Törekedni kell arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be a képességeiknek és 

érdeklődésüknek megfelelő érettségit adó középfokú képzésbe, és azt sikeresen 

befejezzék.  

  

Az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya magas, 

tervszerű fejlesztésükre kiemelt figyelmet fordítanunk.  

 

A pedagógusok tudatos felkészítése az együttnevelésre, a befogadó, inkluzív iskola 

megteremtésére. 

 

A szakszolgálati feladatok ellátását, illetve az együttnevelést lehetővé tevő 

infrastruktúra és eszközök fejlesztését, a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó 

kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat biztosítani kell.  
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A pedagógusok kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetésére történő 

felkészítése, a pedagógusok mérés-értékelési tudásának fejlesztése. 

 

A projektpedagógia bevezetéséhez és működtetésére alkalmas iskolai mikro- 

(osztálytermi) és makro-környezet kialakítása, az osztálytermi berendezések 

fejlesztése a kooperatív technikák folyamatos alkalmazásához. 

 

A szabadidős programok széles választékának megteremtése a hátrányos helyzetű 

tanulók bevonásával. 
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8. 3. Intézkedési terv: esélyteremtés és a hátránykompenzáció 
 

A feladatellátás, intézkedések 
Feladat 

megnevezése 

Tervezett 

intézkedések 
Végrehajtásért 

felelős 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Ellenőrzést 

végző 

I. Az iskolai háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

Hirdetmények, beíratással 

kapcsolatos tájékoztató 
folyamatos 

Házirend átadása 

igazgató 1. Oktatásba 

történő 

bekapcsolódás Jegyző értesítése a beíratás 

elmulasztásáról 

igazgató 

beíratáskor 
- 

Felmentéssel kapcsolatos 

intézkedések áttekintése 
tanév elején - 2. Követelmények 

teljesítse 
Pályázat készítés 

nevelőtestület 

3. Mulasztások 
Az igazolatlan mulasztások 

esetén gyors intézkedések 

pedagógus, 

igazgató 

alkalomszerű igazgató 

A jogellenes megkülönbözte-

tés ellenőrzése bejelentésre 
nevelőtestület   

4. Jogellenes 

megkülönböztetés 
Jogellenes megkülönböztetés 

ellenőrzése a belső szabályo-

zásban és gyakorlatban 

igazgató 

szabályzatok 

éves felül- 

vizsgálatakor 

- 

osztályfőnökök félévenként Pályaorientációs, 

továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozások 

Osztályfőnökök 

ig.h. 

5. 

Továbbtanulásra 

való felkészülés Igény esetén a felkészítés 

megszervezése 

Pedagógusok,  

ig.h. 

tanév elején 

6. Szolgáltatások 

és jutalmazások 

A beérkező észrevételek 

kivizsgálása 
nevelőtestület esetenként 

igazgató 

II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

Fogadóóra szülői értekezlet 
osztályfőnökök, 

szaktanár 

Családlátogatás 

osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi 

felelős 

alkalomszerű 

Differenciálás  

Korrepetálás, felzárkóztatás 
szaktanárok 

1. Családi háttér, 

iskolai végzettség 

Kapcsolattartás a 

gyermekvédelmi felelőssel 

Kapcsolattartás a szülővel 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Differenciált oktatás szaktanár 2. Csonka család  

Szakemberekkel való kap-

csolattartás (Szakszolgálat) 

igazgató, 

osztályfőnökök 

folyamatos 

igazgató 
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Kapcsolattartás a szülőkkel osztályfőnökök  

Szülők tájékoztatása a 

lehetséges támogatásokról 

(tankönyv) 

igazgató 

osztályfőnökök 
- 

Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget észlelő- 

és jelzőrendszer működteté-

sében részt vevő szervekkel 

igazgató - 

3. A család 

szociális, anyagi 

helyzete 

A rászorulóknak támogatási 

lehetőségek, források 

keresése (alapítvány, stb.) 

