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Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola elődjét a Skót Misszió alapította. 

A Skót Misszió jelszava: How to do good? - Hogyan tegyünk jót? Ez a jelszó hatotta át azt a 

tevékenységet is, melyet hazánkban folytattak. 

1841-ben érkezett Magyarországra a Skót Misszió első lelkésze, az első iskolai osztály 

1844-ben indult. Az 1848/49-es szabadságharc idején 300 tanulója volt az intézménynek. 

Miután a misszió rokonszenvezett a magyar szabadság ügyével, a Habsburg udvar kitiltotta a 

Skót Missziót Magyarországról, így az iskola felügyeletét a budapesti református egyház vette 

kezébe. Az iskola hamarosan a legjobbak egyike lett a fővárosban.  

1869-ben az V. kerületi Hold utcában épült fel az első állandó, saját iskolaépület. 

A Hold utcai épület szűkössé vált, ezért a Skót Misszió elhatározta, hogy új iskolát építtet. 

Az új Vörösmarty utcai épületet 1910. szeptember 4-én avatták fel ünnepélyes keretek 

között. A 400 főre tervezett iskolát 335 növendék vette birtokba. Ekkor elemi, polgári iskola, 

valamint internátus kezdte meg működését. Az iskolában sokrétű nevelést akartak biztosítani 

a gyerekeknek. 

Az internátust rendszerint angol nevelőnők vezették. Miss. Jane Haining 1935-től állt az 

internátus élén, s teljes figyelmét, szeretetét a felügyeletére bízott gyerekekre fordította. A 

német megszállás időszakában is aktívan cselekedett tanítványaiért. Az iskola épületében 5 

gyermeket, 5 anyát, 3 nőt és 4 férfit bújtatott, és segített a nehéz napokban. Ők mindannyian 

túlélték a háborút. Miss. Jane Haininget azonban elhurcolták, s 1944. július 17-én 

Auschwitzban halt meg. 

1946-ban tért vissza az iskola skót lelkésze, az intézmény ebben az évben átalakult 

általános iskolává alsó és felső tagozattal. Az 1948-ban államosították az iskolát, majd 1960-

tól újra az iskola falai közé a fiúk is. 

Nagy múltú iskolánk 1990. március 14-én, ünnepélyes keretek között vette fel a 

reformkori költő, Vörösmarty Mihály nevét. 

2007 szeptemberétől a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Lovag Utcai Általános 

Iskola összevonásra került. 

Intézményünk kívülről is, belülről is sokat változott az utóbbi években, de a homlokzat és 

a belső terek egy része műemléki jellegét nem veszítette el. 

Ésszerűsítettük a tantermek elosztását, kihasználtságát, felújításainkkal is szeretnénk 

otthonosabbá tenni tanulóink és pedagógusaink számára azt a helyet, ahol napjuk nagy részét 

töltik el.  

Számítástechnika termünk mellett fejlesztéseinknek köszönhetően minden terem 

számítógéppel és projektorral van felszerelve, minden teremben elérhető a Wi-fi. A Vodafone 

Magyarország DIP programjával együttműködve tabletekkel is segítjük a korszerű 

ismeretszerzést. 

Pedagógiai munkánkban is nagy változások történtek.  

Tantestületünk tagjai fogékonyak az újra, a másra, a hatékonyabb, a modernebb tanokra, 

eszközökre, „fogásokra”, módszerekre. Sokan bővítették tudásukat különböző 

tanfolyamokon, továbbképzéseken. Tudjuk, hogy nem kizárólag tanítványainkat kell 

szüntelenül fejlesztenünk, hanem saját magunkat is, hogy minél többet, minél jobban tudjunk 

átadni tanítványainknak a világ tudományosságából, kultúrájából, a múlt, a jelen és a jövő 

érdekességeiből. 
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Oktatási – nevelési programjaink: 

- KIP oktatási program az iskola minden évfolyamán 

- MAPPA Művészeti és Informatikai program az iskola minden évfolyamán 

- DIP program az iskola minden évfolyamán 

- MUS-E program az alsó tagozaton 

- Iskolaotthonos oktatás alsó tagozaton a szülők igénye és a fenntartóval történet 

egyeztetés alapján  

- SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók és BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási 

problémákkal küzdő) tanulók fejlesztését. Továbbra is biztosítjuk a fejlesztésre 

szoruló gyermekek ellátását, de csak integrálható „mennyiségben és minőségben”, 

ezzel is teret nyújtunk a fenntartó által kidolgozott esélyegyenlőségi program 

megvalósulásának. 

- Örökös Ökoiskola 

- EFOP-3.1.2. Adaptív iskola 

 

 Az iskola tanulóinak környezete 
 
Terézváros igen érdekes múltú és összetételű, sokszínű kerület. 

Csodálatos épületei, kulturális intézményei nemcsak a kerület, hanem a főváros és az 

ország legnevezetesebb turisztikai látványosságai közé tartoznak. A kerület alapterülete és 

lakóinak száma alapján a legkisebb kerületek közé tartozik, a tanköteles korú lakosságról nem 

is beszélve. A lakosság a létminimum határán, vagy az alatt él. 

Iskolánk a VI. kerület, „TERÉZVÁROS” szívében, az Andrássy út, Teréz krt., 

Podmaniczky utca, Izabella utca által határolt rész középpontjában helyezkedik el. Bár a 

földalatti megállójától csak 100 méternyire van az épület, mégis „eldugott” helynek számít. 

Iskolánk elhelyezkedésének következtében egy lassan elöregedő kerületben, zöld 

felületekben szegény környezetben élnek diákjaink és családjaik.  

Az iskolánkat körülvevő társadalmi háttér anyagi lehetőségek és értékrend tekintetében 

jelenleg igen heterogén összetételű. Értelmiségiek, vállalkozók, alkalmazottként munkát 

vállalók és munkanélküliek is alkotják a szülők legnagyobb csoportjait. Ebből fakadóan az 

iskolának sok új feladatot kellett az elmúlt években megoldania. Nagy hangsúlyt kell 

fektetnünk a mindennapi oktató - nevelő munkánkon túl a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű tanulóinkkal való foglalkozásra. 

Tanulóink egy része ingerszegény környezetből kerül az iskolába. Az iskolának kell 

felvállalnia a felzárkóztatást, a tudás igényének felkeltését, a viselkedéskultúra megalapozását 

és a tehetséges tanulók tehetséggondozását. Az értékek az iskolai évek előre haladásával 

átrendeződnek. Sokaknál közömbösség jelentkezik az iskolai munkával szemben. A felsőbb 

évfolyamokon megjelennek a képesség szerinti arányeltolódások, amelyek egyre inkább 

szükségessé teszik a differenciált pedagógiai módszerek alkalmazását. Minthogy a tanulók 

fejlődésének üteme egyenetlenné válik, differenciált óravezetéssel, egyéni 

képességfejlesztéssel, szakkörökkel, versenyekre való felkészítéssel, valamint a felzárkóztató 

foglalkozások hatékonyságának növelésével adhatnánk nagyobb segítséget a tovább 

haladásukhoz. 
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A legsúlyosabb veszély, hogy egyre jobban fokozódik az iskolába járó gyerekek 

közötti esélyegyenlőtlenség. A család sok esetben nem képes biztosítani azokat a feltételeket, 

amelyek segíthetik, ösztönözhetik a gyerekeket az általános, majd a középiskolai végzettség 

megszerzéséért. 

Ismerjük beiskolázási körzetünk nehézségeit, a szülők igényeit. Nevelési 

programjainkat a fennálló helyzethez választjuk meg, s mindenkori feladatunknak tartjuk a 

gyerekeket kudarcos helyzetükből eljuttatni a lehető legoptimálisabb szintre. 