Igazgató, 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

- 

III. Együttműködés az iskolával 

Egyeztetés az iskola és a 

fenntartó között 
igazgató alkalomszerű - 

Szülők tájékoztatása 
igazgató, 

osztályfőnökök 
- 

1. A megfelelő 

iskolai légkör 

kialakítása 
Kapcsolattartás az 

intézmény és a szülők között 
Igazgató, ig.h - 

Kapcsolattartás a veszélyez-

tetettséget észlelő- és jelző-

rendszer működtetésében 

részt vevő szervekkel 

- 

Kapcsolattartás a helyileg 

illetékes jegyzővel 
- 

Támogatási források 

keresése 
- 

Egészségneveléssel 

kapcsolatos feladatok  
igazgató 

2. A tanuló 

védelmével össze-

függő együtt-

működés 

feladatai 

Tájékoztatás a baleset-

megelőzési és védő, óvó 

intézkedésekről 

igazgató 

Szaktanárok, 

ig.helyettesek 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

folyamatos, 

terv-szerű (a 

stratégiai 

dokumentumo

kban leírtak 

szerint) 

- 

A szülőkkel, tanulóközösség-

gel kapcsolatos együttműkö-

dési szabályozás áttekintése 

alkalomszerű - 

Házirend kiadása beíratáskor 

Diákönkormányzat 

létrehozása 
tanév elején 

igazgató 3. A szülőkkel, a 

tanulóközösséggel 

való együtt- 

működése  

Kapcsolattartás a szülői 

szervezettel 

 

 

 

 

nevelőtestület 

DÖK segítő 

igazgató 

folyamatos - 
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IV. A szülő jogai és kötelezettségei 

A szülők tájékoztatása a 

kötelezettségeikről, jogaikról 
alkalomszerű - 

A szülői tájékozottság 

ellenőrzése (értesítést 

aláírta-e, szülői értekez-

leten részt vett-e?) 

- 
1. Szülői jogok és 

kötelezettségek 

Kapcsolattartás a jelző rend-

szert működtető szervekkel 

igazgató, 

osztályfőnökök 

szaktanárok folyamatos 

- 

V. A pedagógus jogai és kötelezettségei 

A tananyag és a módszer a 

tanuló életkori sajátosságai-

nak megfelelő 

Alkalmazza a differenciált 

oktatást 

Objektíven értékeli a 

tanulók teljesítményét 

Korrepetálást, felzárkóztató 

órát tart 

Felkészít a továbbtanulásra, 

segít a pályaválasztásban 

 

szaktanárok 

osztályfőnökök, 

szaktanár 

igazgató 
1. A pedagógus 

jogai és 

kötelezettségei 

Kapcsolattartás a megfelelő 

szakemberekkel 

(pszichológus, stb.) 

igazgató, 

osztályfőnökök 

folyamatos 

- 

VI. A tanulók jogai és kötelezettségei 

1. A tanulói jogok 

és kötelezettségek 

A tanulói jogok biztosítása, 

érvényesül az esélyegyenlő-

ség és az egyenlő bánásmód 

követelménye 

folyamatos - 

 
A tanulói kötelezettség 

teljesítésének megkövetelése 

Igazgató, DÖK 

segítő tanár, 

osztályfőnökök 

szaktanárok 
 - 

VII. A tanulói teljesítmény értékelése 

testület 1. A tanulók 

értékelése, 

minősítése 

A teljesítmény objektív 

értékelése, erről a szülők 

tájékoztatása 
igazgató 

A felzárkóztatásra szorulók 

minél korábbi kiszűrése 
 

Szülő tájékoztatása a 

felzárkóztatás lehetőségeiről 

és annak eredményességéről 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

- 
2. Felzárkóztatás 

Tárgyi és személyi feltételek 

biztosítása 

 

intézmény 

folyamatos 

igazgató 
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3. Továbbhaladás 

Az esélyegyenlőség- és az 

egyenlő bánásmód 

követelményeinek betartása 

 

Igazgató,  

Döntés a javítóvizsga 

lehetőségéről  
nevelőtestület 

Javítóvizsga megszervezése igazgató - 

4. A tanulmányi 

követelmények 

nem teljesítése Szülők tájékoztatása a 

javítóvizsgáról 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

tanév végén 

- 

 Az egyéni foglalkozásokon 

való részvételének 

biztosítása 

intézmény alkalmi igazgató 

 Osztályozó vizsga 

mérlegelése 
nevelőtestület - 

5. 