 

Kiemelkednek a család és az iskola értékrendjének egyeztetésére tett kísérleteink. 

A tanulók szüleinek egy része együttműködő, partnere az iskolának. Élnek az iskola által 

felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel.   

A rendszeres szülői értekezletek, fogadóórák mellett a leendő első osztályosok szüleinek, és 

a nyolcadik évfolyam beiskolázás előtt álló diákjainak, valamint szüleiknek külön 

tájékoztatót tart az iskola.  

 

A leendő első osztályosoknak és szüleiknek nyílt nap keretében biztosítunk lehetőséget 

munkánk megismerésére. A kapcsolat erősítésére hagyományosan ünnepségeket és 

rendezvényeket is szervezünk, ahol a családok velünk együtt örülhetnek a gyerekek 

sikereinek. 

 

Néhány éve kezdődött jelenség, hogy több külföldi család választja gyermeke számára 

iskolánkat. Az évek folyamán folyamatosan nő a külföldi tanulók száma, akiket szívesen 

fogadunk. Szokásaikkal, kultúrájukkal színesítik az iskola mindennapjait és arculatát. 

Pedagógusaink végtelen türelemmel és szaktudással sikeresen integrálják a külföldi tanulókat 

és egyéni differenciált módszerekkel sikeresen eljuttatják őket a tantervi követelmények 

teljesítéséhez. 

 

Tájékozódásaink szerint a szülők nagy része színvonalas oktató-nevelő munkát kínáló, az 

eredményes beiskolázást megalapozó, gyermekközpontú, nyugodt légkörű iskolát 

igényel. 

NEVELÉSI PROGRAM 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

 Az iskola öndefiníciója 

Iskolánk komplex személyiség- és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító 8 évfolyamos 

általános iskola. Pedagógiai céljaival, feladataival, követelményeivel és ezt tükröző működési 

rendjével, pedagógiai és kulturális szolgáltatásaival az iskolát használók, valamint a fenntartó 

igényeinek kíván megfelelni. 

Oktatási-nevelési struktúrája mindenekelőtt a gyerekek érdekeit szolgálja.  

  

Alapelveink 

 
Esélyegyenlőség 
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A tudás alapvető érték. Elvárás az alapvető ismeretek megfelelő szintű elsajátítása, mely 

alapot jelent a világban való tájékozódáshoz (a tudományos továbblépéshez), lehetőséget 

biztosít az adott kornak megfelelő magasabb szintű, és/vagy korszerű ismeretek 

elsajátításához. 

 

− Vállaljuk, hogy minden tanulónak biztosítjuk az adottságait, képességeit, 

személyiségét, aktuális pszichés állapotát figyelembevevő pedagógiai fejlesztést, 

törődést, oktatást, képzést. Ebbe beleértendő néhány speciális feladat ellátása is: a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart mutató, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztése, idegen ajkú tanulók oktatása, a tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás. 

− A családok közötti anyagi, szociális, kulturális különbségeket nem tudjuk 

megszüntetni, de felvállaltuk a különböző hátérrel és eltérő adottságokkal rendelkező 

gyerekek fejlesztését, együttnevelését a méltányos tanulásszervezés keretében. 

− A pedagógiai gyakorlat olyan irányú fejlesztését tűztük ki célul, amely hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkózását, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók hátrányainak 

csökkentését, továbbtanulási esélyeik javítását szolgálja. Ennek érdekében biztosítunk 

egyénre szabott tanulási lehetőségeket, valamint a képességek sokszínű kibontását. 

− Tanulóink az iskolai- és osztályközösségek működésén keresztül szerezhetnek 

tapasztalatot a majdani demokratikus társadalom működéséről, átérezhetik az egyéni 

felelősséget a közösségben, megtapasztalhatják a demokratikus véleménynyilvánítás 

és döntéshozatal formáit. 

 

Nyitottság  

Tantestületünk szívesen fogadja azokat a pedagógiai törekvéseket, kezdeményezéseket, 

amelyek a gyermekek személyiségének fejlesztését hatékonyabbá, teljesebbé teszi és megfelel 

célkitűzéseinknek. 

− A folyamatosan változó világban fontosak a gyökereink, így elengedhetetlen szűkebb 

és tágabb hagyományaink megismerése, megőrzése. (személyes és társas kapcsolati 

kompetencia) 

− Mint Európai Uniós tagállam, alapvető elvárás az európai népek kultúrája, 

tudományos eredményei, törekvései iránti nyitottság. (személyes és társas kapcsolati 

kompetencia) 

− „Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember tartozik a Földhöz” - ezért 

mindannyiunk kötelessége annak tudatos védelme. 

− Az ember társas lény, így a mikro- és makrokörnyezetének (család - társadalom) 

elvárásaihoz meg kell tanulnia alkalmazkodni. Ennek egyik fontos állomása az iskolai 

szocializáció. 

 
Komplexitás 

Pedagógiánkban az oktatás és a nevelés szorosan összefonódik. 

− Igyekszünk megvalósítani a gyerekeket érő társadalmi, szülői, iskolai hatások 

összhangját személyiségük egészséges fejlődése érdekében. 

− Sokszínű és tartalmas iskolai élettel adunk mintát diákjainknak jövendő sikeres és 

boldog életük megteremtéséhez. (egész életen át tartó tanulás) 

− Az elsajátítandó új ismereteket több oldalról, többféle módszerrel közelítjük meg. 
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− Megtanítjuk az eredményes tanulás módszereit, eszközeit, eljárásait. (tanulás 

tanítása) 

− A testi- és lelki egészség alapvető érték. Korunkban elhatalmasodott az egyén 

önpusztítása, melynek tudatos elutasítását kisiskolás kortól erősítenünk kell a 

gyermekekben. (környezettudatos magatartás) 

 

Céljaink 

Iskolánk nevelőtestülete tanulóink nevelésében az alábbi célokat fogalmazza meg: 

 

− A Nemzeti alaptantervben (NAT) és a helyi tantervünkben meghatározott 

alapműveltség elsajátíttatása. Célunk, hogy minden tanulónkat eljuttassunk a 

képességeinek és adottságainak megfelelő szintre. 

− Célunk, hogy különböző tanulási stratégiákkal, módszerekkel, eszközökkel 

ismertessük meg a gyerekeket, melyeket életkoruknak és képességeiknek megfelelően 

tudatosan alkalmazzanak a tanulási folyamat során. (tanulás kompetenciái) 

− Tanítványaink nyitott, érdeklődő, sokoldalú, rugalmas személyiségek legyenek. 

(munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia) 

− Alakuljon ki bennük a műveltség megszerzésének igénye, a művészeti ágak tisztelete 

és ennek érdekében erőfeszítésekre is legyenek képesek. (kreativitás és 

önkifejezéskompetenciái) 

− A teljesítményképes tudás birtokában képességeik legjavát nyújtsák. 

− Személyiségfejlesztő programok segítségével a szociokulturális hátrányok 

kompenzálása. 

− Célunk tehetséges tanulóinkat képességeiknek és készségeiknek, érdeklődésüknek és 

életkori sajátosságuknak megfelelő tehetséggondozásban részesíteni. 

− Biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók differenciált fejlesztését. (személyes 

és társas kapcsolati kompetencia) 

− A kulturált magatartás, a közösségi érzés és a megfelelő kommunikáció jellemezze 

diákjainkat. (kommunikációs kompetencia) 

− Törekedjenek reális önismeretre, önértékelésre (önbecsülés, önbizalom), a kitartó 

munkához való helyes viszony kialakítására. 

− Legyenek cselekvőképes, kreatív emberek, vállaljanak felelősséget saját sorsuk 

irányításáért (önállóság, kitartás, szorgalom). (munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetencia) 

− Szeressék és védjék a természetet, beleértve saját szűkebb környezetüket is. 