Évfolyamismétlés 

Szülők tájékoztatása az 

évfolyamismétlés 

feltételeiről 

igazgató, 

osztályfőnökök 

tanév végén 

igazgató 

 

* az igazgató elnevezéssel megjelölt felelősség alatt az intézményegység-vezetők, illetve a 

tagintézmény-vezetők vagy a telephelyek vezetői értendők. 

 

9. 4. A képességkibontakoztató és integrációs felkészítés programja 
 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet 39/D és 39/E. §-a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely 

támogatással ösztönzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek 

között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő 

hátrányok ellensúlyozását célzó – iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. 

A képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés, a résztvevő tanulók 

nevelése és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95 §-a (1) 

bekezdésének j) pontja alapján kiadott integrációs program alkalmazásával 

történik.  

 

A program kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának 

szükségességét. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a 

tehetségneveléssel, a differenciálás nem a tanulási eredményesség szintjeihez 

igazodik.  
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A differenciálás mindenki számára saját komplex személyiség-struktúrájának 

leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe 

véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, 

törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit 

és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt jelenti, hogy 

igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek része. 

9. 4. 1. Szervezési feladatok 

 

Tevékenység 

megnevezése  
Felelős Határidő  Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

1. 1. A HHH tanulók beazonosítása  

A HHH Gyermekek 

beazonosításáért felelős 

team kijelölése  

Intézményvezető  

Minden év  

szeptember 

1.  

Megbízás 

Kapcsolatfelvétel az 

illetékes jegyzővel  

Beazonosításért 

felelős team 

vezetője  

Minden év 

szeptember 

15.   

Együttműködési 

Megállapodás  

Az iskola 

körzetéhez tartozó 

HHH gyermekek 

minden nevelési 

évben 100%-os 

feltérképezése  

1. 2. Integrációt elősegítő tanulói csoportalakítás 

Csoportalakítás az 

integrált iskolai 

nevelésnek megfelelve  

 

Intézményvezető  

Minden év  

szeptember 

1.  

Osztálynaplók és 

szakköri naplók, 

Kimutatás a 

HHH 

gyermekekről 

Minden nevelési 

évben megfelelő a 

HHH gyermekek 

arányos elosztása 

a tanulói 

csoportokban 

1. 3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása  

Nyitott iskolai működés 

fenntartása: a szülői 

házzal való nyitott 

kapcsolat  

Teljes dolgozói 

kör  
Folyamatos  

Pedagógiai 

Program, IMIP, 

elégedettség -

mérések, 

intézményi 

értékelések   

A HHH gyermekekről 

külön hiányzási 

nyilvántartás veze-tése, 

folyamatos figyelemmel 

kísérése, szükséges 

intézkedések megtétele 

Pedagógusok, 

IPR team  

 

Folyamatos,  

Havi zárás: 

minden hó 

05-ig 

HHH gyermekek 

osztály, csoportos 

és intézményi 

nyilvántartása  

A HHH gyermekek 

rendszeresen 

járnak iskolába, 

igazolatlan 

hiányzás nincs 
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9. 4. 2. Nevelőtestület együttműködése 

 

2. Nevelőtestület együttműködése 

Formája Résztvevők  Gyakorisága  Felelős  Dokumentálás 
Eredményességi 

mutató 

Értékelő eset-

megbeszélések 
Havonta  

Problémamegoldó 

fórumok 

Probléma 

felmerülés 

időszakában  

Hospitálásra 

épülő 

együttműködés 

Nevelőtestület  

Külső 

szakemberek: 

pszichológus, 

logopédus, 

fejlesztő 

pedagógus, 

tehetség-

fejlesztők 

Folyamatos 

és tervszerű 

az éves IPR 

munkaterv 

szerint 

IPR 

team,  

Munka-

közösség-

vezetők 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek   

Együttműködési 

Megállapodás 

Az iskolában 

működik a peda-

gógusok együtt-

működésre épülő 

értékelési 

rendszer, amely 

biztosítja a HHH 

gyermekek 

egyénre szabott 

felzárkóztatását, 

tehetség-

gondozását.  

 
9. 4. 3. Pedagógiai munka kiemelt területei  

 

3. 1 Önálló tanulást segítő fejlesztés 

Tevékenység 

megnevezése  
Felelős Határidő  Dokumentálás  

Eredményességi 

mutató 

Az önálló tanulási 

képességet kialakító 

programok. 

• Differenciált 

tanulásfejlesztés 

alkalmazása 

•  Komplex Instrukciós 

Program alkalmazása 

• Tanulási technikák, 

módszerek tanítása a 

tanítási órák folyamán 

Minden tanító, 

nevelő 

Folyamatos a 

tanév során 

Osztálynaplók, 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

Az egyénre szabott 

fejlesztés, differenciált 

személyiségfejlesztés 

valamennyi HHH 

gyermek körében 

biztosított 

Tanulási motivációt 

erősítő és fenntartó 

tevékenységek 

• Kooperatív technikák, 

differenciált 

tanulásszervezés és 

projektmódszer 

alkalmazása 1-8. évf.  

Minden nevelő 

Munkaközösség

-vezetők 

Folyamatos a 

tanév során 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

Az iskola képes a 

különböző háttérrel és 

fejlettséggel 

rendelkező gyerekek 

együttnevelésére, 

egyéni képességeikhez 

igazított differenciált 

fejlesztésére. 
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• A tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének a 

figye-lembe vétele 

értékelésekor 

• Hatékony tanuló meg-

ismerési technikák 

beépítése a napi 

munkába. 

 
3. 2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

Tantárgyi 

képességfejlesztő 

programok 

• Logikai játékok alkal-

mazása a diffreneciált 

tanulás-szervezésben 

• 1. osztályosok bemene-

ti mérése és csoportos 

fejlesztésiterv 

készítése 

• Egyéni fejlesztés 

• Óvoda-iskola átmene-

tet segítő tantárgyi 

felzárkóztatás 

• Fejlesztő csoport(ok) 

szervezése a tanulási 

nehézséggel küzdő 

tanulóknak 

1.-8. évfolyamon 

tanító nevelők 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Okt.30. 

Folyamatos 

Folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

DIFER mérés 

elvégzése 

 

 

 

Egyéni 

fejlesztési 

tervek 

 

 

 

 

A tanulási képességek 

fejlesztésével, a 

tanulási- és egyéb 

részképesség zavarok 

leküzdésével, a 

figyelemkoncentráció, 

az alkotásvágy 

szükséges szintjének 

kialakításával a 

tanulók iskolai 

eredményességének 

javítása. 

Kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

programok 

• Az internet, a számító-

gép, a digitális techni-

ka beépítése a tanítás-

tanulás folyamatába 

Minden nevelő 

Munkaközösség

-vezetők 

 

folyamatos 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

A kommunikáció, 

mint alapkompetencia 

fejlesztése. 

 

Komplex művészeti 

programok 

Kulturális Napok  

 

 

 

 aktuálisan 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek   

Minden tanuló, és 

minél több szülő 

vegyen részt az 

eseményen. 
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3. 3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösség-fejlesztő, 

közösségépítő 

programok  

• Sportfoglalkozások  

• Osztályszintű progra-

mok: ünnepváró 

hetek, klubdélutánok, 

színházlátogatás, ta-

nulmányi kirándulás,  

• Iskolai, ünnepi prog-

ramok: 

• Házi versenyek, 

• túrák,  

• Mikulás-várás, 

• karácsonyi templomi 

hangverseny  

• farsang,  

• DÖK rendezvények  

• Kulturális Napok 

Osztályfőnökök  

Feladatgazdák 
folyamatos 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek   

 

A diákok megta-

nulják, hogyan viszo-

nyuljanak társaikhoz, 

a felnőttekhez a jobb 

kapcsolat 

kialakításának 

érdekében. 

Mentálhigiénés 

programok 

• Szelektív hulladék-

gyűjtés az egész iskola 

területén, a tanév 

során. 

• Egészségmegőrző 

programok  

• Együttműködés a 

helyi Rákellenes 

Ligával 

• Mentálhigiénés 

képzés 

 

 

Az éves 

munkaterv 

szerint 

 

 

 

 

Fotók, Videó 

felvételek   

 

 

 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

A HHH gyermekek 

teljes körében kiala-

kul az életkorának 

megfelelő egészség-

tudatos szokás-

rendszer 

3. 4. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Mentori rendszer 

•  „Útravaló” prog-

ramban való rész-

vétel előkészítése 

• „Tanulópárok” 

kialakítása, tan-

órán, napköziben és 

iskolán kívül is. 