(természettudományos és állampolgári kompetencia, környezettudatos 

magatartás kialakítása) 

− Alakuljon ki bennük a testmozgás iránti igény, az önellátás képessége (tisztálkodás, 

öltözködés, étkezés, a környezet rendben tartása). 

− Legyenek tisztában az egészségvédelem legfontosabb tényezőivel (az egészségre 

káros szokások elutasítása, a balesetek megelőzése). (egészséges életmódra nevelés) 

− Legyenek érdeklődőek és toleránsak a különböző kultúrák iránt. 

− Legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra, a család tiszteletére. 

− Váljanak szülőföldjüket jól ismerő, hagyományainkat tisztelő emberekké. 

− Jellemezze őket a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség, a hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 
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tiszteletben tartása, az alkotmányosság, törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, 

az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. (állampolgári kompetencia) 

− Alakuljon ki bennük a világ megismerésének igénye. 

− A siker esélyével készüljenek fel jövendő életpályájukra. (munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói kompetencia) 

 

Sikerkritériumok  

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén: 

− Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

− Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. 

− Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. 

− Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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Feladataink 

− Feladatainkat egyértelműen célrendszerünk, és az iskolával szemben támasztott 

tanulói, szülői és fenntartói igények határozzák meg. 

− Kialakítjuk a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, az önművelődéshez, a 

testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

képességeket, készségeket. 

− A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált munkában fejlesztjük 

a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítjuk a tanulók érzelemvilágának 

gazdagodását. 

− Kiemelt feladatunknak tekintjük a kompetencia alapú oktatásra való felkészítést 

mind tanáraink, mind tanulóink számára.  

− Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Helyes 

tanulási szokásokat alakítunk ki. Megtanítjuk diákjainkat a helyes 

tankönyvhasználatra és más korszerű, digitális ismerethordozók felhasználására. 

(tanulás tanítása) 

− Megfelelő, sikeresen teljesíthető feladatokat adunk. 

− Fejlesztjük tanítványaink logikai képességét, kreativitását, anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikációs készségét.  

− Nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmód, testi – lelki egészség kialakítására, 

a rendszeres testmozgás fontosságára. 

− Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását.  

− Fontos feladatunknak tekintjük a képességek szerinti differenciált munkát. 

− Törekszünk a tanulási nehézségek hátterében megbúvó okok feltárására, és keressük a 

megoldási lehetőségeket.  

− Törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. (szociális 

kompetencia) 

− Differenciált foglalkozások és a kooperatív tanulás módszerének megismerése után a 

hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek együtt, egy időben történő 

fejlesztése. 

− Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető 

értékeket, fejlesztjük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

környezettel való harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek. (környezettudatos 

magatartás kialakítása) 

− Ellenőrző és értékelő munkánkban a rendszerességet, objektivitást és az ösztönző 

jelleget tartjuk szem előtt. 

− Törekszünk a színvonalas pedagógiai munkavégzésre. 

− Az intézményben megjelenő nagyszámú idegenajkú tanuló integrációjának segítése. 

− A magyar nyelv tanítása a nyelvi hátrányok leküzdésére – tanáraink magyar nyelvi 

fejlesztő órákat is tartanak. 

− Idegenajkú tanulóinkkal szemben kiemelt fontosságú a differenciált 

tanulásszervezés és számonkérés. Értékelésüket a tantervi követelmények teljesülését 

önmagukhoz mért fejlődésük figyelembevételével alakítjuk. 

− Mind hátrányokkal rendelkező, mind idegen ajkú tanulóink esetében nagy hangsúlyt 

fektetünk a szociális tanulás lehetőségének megteremtésére. 
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Kiemelt fejlesztési feladatok 

A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a 

tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók 

személyiségének fejlődését, a kulcskompetenciákra épülnek. A fejlesztési feladatok 

megjelennek az egyes tantárgyak helyi tanterveiben.  

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 

hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 

elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan 

viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újra értelmezésére.  

Rendre és fegyelemre törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A 

szabályokat minden körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges 

eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A nevelési 

szakasz második felében a tanuló erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis 

belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az 

emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy 

része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.  

 Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi 

környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése, és 

ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, 

népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése.  

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Annak érdekében, hogy erősödjön benne 

saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, 

kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére 

jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, 

ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul 

benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre 

nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek 

és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. 

Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A 

tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért 

munkálkodó intézményeket, programokat.  

Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai 

Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 

szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. (személyes és társas kapcsolati 

kompetencia) 

 Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell 

gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott 

társadalmakban, ugyanakkor legyenek elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. 

Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése 

érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Iskolánk a szabályozásoknak megfelelően 
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szívesen fogad külföldi tanulókat, vállalja tanításukat és integrációjukat a magyar 

iskolarendszerbe. Iskolánk törekszik a további jó kapcsolat fenntartására a Skót Misszióval és 

azon keresztül Skóciával. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, 

boldogulásának, s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a 

civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai 

életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak 

kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia 

értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság köznevelési rendszerének tehát egyik 

alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, 

amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását.  

 Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és 

motiváltság szükséges, melyeknek elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő 

tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus 

gyakorlata biztosíthatja.  

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges 

szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok 

fontosságát. A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az 

együttműködés képességére. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és 

állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési 

lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat 

a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a 

közösség jobbítását szolgálják. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe saját befogadó-alkotó 

tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb 

tulajdonságok.  

 Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az 

elsajátított tudást, készségeket, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, 

hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk 

alakításában. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként 

tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az 

önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a 

személyes méltóság. (egész életen át tartó tanulás igényének felkeltése) A tanuló legyen 

képes az együttműködésre, az empátiára, érezze át és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös 

tevékenységek révén szerezzen ismeretet képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítsa saját és 

mások alapvető érzelmeit. A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezzen érzelmi árnyalatok 

kifejezésére, legyen képes dicsérni, és egyre több tulajdonságot tudjon megnevezni. Ismerje a 

kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezzen az életkorának megfelelő 

kooperatív készséggel. legyen képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, kapcsolódjon különböző kisközösségekbe. Ismerje a különböző 

megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának 

fontosságát. Lásson rá több szempontból is egy vitás helyzetre, konfliktusra, legyen képes 

vitatkozni. Ismerje fel társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár), bizonyos 
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előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait. Ezt a fejlesztést segíti a 

KIP és Adaptív iskola programunk. 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben.  

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Tisztában van a 

nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a 

párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához 

megfelelő segítséget tud kérni. A tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély 

társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és 

érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző 

lehetőségeiről, ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló 

alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  

A testi és lelki egészségre nevelés 

 Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

életmódra nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.  

 Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára 

tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló 

életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt 

alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és 

fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - 

elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi 

épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és 

közösségi szintű megelőzésére, kezelésére, nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen 

a serdülőknek -a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. 

Ismeri a tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának 

módjait, megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres 

testmozgás és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így 

fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, 

alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, 

tapasztalatait. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, 

hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés 

fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és 

kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 

jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a 

nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a 

dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a 

stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. A 

tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt.  
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 

helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra 

vannak utalva. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). Bizonyos helyzetekben kérésre képes 

felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért 

helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben 

ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a 

fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység 

fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élőtermészet fennmaradását és a 

társadalmak fenntartható fejlődését. Környezeti nevelés programunkat lásd később. 
Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus 

működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére. 

A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi 

és minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 

együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az 

iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 

újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 

energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. 

Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Tudatosítanunk 

kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.  

 Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor 

lehet eredményes, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek 

összehangolásán alapul. (munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia) 

 A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag 

tervezett fejlesztése. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, 

együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A 

kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói 

magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, 

gazdálkodó- és munkaképesség).  



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
18 

 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint. 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 

körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 

kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és 

jövőképet felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját 

elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a 

bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás 

általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal 

okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem 

életképes piacgazdaság. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív 

attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági 

ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói 

magatartásuk jelentőségét, felelősségét.  

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. Képes 

mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére.  

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy 

az egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság 

folyamatiba. Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. 

Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális 

szinten. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Matematikai 

ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 

különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 

összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

Médiatudatosságra nevelés 

Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 

kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és 

kommunikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az 

anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző 

kultúrák közötti információcsere. 

 Minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a kritikai és kreatív olvasás 

képességének fejlesztésére. Az iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusainak 

megértésére, általában a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ 

megtalálására, szelektív használatára kell nevelnie, figyelembe véve az információt befogadó 

egyén személyisége, lelki egészsége védelmének elősegítését. Olyan fiatalokat kell 

kibocsátani, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs világháló 

lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. (digitális kompetencia) 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes 

különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és 

azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. Tisztában 

van a videojátékok használatának helyes mértékével. A tanuló hatékonyan tud keresni a 
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világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik elektronikus gyűjtőmunkát 

végezni. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van 

kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

A tanulás tanítása 

 A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. Tág értelmezése 

magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, 

fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata.  

 Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi 

témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a 

tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a 

kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján 

ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. A hatékony tanulás 

módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata; az előzetes tudás és 

tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a 

csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési 

módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és 

szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása.  

 A pedagógus feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, 

stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre 

alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés útjait, és 

életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új 

helyzetekben is lehet alkalmazni. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a 

konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, 

érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. (kreatív gondolkodás 

fejlesztése) 
 A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A 

könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. (digitális kompetencia) 

 A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító 

terem, a művészeti előadás színtere, de akár a „szabadtér” is. Az iskolai tanítás-tanulási 

folyamatba külső szakértő is bevonható. 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül 

a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint 

készül az órákra. A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek 

segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső 

(rend, fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud 

a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes 

gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri 

saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely 

területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 

ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő 

fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  
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Digitális nevelés 

A „MAPPA Művészetpedagógiai és Informatikai program” tematikája több helyen 

kapcsolódik. A digitális kompetencia elmélyítéséhez szorosan kötődnek a vizuális 

kommunikációs feladatok. 

A munkafolyamatok informatikai alapokra helyezése egyre erősödő tendencia, amely 

előrevetíti az informatikai képzés többlépcsős modelljének szükségességét is. Az informatikai 

jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja 

jelenteni. 

Mivel az informatikai nyelv és lehetőségrendszer elsajátítása épp az a terület, ahol a 

korai életszakasz fogékonysága kiválóan használható, az alsó osztályokban indított tagozat 

életre szóló piacképes képzettséget tesz lehetővé. A gyerekek az informatikát, mint nyelvet 

sajátítják el, az egymásra épülő tananyagokkal pedig stabil és alkalmazható tudást nyernek. 

Az iskolába lépő 6-7 éves gyerekek számára fontos, hogy a számítógéppel milyen 

körülmények között találkoznak. Informatikai tudásuk megalapozása, majd bővítése, 

rendszerezése egyértelműen az iskola feladata, ha a találkozás motiváló és sikeres, akkor a 

lehetőségei megsokszorozódnak. 

Ez a korai életszakaszban elindított képzés olyan biztosítékot jelentene a kerület 

hátrányos szociális helyzetű gyermekei számára, amely megtartja őket az életkorral egyre 

erősödő tanulási nehézségek, motiválatlanság közepette is. 

Ezen kívül az informatika olyan kivételes terület, amelyhez a gyerekek bizalommal és 

érdeklődéssel közelítenek, hiszen mindennapjaik szórakozást jelentő szeglete is egyben. Az 

informatikai oktatás során észrevétlenül tanul meg tanulni, együttműködni, csoportosan 

alkotni, felfedezi saját, az ismeretszerzésre irányuló természetes igényét. Azok a gyermekek, 

akik tanulási vagy motivációs problémával küzdenek, az informatikai tagozat segítségével 

megoldást találhatnak, és nem utolsó szempontként identitást, jövőképet, magabiztosságot 

kaphatnak. 

Az iskola a szabadon választható órakeret terhére kelti életre az informatika tantárgyat. 

A MAPPA – INFORMATIKA a kerületben kuriózum és a szociális-társadalmi mutatók 

jelentős javulását hozó lehetőség. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

 A kreativitás és önkifejezés képesség fejlesztése magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet.  

 Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

 
Iskolánk ez utóbbi, valamint az informatikai fejlesztési terület megerősítésére dolgozta 

ki MAPPA Művészet és Informatika programját. 
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Az iskolai oktató-nevelő munka eszköz- és 

eljárásrendszere 

 Az oktató-nevelő munkánk során a fenti nevelési célok elérése érdekében a pedagógiai 

módszerek és eljárások színes skáláját alkalmazzuk. Mivel nincs két egyforma gyermek, két 

egyforma szituáció, két egyforma pedagógus, ezért a módszereket, illetve 

módszerkombinációkat mindig az adott szituációnak megfelelően választjuk meg. Az 

eljárások célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a 

negatív hatásokat. 

Iskolánk 2011 szeptemberétől csatlakozott a H2O-oktatási programhoz, melynek szellemében 

folyik az oktató-nevelő munka. (időközben a H2O-program KIP-programmá alakult át.) 

Részletes leírást lásd az 1. számú mellékletben 

 

2020-ban az Adaptív iskola programhoz csatlakoztunk 

Részletes leírást lásd a 2. számú mellékletben 

 

A Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában további oktatási 

módszereink kiválasztásakor arra törekszünk, hogy az alábbi szempontokhoz igazodjanak:  

– a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

– a tanulók képességeihez, 

– a tanulók értelmi-érzelmi fejlettségéhez, 

– a pedagógusok szakmai felkészültségéhez, 

– a pedagógusok személyiségéhez. 

 

Oktatási módszereink közt gyakran alkalmazzuk a projektmódszert is, melynek 

szakavatottabb alkalmazására törekszünk. A személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, 

módszerek közül a közvetlen módszerek kapcsán a nevelők közvetlenül, személyes 

kapcsolatuk révén hatnak a tanulókra, míg a közvetett módszerekkel a nevelő hatás 

áttételesen, a tanulóközösségen keresztül érvényesül. A hatékonyságunk alapfeltétele: a 

modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások széleskörű alkalmazása: 

– differenciált tanulásszervezés 

– kooperatív technikák 

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos 

formában történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási 

képességek, és a szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre 

fejleszthetők. (Leghatékonyabb más tanulásszervezési módokkal vegyesen 

alkalmazva). Nő az önirányítás szerepe. 

– projekt-módszer 

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek 

külön-külön is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a 

gyerekek érdeklődésére épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk és 

évekig központi vagy irányító tanmenet alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex 

fejlesztési lehetőség, amely tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az önálló 

ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt. 

– tevékenységközpontú pedagógiák 
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– individuális tanulás 

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló 

sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat 

biztosít, az ennek megfelelő eszközrendszerrel.  

A fent vázolt alapelvek és célok elérésére csakis olyan egységes pedagógus közösség 

képes, melyet összefűz a közös vélemény és meggyőződés, a segíteni akarás, megfelelő 

szakmai tudás és erkölcs. 