• Egyéni mentorálás  

 

7. 8. osztályfőnök 

 

folyamatos 

 

 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek   

 

A tanulópár szerve-

zési forma elterjesz-

tése 

Hatékony egyéni men-

tori rendszer működik 

az intézményben  
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Művészeti körök 

(Énekkar, 

színjátszó, fafaragó, 

…, stb) 

 folyamatos 

 

Az éves 

munkatervek. 

 

A játékok megtanítják 

a gyerekeket rendsze-

rességre, felelősségre, 

arra, hogy célkitűzé-

seik érdekében terve-

ket készítsenek és 

hajtsanak végre. 

 

 

 

 

3. 5. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

 Egyéni haladási 

ütemet segítő diffe-

renciált tanulás-

szervezés 

• Szintezett réteg-

munka alkalmazá-

sa a tanítás folya-

matában 1-8. év-

folyamon 

• Házi bemutatók, és 

kiértékelése  

• SNI tanulók 

sérülés specifikus 

fejlesztése. 

munkaközösség-

vezetők 

 

 

Az éves 

munkatervekben 

meghatározottan 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek. 

Óravázlatok 

 

Minden tanuló 

számára a saját 

komplex személyiség-

struktúrájának 

leginkább megfelelő, 

számára optimális 

fejlesztés biztosítása 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

• Tanári 

műhelymunkában  

a kooperatív 

módszerek 

feldolgozása. 

• Házi bemutatók 

kooperatív 

technikák 

alkalmazására 

• A tanfolyamokon 

megismert 

módszerek további 

beépítése az 

oktatásszervezésbe

, a napi 

gyakorlatba 

munkaközösség-

vezetők 

folyamatos 

 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók,  

 

 

 

tanmenetek 

Óravázlatok 

 

Az így szervezett 

tanítási órákon 

megjelenik a komplex 

szemléletformálás, az 

önálló ítéletalkotás,  

a problémák 

különböző oldalról 

történő megközelítése, 

a 

gyakorlatorientáltság. 
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Projektmódszer 

• A projekt szemlé-

let, erősítése-

mélyítése 

Évfolyamonként, 

tantárgyanként, 

pedagógusonkén

t 

folyamatos 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

Drámapedagógia 

• A drámapedagógiai 

elemek beépítése a 

mindennapi 

munkába  

• A gyakorlatok 

tovább színesítése, 

bővítése, 

tapasztalatok 

kicserélése 

Tánc-dráma 

modul 

minden tanító, 

tanár, napközis 

csoportvezető 

 

 

folyamatos 

 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

Az ismeretszerzés 

sokkal inkább egyénre 

szabottá válik, és több 

pozitív érzelemmel 

jár. Jártassá válnak 

az önálló 

ismeretszerzésben. 

Évente 2 témahét és 

egy 3 hetet meghaladó 

projekt 
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9. 4. 4. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

 

4. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

Tevékenység 

megnevezése  
Felelős Határidő  Dokumentálás  

Eredményességi 

mutató 

A szöveges értékelés – 

árnyalt értékelés 
Osztályfőnökök 

Nov. 30. 

Febr. 28. 

április 30. 

Az értékelés 

elkészítése 

Szöveges értékelés (1-

4. évfolyam) és a 

HHH tanulók három 

havonkénti értékelése 

gyakorlattá válik az 

intézményben. 

Egyéni fejlődési napló 

(Portfólió) 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 
folyamatos 

Egyéni 

fejlődési napló 

A fejlesztések mérhe-

tőek, dokumentáltak: 

– haladási, fejlődési 

napló vezetése. 

 

9. 4. 5. Multikulturális tartalmak 
 

5. Multikulturális tartalmak 

Tevékenység 

megnevezése  
Felelős Határidő  Dokumentálás  

Eredményességi 

mutató 

Multikulturális tartal-

mak megjelenése a kü-

lönböző tantárgyakban 

• Multikulturális hét 

• ÖT-projekt 

• Generációk Közötti 

Párbeszéd 

• Európanap 

osztályfőnökök Máj. 30. 
Óravázlatok 

Munkatervek 

A multikulturalizmus 

jelenléte az iskolai 

nevelési színterek 

természetessé vált. 

Az ÖT projekt a 

nevelési év része. 