 

Egy tanár, tanári kar nemcsak tanít, leadja az órát, ismeretet közöl, hanem nevel is. Személyes 

meggyőződéssel, példamutatással kell minden pillanatban állnunk diákjaink előtt. Tudatosan 

törekedni kell arra, hogy a tanítás - tanulás folyamatában minden résztvevő a lehetőségeinek 

megfelelően érvényre juttassa akaratát, véleményét anélkül, hogy ezzel másokat korlátozna, 

személyiségében megsértene. Nemcsak diákjainkkal szemben fogalmaztuk meg 

követelményeinket, hanem az iskola pedagógusaival szemben is. 
 

  

A pedagógusok számára támasztott követelményeink, 

elvárásaink a tanulók és szülők felé: 
 

Pedagógusok 

1. Rendelkezzenek magas szintű szaktárgyi, pedagógiai, pszichológiai tudással, 

módszertani kultúrával! 

2. Oktató-nevelő munkájukat alapos és rendszeres felkészüléssel végezzék!  

3. Éljenek az önképzés és a továbbképzés lehetőségével! 

4. Rendelkezzenek a feltétlen elfogadás képességével, empátiával, toleranciával! 

5. Legyenek felkészültek a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadására és ellátására a 

kompetencia határok betartásával! 

6. Sokrétűen alkalmazzák a differenciált oktatási formákat, módszereket, eljárásokat! 

7. A tanóráik munkaszervezése kapcsán alapelvként tekintsék a méltányos 

tanulásszervezést! 

8. Hiteles személyiségükkel (kongruencia) váljanak példaképpé tanulóik számára! 

9. Legyenek képesek a kompetencia alapú oktatásra! 

10. Tekintsék feladatuknak mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást! 

11. Őrizzék meg lelki egészségüket! Személyes identitásuk megtartása mellett 

alkalmazkodjanak intézményünk szellemiségéhez, erkölcsi normáihoz, pedagógiai 

programjához, házirendjéhez!  

12. Legyenek képesek team-ben dolgozni! 

 

Tanulók 

1. Éljenek jogaikkal és teljesítsék kötelességeiket! 

2. Tartsák be a Házirendben megfogalmazott szabályokat! 

3. Legyenek képesek a közösség tagjaként élni, tekintettel lenni másokra! 

4. Fogadják el a másságot, legyenek segítőkészek, toleránsak! (személyes és társas 

kapcsolati kompetencia) 

5. Társas kapcsolataikat az udvariasság, a szép beszéd, a konfliktusok erőszakmentes 

megoldása jellemezze! 
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6. Éljenek az iskolai demokrácia nyújtotta lehetőségekkel! (személyes és társas 

kapcsolati kompetencia) 

7. A tanulásban képességeiknek megfelelően teljesítsenek! 

8. Vegyék igénybe az iskola által felkínált lehetőségeket (szakkörök, korrepetálások 

stb.)! 

9. Óvják saját, a társak és az iskola tárgyi eszközeit! 

 

Szülők 

1. Tartsák tiszteletben gyermekük személyiségi jogait! 

2. Biztosítsák számára az egészséges és nyugodt életfeltételeket, vagy gondjaik 

megoldásához kérjenek segítséget! 

3. Biztosítsák a tanuláshoz szükséges felszereléseket! Nehézség esetén kérjenek 

segítséget, vagy fogadják el a felajánlott segítséget gyermekük érdekében! 

4. Tartsák be a tankötelezettségre vonatkozó törvényi előírásokat! 

5. Kísérjék figyelemmel az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, lehetőségeikhez 

mérten működjenek együtt! 

6. Éljenek az iskola által felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel! 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Ez teljes 

összhangban áll a Nat-ban leírt és képviselt értékekkel, valamint az iskola helyi 

sajátosságaiból, tanulói összetételéből adódó hagyományokkal, lehetőségekkel. Pedagógiai 

feladatunk a Nat-ban és a kerettantervben meghatározott alapvető tartalmak átadása és 

elsajátíttatása, az alapvető kompetenciák fejlesztése, valamint az egyéni képességeknek 

megfelelő differenciálás. Tanulóink nevelésekor kulcskompetenciák fejlesztését a 

legmesszebbmenőkig szem előtt tartjuk. Kiemelt szerepet szánunk az anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikációnak, a hatékony önálló tanulás képességének, valamint a személyes 

és társas kapcsolati kompetencia fejlődésének. A személyiségfejlesztésben pedagógiai 

feladataink ezek alapján a következők: 

− A tanulók erkölcsi nevelése: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, 

tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

− A tanulók értelmi nevelése: Az értelmi képességek, illetve az önálló 

ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ 

megismerésére való törekvés igényének kialakítása. a megismerési, felfedezési vágy 

fejlesztése, a játékszeretet, szabálykövetés fejlesztése, tapasztalati és értelmező tanulás 

elsajátíttatása, egyénre szabott tanulási módok kialakítása, elsajátíttatása, az 

önfejlesztési igény kialakítása, a tanulói alkotóképesség fejlesztése, az önkifejezés 

megfelelően gazdag és igényes formáinak megismertetése, tudatosítása. 

− A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: Az élő és élettelen környezet 

jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

− A tanulók akarati nevelése: a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség 

érését. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

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

kialakítása, szabályhasználat és szabályalkotás képességének fejlesztése, a tanulói 

önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során is. 

− A tanulók nemzeti nevelése: Fejlesztjük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot.  

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének, a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti 

kultúrának megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A 

hazaszeretet érzésének felébresztése. 

− A tanulók állampolgári nevelése: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

Igény kialakítása a közös normák kialakítására, az együttműködés közös szabályainak 

meghatározására, közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. A diákönkormányzaton keresztül a gyermeki jogokkal, kötelességekkel 

való élés megtanítása a mindennapi gyakorlatban, az érték-összeütközések kezelése 

technikáinak elsajátítása. Erősítjük az Európához való tartozás tudatát, más népek 

hagyományainak, az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerésének, 

megbecsülésének igényét. 

− A tanulók munkára nevelése: Az emberek által végzett munka fontosságának 

tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 

tevékenységek gyakoroltatása. A kulturált és biztonságos közlekedés szabályainak 

gyakorlása. 
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− A tanulók egészséges életmódra történő nevelése: Célunk a káros szenvedélyektől 

mentes egészséges életmód kialakítása. Ismerjék az élvezeti szerek emberi szervezetre 

gyakorolt káros hatását, lehetőség szerint utasítsák el azokat. Az egészséges életmód 

és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. Az egészséges életmód útjainak megismertetése a tanulókkal, a testi 

képességek folyamatos kifejlesztése és karbantartása, az önellátásra való képesség 

folyamatos fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően (egészséges és 

kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, környezet rendben tartása stb.). A tanulók 

testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett 

személyiség kialakítása. Feladatvállalásokkal segítsük hozzá tanulóinkat, hogy az 

önálló, felnőtt életben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 

hozni, egészséges életvitelt kialakítani, ismerjék fel a testi- és lelki épségüket 

veszélyeztető tényezőket. 
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Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

"Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük!"               Móra Ferenc 

Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése 

érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja 

fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 

szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 

megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget 

tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.  

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 

szerepe van. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

csökkenjenek az ártó tényezők.  

Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, saját életükben tudják alkalmazni az 

elsajátítottakat. 

Az egészségnevelés feladatai:  

− Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését.  

− Segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

− Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére.  

− Készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

− Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. (személyes és társas kapcsolati kompetencia) 

− Ismertesse meg a tanulókkal a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit. (természettudományos kompetencia) 

− Készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére.  

− Készítsen fel az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök 

használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira.  
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− Hívja fel a tanulók figyelmét a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes 

kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására).  

− Nyújtson támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros 

függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának 

megelőzésében. 

− A kialakult helytelen szokásokat változtassa meg az ismeret és tájékozottság 

segítségével. (digitális kompetencia) 

− Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és fordítson figyelmet a 

családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.  

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

foglalkozás feladata. 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

− A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

− Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat. 

− A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel. 

 

(A részletes Egészségnevelési programot lásd 4. számú mellékletben.) 

 

Az egészségnevelési program segítői: 

 

Iskolaorvos 

Heti rendszerességgel van az iskolában. Ekkor végzi a gyermekek egészségügyi szűrését 

és kötelező oltását. Szükség esetén a vizsgálatok alapján beutalót ad további szakorvosi 

vizsgálatra. Ehhez jelzéseket kaphat az iskola pedagógusaitól, szülőktől. Folyamatosan 

kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi a felmerülő egészségügyi problémákat. 

Védőnő 

Heti rendszerességgel segíti az iskolaorvos munkáját, munkaköri leírásában megfelelő 

feladatokat lát el, vezeti a dokumentációt, szűréseket végez, kezeli a tanulók egészségügyi 

törzskönyvét, amelyet a gyermek iskolából való távozása után a következő iskolába 

továbbít. 

Felkérésre előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban (Egészségügyi 

felvilágosítások, sebellátás stb.) 

Fogorvos 

Előre egyeztetett időpontban, osztályonként évente két alkalommal végez szűrést. 

Elvégzi a szükséges beavatkozásokat, szükség esetén további kezeléseket, fogszabályozást 

ír elő. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos iskolai terv  
 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap 

valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más 

személy megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és 

tapasztalaton alapul. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki a Vöröskereszttel; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 
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- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

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

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– szakkör 

– önálló ismeretszerzés: házi feladat, gyűjtőmunka 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

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

számára. 

– mentálhigiénés nap szervezése 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A közösségfejlesztés érdekében 

végzett munka kapcsán is nagy figyelmet szentelünk a kulcskompetenciák fejlesztésének, 

különösen a kommunikációs, valamint a személyes és társas kapcsolati kompetenciának. 

 

− A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése: Megerősítjük a 

humánus magatartásmintákat, szokásokat. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. 

− Fejlesztjük kommunikációs képességüket, hogy tudjanak társaikkal és a felnőttekkel 

is a témának és a helyzetnek megfelelően kommunikálni. 

− Törekszünk arra, hogy minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvető 

szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához 

elengedhetetlenek. 

− A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása: Az 

iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. 

− A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

− Az önkormányzás képességének kialakítása: A tanulói közösségek fejlesztése során 

ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk 

elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. Egészséges versenyszellem kialakítása. 

− A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: A tanulói közösségeket 

irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos 

tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

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

együttéléshez szükséges magatartáshoz, és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

− A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: A tanulói 

közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

− A segítő életmódra nevelés területén: pozitív érzelmi légkör kialakítása és 

fenntartása az osztályokban, tanulócsoportokban, tantestületben, ami által a tanulók 

biztonságban érzik magukat, a tanulók ismerjék meg és sajátítsák el a szociális 

viselkedés alapvető szabályait, a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség 

szerepének kialakítása, fejlesztése 

− Alakítsuk ki diákjainkban a környezetük állapota iránti érzékenységet, kapcsolódjanak 

be a környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, s ez a törekvés váljék 

életmódjukban is meghatározóvá. (környezettudatos magatartás) 
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− A társadalmi bűnmegelőzés, az áldozattá válás problematikája, az erőszakmentes 

konfliktuskezelés. 

 

 

A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak 

megvalósulását szolgáló tevékenységrendszer, szervezeti 

formák: 
 

1.  A tanulói személyiség és közösség fejlesztésének elsődleges színtere a tanítási óra, mely 

hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedik, ezért a folyamat megszervezése során 

kiemelten fontos feladat a tanulók motiválása, az aktivitás biztosítása és az egyéni 

képességekhez igazodó differenciálás. 

– A motiválás célja a gyermekek tanulásra való ösztönzése, és a kedv fenntartása 

– Előnyben részesítjük a tanulók tevékenykedtetését szolgáló tanulási formákat, 

munkamódszereket, melyek az állandó aktivitást biztosítják 

– Kiemelten fontos feladat a differenciálás, azaz az oktató-nevelő munka a lehető 

legnagyobb mértékben igazodjék a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez. 

 

2. A nevelési-oktatási célok megvalósítását az alábbi tanórán kívüli tevékenységek is 

 segítik: 

Iskolaotthon: Az alsó tagozaton osztályaink a szülői igények és a fenntartóval történt 

egyeztetés után, melyet a Szakmai alapdokumentum is megerősít, iskolaotthonos 

rendszerben működnek. Ez által a gyermekek terhelése egyenletesebbé vált, jobban 

megfelel az alapozó szakasz életkori sajátosságainak. Az iskolaotthonos formában 

biztosított a napi 45 perces testmozgás, valamint a játékos tanulási forma.  

Napközi, tanulószoba: A törvényi előírásoknak megfelelően, az iskolában tanítási 

napokon a felső tagozat 5-6. osztályainak napközi otthonos foglalkozásokat 

szervezünk, melyek segítik a gyerekeket a délutáni tanulásban, a házi feladatok 

elkészítésében. A napközis foglakozások 16 óráig tartanak. 16 órától 17 óráig 

ügyeletet biztosítunk a gyerekeknek. 

A felső tagozaton 7-8. osztályos tanulóknak a tanulási nehézségek leküzdése és a 

felzárkóztatás érdekében tanulószobai foglalkozást tartunk, amelyen szaktanárok 

segítik a felkészülést.  

A naközis szervezeti forma napirendje tartalmazza a mindennapos testedzéshez 

szükséges mozgást/levegőzést. 

Diákétkeztetés: A fent leírt iskolaotthonos oktatási forma, valamint nagy létszámú 

napközis és tanulószobai részvétel miatt biztosítja az intézmény. Az iskolaotthonosok, 

illetve a napközisek napi háromszori (a pótuzsonnával napi négyszeri) étkezésben 

részesülnek. A napközibe nem járó tanulók és a dolgozók számára igény esetén 

menzát biztosít az iskola. Az iskola az étkeztetésért felelős önkormányzat által 

megállapított étkezési térítési díjakat az önkormányzat és az iskola által meghatározott 

módon kell befizetni. Tanulóink szociális helyzetére való tekintettel iskolánkban 

„póttízórai” van, melyet minden tanuló igénybe vehet.  

Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálják. Hagyományos szakköreink: számítástechnika, táblajáték, 

tömegsport, felvételi előkészítők (magyar nyelv és irodalom, matematika), rajz, 
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kerámia, technika, Zöldsziget. A szakkörök indításáról a felmerülő igények, és az 

iskola lehetőségeinek figyelembevételével minden tanév elején az iskola vezetője a 

fenntartó jóváhagyásával dönt. A szakkörökön való részvétel ingyenes. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Délutáni differenciált 

képességfejlesztő foglakozásokat szervezünk az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatása érdekében. Itt történik meg a gyengébb tanulók felzárkóztatása, 

valamint a tehetséges tanulók házi, kerületi, fővárosi vagy országos szintű tanulmányi 

versenyekre való felkészítése. A foglalkozások ingyenesek. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók további fejlődését segítik 

elő a különféle szaktárgyi, sport, művészeti versenyek, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen megszervezünk. A legtehetségesebbeket az iskolán kívüli versenyekre is 

felkészítjük. A vetélkedők, bemutatók szervezése és a felkészítés a szakmai 

munkaközösségek, illetve a szaktanárok feladata. A nevezési díjas versenyek költségét 

a szülő, esetenként az iskola fizeti. 