 

9. 4. 6. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 
 

6. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Tevékenység 

megnevezése  
Felelős Határidő  Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

Pályaorientáció 

• Életvitel, Pályaorien-

tációs foglalkozások (7-8) 

• Pályaválasztási ta-

nácsadás – együttműkö-

dés a Szakszolgálattal 

• Munkahely-látogatás 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

Szeptember- 

január 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek   

 

Tapasztalatszerzés a 

különböző szakmák 

elsajátításához szük-

séges kompetenciák-

ban. Jól működik a 

tanácsadás.A 

pályaorientáció része 

a tantárgyi óráknak. 
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Továbbtanulásra 

felkészítő program 

• Általános iskola-

közép- iskola átmenet 

program működtetése a 

7-8. osztályokban: 

továbbtanulást, a közép-

fokú intézményben való 

bennmaradást elősegítő 

tantárgyi felkészítők 

• Tantárgyi képesség- 

fejlesztő programok 

• Önismereti játékok az 

osztályfőnöki órákba. 

osztályfőnökök 

feladatgazda 

szaktanárok 

folyamatos 

Óravázlatok 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

Nő a jelentkezők 

száma az érettségit 

adó intézményekbe.  

Reális 

iskolaválasztás. 

 

9. 4. 7. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 

7. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 Tevékenység 

megnevezése 
Felelős Határidő Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

A multikulturális tartal-

mak beépülése a min-

dennapi nevelőmunkába 

A SNI gyermekekkel való 

közös iskolai élet  

A Nyugdíjas Egyesülettel 

való kapcsolat – idősek 

megbecsülésére nevelés  

Lokálpatriotizmusra ne-

velés: részvétel a tele-

pülési rendezvényeken, 

ünnepségeken, építészeti 

értékeink megismerésére, 

megőrzésére nevelés  

A munkára nevelés során 

a környezet megóvására, 

védelmére való nevelés   

Az iskola 

pedagógusai  
Folyamatos 

Pedagógiai 

Program 

Éves Munkaterv 

Egyéni fejlesztései 

terv 

Együttműködési 

Megállapodás  

 

 

A gyermekek 

körében kialakul 

egymás előítélet-

mentes 

elfogadása.  

 

 

 

A gyermekek 

szokásrendszerébe 

beépül a tudatos 

környezetvédelem  

 



PTKT FIÓ Nevelési Program és PP II. fejezet 2011 

 

 67 

9. 4. 8. Civil szervezetekkel való együttműködés 

 

8. Civil szervezetekkel való együttműködés 

 Tevékenység 

megnevezése 
Felelős Határidő Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

• Együttműködés a 

rend-szeres iskolába 

járás és a tanulók hiány-

zásának csökkentésében  

Közös családlátogatás 

Intézményvezető  

és 

IPR-team 

 

Folyamatos 

 

 

Éves Munkaterv, 

Fotók, Videó 

felvételek, 

Programok terve, 

értékelése 

Gyermekjóléti és Csa-

ládsegítő Szolgálattal 

való együttműködés 

CKÖ-vel, helyi egyesület-

tel, szószólóval való 

együttműködés 

Gyermekvédelmi 

felelős 

IPR-team 

vezetője 

 

rendszeresen, 

tervszerűen, 

aktuálisan 

 

 

 

Emlékeztetők, 

feljegyzések 

A HHH gyerme-

kek redszere-

sen járnak isko-

lába, a hiány-

zások csökken-

nek. Nő a ne-

gyedévi értéke-

léseken való je-

lenlét. A szemé-

lyi higiéne 

javul. 

Együttműködés az 

iskolaválasztásban  
Intézményvezető 

Továbbtanulás 

előtti időszak 
Feljegyzések 

Sikeres 

iskolaválasztás. 