Szabadidős elfoglaltságok: Mind alsó, mind felső tagozaton rendszeresen szervezünk 

a gyerekeknek színház-, múzeum- és Állatkerti látogatásokat a szakórákhoz és a 

szabadidős foglalkozásokhoz kapcsolódóan. A szabadidős rendezvényeken a részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő fedezi. 

Könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható jól 

felszerelt iskolai könyvtár is segíti. Mind alsó, mind felső tagozaton a magyarórák és 

szabadidős foglakozások keretében rendszeresen tartunk könyvtári órákat. 

Sport: A testnevelés órák keretében úszás- és korcsolyaoktatásban részesülnek 

gyermekeink, illetve kihasználjuk a Városliget nyújtotta sportolási lehetőségeket. 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A sportkör a testnevelési órákkal 

együtt biztosítja a tanulók mindennapos testedzését, valamint a felkészítést a 

sportversenyekre. Az őszi és a tavaszi sportnapokon tanulóink különböző ügyességi és 

állóképesség-fejlesztő vetélkedőkön vesznek részt. 

Tanulmányi kirándulások: Az osztályfőnökök szervezésében a tantervi 

követelmények eredményesebb teljesülése, valamint a nevelőmunka elősegítése 

céljából évente egyszer az osztályok tanulmányi kirándulásra mennek. Ezek helyéről, 

időtartamáról, anyagi vonzatáról a szülői értekezleten döntenek osztályonként a szülői 

közösségek. A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő fizeti. 

Erdei iskola: Szintén a szülők egyetértésével vehetik igénybe az osztályok az évközi 

erdei iskola lehetőségét Dunabogdányban. Az erdei iskolában meghatározott, előre 

kidolgozott program szerint folyik az oktatás. A részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülő fizeti. 

Nyári táborok: Nyári tábort szervezünk tanulóinknak az önkormányzat által eddig 

fenntartott táborokban, valamint a kerületben üzemelő napközis táborba invitáljuk 

azokat a tanítványainkat, akiknek nincs más üdülési lehetőségük. A programon a 

részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a szülő fizeti. 

Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

szabadidős tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik, 

melynek tagja minden tanuló. Alsó tagozaton a munkát egy diákönkormányzatot 

segítő pedagógus látja el, míg az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség, valamint választott diákelnök irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola vezetője által megbízott pedagógus segíti. 
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 Hagyományőrző tevékenységek: Az iskola hagyományainak ápolása, ezek 

fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az 

iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Legjelentősebb feladat az iskola 

névadójának, Vörösmarty Mihály emlékének ápolása, melyet a Vörösmarty-napi 

rendezvények (koszorúzás, iskolanap) keretében szervezünk meg. Ezen a napon 

szellemi-, ügyességi és sportvetélkedőket, kézműves foglalkozásokat szervezünk a 

gyerekeknek. További hagyományos rendezvényeink: Luca napi vásár, Jane Haining 

Angol nyelvi Emlékverseny, farsangi bál, akadályverseny, DÖK-nap 

Hagyományos jutalmazási formáink: Vörösmarty-album, Vörösmarty Emlékplakett, 

könyvjutalom 
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A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• osztályozó és javítóvizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a 

felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

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

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és 

iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, 

diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a 
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család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a 

torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások 

kivédése. 

 

Az osztályfőnök munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a 

helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a 

tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a 

megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és 

megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok 

sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő 

környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el 

fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is 

elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat 

és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a 

"kényes" témákban is.  

 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

• Együttműködik az osztály DÖK-képviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását 

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermekvédelmi felelősével. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

• Részt az iskola valamelyik munkaközösségének munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

• Órát látogat az osztályban. 

• Folytatja a Generációk közötti párbeszéd programot. 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 
Pedagógiánk irányítója: a tanulók elfogadása 

Nálunk az igazságosság azt jelenti, hogy minden tanuló azt kapja, amire szüksége van! 

(pozitív diszkrimináció) 

 
Tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási akadályozottság 

 
A tanulási probléma súlyosságát a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat tagintézménye (nevelési 

tanácsadó) illetve a szakértői bizottság állapítja meg. 

Tanulási nehézség (BTMN) 

▪ Normál vagy gyakran átlag alatti értelmi képességek 

▪ Tanulási képességek enyhe fejlődési késései, hiányossága 

▪ Problémák a tanulási helyzetekben 

▪ Kommunikációs és kapcsolati nehézségek 

▪ Tanulási módszerei és szokásai helytelenek 

Pedagógiai tennivalóink: 

▪ Felzárkóztatás 

▪ Korrepetálás 

▪ Kompenzáló nevelés 

▪ Fejlesztés 

▪ Prevenció 

 

Tanulási zavar (SNI) 

▪ Normál vagy átlag feletti értelmi képességek 

▪ A tanulási teljesítmény szintje nem felel meg az egyén intellektusának 

▪ Egyes részképességek súlyosan érintettek 

Pedagógiai tennivalóink: 

▪ Fejlesztő eljárások, módszerek (fejlesztő pedagógus) 

▪ Egyéni bánásmód (tanító-tanár) 

▪ Differenciálás (tanító-tanár) 

▪ Reedukáció (gyógypedagógus) 

 

Tanulási akadályozottság (SNI) 

▪ A tanulás minden területét érinti 

▪ Átfogó 

▪ Hosszantartó 

Pedagógiai tennivalóink: 

▪ Speciális gyógypedagógiai módszerek, terápiák 

▪ Szegregált (kifutó) vagy integrált nevelés-oktatás 
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Feladatok: 
• A családdal való együttműködés.  

• A gyermekek alapos megismerése, a problémák okainak feltárása.  

• Felzárkóztatási stratégiák, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása team munkában a 

szakértői vélemény alapján.  

• Kognitív képességek fejlesztése 

• Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció.  

• Alapműveletek készségszintű használata (matematikai kompetencia) 

• A beszédhibák korrekciója, beszédfejlesztés.   

• A pszichomotoros képességek fejlesztése (mozgásfejlesztés: nagymozgás, 

finommotorika).  

• A figyelem és a koncentráció fejlesztése.  

• A nyelvi kreativitás fejlesztése – szövegértés, szókincsbővítés, nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása, olvasástechnika. (kommunikációs kompetencia)  

• A kulturális hátrányok kompenzálása.  

• Tanulási technikák tanítása, gyakoroltatása.  

• Tanulási stílusok figyelembe vétele a tanítás során 

• Praktikus ismeretek tanítása.  

• A másság elfogadtatása, empátiás- segítő magatartás kialakítása. (személyes és társas 

kapcsolati kompetencia)  

• A másodlagos magatartászavarok kialakulásának megelőzése, kezelése, viselkedésterápia.  

• Felkészítés a továbbtanulásra.  

• Iskolaotthonos, napközi otthonos, illetve tanulószobai elfoglaltságok biztosítása a szülői 

igények és a fenntartóval történt egyeztetés alapján.  

• Változatos szabadidős tevékenységek szervezése  

• Többletszolgáltatások biztosítása (SNI Irányelv alapján).  

• A differenciálásnak a nevelés-oktatás minden területén meg kell jelennie.  

• Szükség esetén egyéni haladás biztosítása.  

• Interperszonális kapcsolatok fejlesztése (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus).  

• A tanulók személyiségének pozitív megerősítése, önismeret, énkép alakítása. 

• Keressük és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, hogy minél gyakrabban 

dicsérhessünk, erősítve tanulóink önbizalmát  

• Tantermek megfelelő kialakítása (mobil asztalok, játszószőnyeg, olvasósarok stb.) 