Pályázati lehetőségek 

kihasználása  
Intézményvezető 

Pályáztatás 

időszakában 

Pályázati 

dokumentáció 

Pályázatírás, 

megvalósítás 

 

9. 4. 9. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés 

 

9. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés 

Tartalma  Formája  Gyakorisága  Felelős  Dokumentálás 
Eredményességi 

mutató 

Család-

látogatás, 

Legalább 

egyszer  

Egyéni 

beszélgetések 

Alkalom-

szerűen 

Személyes 

kapcsolat 

kialakítása 

minden 

szülővel  

Szülői értekez-

let, Fogadó-

óra, nyílt hét 

Szeptember, 

október, 

január, 

Pedagógusok 

  

Jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 

 

Az egyéni fej-

lesztés ered-

ményessége 

Negyed-

évente  

Közös 

rendezvények 

szervezése  

Tájékoztatás - 

beszélgetés a 

szülőkkel 

 

Folyamatos 

Éves 

Munkaterv 

alapján  

 

 

Osztály-

főnökök 

 

 

Portfóliók, 

Képek, videók,  

Programterv 

Csoport- és 

intézményi 

értékelések, 

Feljegyzések, 

emlékeztetők 

A családok 

bevonásával a 

partnerközpontú 

működés meg-

valósul, az 

intézmény 

párbeszédet 

folytat minden 

szülővel  
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10. Legitimáció 
 

10.1. A pedagógiai program érvényességi ideje. 

 
⇒ Az iskola első ízben 2011. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és 

oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

 
⇒ Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre 2016. augusztus 

31. napjáig szól. A 2015-2016. tanév során a nevelőtestületnek a 
pedagógiai program teljes minden fejezetre kiterjedő- felülvizsgálatát, 
értékelését el kell végeznie, és szükség esetén ezen pedagógiai programot 
módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell készíteni. 

 

10.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata. 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 
⇒ MIP-ben meghatározottak szerint. 
⇒ A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban 

értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és a 
helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények 
megvalósulását. 

⇒ A nevelőtestület felkéri a szülői munkaközösséget, hogy a pedagógiai 
programban leírtak megvalósulását öt év múlva (2016-ban) 
mindenképpen átfogóan elemezze. 

 

10.3. A pedagógiai program módosítása 

 

 A pedagógiai program módosítására: 
⇒ az iskola igazgatója, 
⇒ a nevelőtestület bármely tagja, 
⇒ a nevelők szakmai munkaközösségei, 
⇒ a tanulók közössége 
⇒ a szülői munkaközösség, szülői választmány 
⇒ az iskola fenntartója tehet javaslatot. 
⇒ A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a 

szülői munkaközösség szülői, illetve diák önkormányzati képviselői útján 
az iskolavezetésnek javasolhatják. 

⇒ A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogja el és az a 
fenntartók jóváhagyásával válik érvényessé. 

⇒ A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév 
szeptember 1. napjától kell bevezetni. 
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10.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető, az iskola honlapján hozzáférhető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

helyiségekben tekinthető meg : 

 
⇒ az iskola fenntartójánál,  
⇒ az iskola irattárában,  
⇒ az iskolák könyvtárában,  
⇒ az iskolák nevelői szobájában,  
⇒ az iskolák igazgatójánál. 

 

 

Az iskola pedagógiai programjához csatolandó mellékletek: 

1.        Az iskola alapító okirata. 

2.        Az iskola beiskolázási körzete. 

 

10.5. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

Jelen Pedagógia Programnak a saját intézményegységre vonatkozó részeit az 

intézményi diákönkormányzat …………………………………… napján tartott ülésén 

megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

Iskola Intézményegységek: 

 

Kelt: 

……………………………………   ……………………………………. 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat 

vezetője 

……………………………………   …………………………………… 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat 

vezetője 

……………………………………   …………………………………… 

iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat 

vezetője 

 

 

� � � � � 
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Jelen Pedagógia Programot az intézményegység szülői közösségének 

vezetősége……………………………………tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra 

javasolta. 

 

Iskolai  Intézményegységek 

 

Kelt: Lengyeltóti …………………….. 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

……………………………………   …………………………………… 

szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 

 

 

 

� � � � � 

 

Jelen Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete 

…………………………………. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

Kelt: Lengyeltóti ……………………..        

         …………… 

         Főigazgató 

……………………………………     

Általános Főigazgató-helyettes  

                       

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Igazgató 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Igazgató 

 

……………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Igazgató 
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A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Fodor András 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Iskoláinak  

Pedagógiai Programját a Társulási Tanács testülete  ……. év ………hó … napján 

tartott ülésén jóváhagyta. 

 

Kelt: Lengyeltóti,………………………….. 

 

      ………………………………………… 

       Társulási Tanács Elnöke 

 