• Optimális osztálylétszám 

• Rendszeresen tovább képezzük magunkat 

 

Munkaformák, eljárások  
• Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

• A tanulás-tanítás akkor a leghatékonyabb, ha multiszenzoros módon (látás, hallás, 

mozgás) történik  

• Sok vizuális segédanyag 

• A tanulási folyamat apró lépésekre bontása 

• Ismétlés-sokat, változatosan, több szempontból 

• A számonkérés a tanulóhoz igazodjék 

• Több külső segítség 

• Megerősítés, dicséret 
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• Differenciálás a módszerekben, a tananyag tartalmában, óraszervezésben, számonkérés, 

értékelés módjában, típusában, a segítségadás módjában.  

• Tanórába ágyazott fejlesztések  

• Logopédiai foglalkozások- egyéni és kiscsoportos formában  

• Logopédiai program  

• Fejlesztő foglalkozások- egyéni és kiscsoportos formában  

• Fejlesztő program  

• Pszichológiai foglalkozások- egyéni és kiscsoportos formában  

• Korrepetálások  

• Rehabilitációs és habilitációs foglalkozások (szükség esetén utazó gyógypedagógus 

igénybevétele)  

• Felmentések: az értékelés alól, tananyagrészek, írásbeliség, szóbeliség (szakvélemény és 

szülői kérés alapján, intézményvezetői határozattal)  

• Segédeszközök használatának biztosítása 

• Egyéni haladási tempó  

• Alsó tagozaton a fenntartóval és a szülőkkel egyeztetve, a Szakmai dokumentummal is 

megerősítve iskolaotthonos oktatási forma   

• Felső tagozaton 5-6. évfolyamok számára napközi biztosítása  

• 7-8. évfolyamok számára tanulószoba biztosítása  

• Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek (számítógép terem, udvar), 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata (digitális kompetencia)  

(Részletes fejlesztő programot lásd a 5. számú mellékletben.) 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése 

Feladatok: 

Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

a) bemeneti mérés eredménye után egyéni fejlesztési terv készítése 

b) ESL rendszer használata 

c) változatos munkaformák alkalmazása a tanórákon 

d) tanulás-módszertani ismeretek megismertetése 

e) alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, matematika) 

f) korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások biztosítása 

Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás 

a) versenyeken való részvétel 

b) tanulmányi kirándulások 

c) projekt napok, hetek 

d) hagyományos iskolai programok 

e) Egyéni Fejlődési tervek (Adaptív iskola) 

f) Tanulói portfólió készítése 

Tanulói igazolt és igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás 

a) KRÉTA ESL rendszer használat 

b) családsegítő hálózattal még szorosabb kapcsolat kialakítása 

c) iskolai szociális segítővel napi szintű kapcsolattartás 

d) szülő, gondviselő – kapcsolattartás: telefon, levél, családlátogatás 

e) iskolaorvossal, védőnővel való együttműködés 

f) jelzőrendszer működtetése 
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Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás 

a) személyes kapcsolat kialakítása diák-tanár, diák-osztályfőnök közt 

b) jelzőrendszer működtetése 

c) felzárkóztató foglalkozások 

d) kompetenciák erősítése 

 

A tanórai fejlesztések irányai: 

− koncentráció fejlesztése  

− figyelemfejlesztés 

− problémamegoldó képesség fejlesztése 

− kommunikáció fejlesztése  

− ön- és társismeret 

− szociális képességek fejlesztése, empátia 

− mások elfogadásának képessége, tolerancia  

− együttműködés képessége , önálló és csoportban való munkavégzés 

 

A tanórákon alkalmazott tanulási módszerek  

− egyéni, önálló munkavégzés 

− páros munka, csoportmunka 

− projekt megvalósítása 

− közös szabályalkotás 

− kooperatív munkavégzés (KIP módszer) 

− saját élményekre való reflexió 

− reflektív tevékenységek (önértékelések, tanóra értékelése, tanulói hangulat értékelése) 

 

A felzárkóztatás 

színterei: 

A feladatot ellátó 

pedagógusok és 

tevékenységük: 

Eredmények: 

Korrepetálás Szaktanárok: szak és 

évfolyam függvényében 

heti 1-1 órában 

Tanítók: magyar-

matematika heti 1-1 

órában 

Tanulási kudarcnak kitett 

gyerekek eredményeinek 

lehető legjobb javítása. 

Csökken a bukások 

száma. 

Fejlesztő foglalkozások 

(SNI, BTMN, HHH-s 

gyermekek, folyamatos 

egyéni fejlesztést 

igénylő tanulók) 

Fejlesztő pedagógusok, 

logopédusok,  

- alsós fejlesztés  

- logopédiai foglalkozás  

- felsős fejlesztés  

biztosítása 

Napközi, tanulószoba - szaktanárok, 

(Folyamatos 

segítségnyújtás a délutáni 

tanulási folyamat során, 

tanulás módszertani 
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segítségnyújtás) 

Magyar nyelvi 

fejlesztés 

-alsós tanítók 

-magyar szakos kollégák 

-külsős nyelvi oktató – ha 

van rá lehetőség 

A megnövekedett számú 

külföldi tanuló magyar 

nyelvű támogatása, 

segítése, a tanuláshoz 

szükséges szavak, 

utasítások tanítása, 

valamit a sikeres 

integráció megvalósítása 

Kompetencia fejlesztés -alsós tanítók 

-magyar és 

matematikaszakos 

kollégák 

-minden pedagógus 

 

Kompetencia fejlesztő 

gyakorlatok  

Kompetencia feladatbank 

készítése 

OKÉV-mérés 

eredményeinek javítása  

Felvételi előkészítők érintett magyar és 

matematika szaktanárok 

Az elvárást alátámasztó 

felvételi eredmények, 

8. osztályos tanulóink 

beiskolázása 

 

Részletes leírást lásd az intézmény 2022/2023 – 2024/2025. évi fejlesztési tervében 

A tehetség- és képességkibontakoztatását segítő tevékenységek 

A társadalmi, gazdasági változások, a szülői nevelőmunka hiánya vagy gyenge hatásfoka 

miatt tanulóink olyan nagyfokú teljesítménybeli különbségeket árulnak el, melyek 

megkérdőjelezik az osztálykeretben folyó munka hatékonyságát. Az otthoni szociális 

háttérben jelentkező különbségek a tanulók képzettségében mutatkozó differenciálódás 

mértékét növelik. A tanulók képességében, akarati tényezőiben, motiváltságában, érdeklődési 

körében, stb., olyan nagy eltérések vannak, amelyek szintén gátló tényezői a teljes 

osztálykeretben folyó tanításnak.  

 

2010/2011. tanévben indítottuk el MAPPA - Művészet és Informatika programunkat. 

(A program részletes leírását lásd a 4. számú mellékletben.) 

 

Tehetséggondozás területei 

− Figyelembe véve azt a tényt, hogy iskolánkban nagyobb számban vannak tanulási 

zavarral küzdő gyermekek, kiemelten fontos, hogy ezeknek a tanulóknak a 

készségtárgyak területén esetleg kibontakoztatható tehetségét felismerjük, ápoljuk és 

elismerjük, tudatosítva ezzel a bennük rejlő értékeket, melyek megerősítésével 

növelhetjük önbecsülésüket. 

− Már első osztálytól a művészeti-informatikai orientációjú MAPPA-Művészet és 

Informatika programot a rajz és vizuális kultúra, technika, informatika tevékenységét 

ajánljuk (kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság, digitális 

kompetencia) 

− a rajz és vizuális kultúra, a zene, a dráma és a tánc tevékenységek fejlesztésére 

működik iskolánk alsó tagozatán a MUS-e – program. 
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− A tehetséges (ígéretes) gyermekeket minden tantárgyból rendszeresen felkészítjük 

tanulmányi versenyekre. 

A tehetséggondozás lehetőségei: 

− Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

− MAPPA-Művészet és Informatika program biztosítása  

− A tehetséggondozó foglalkozások. 

− Az iskolai sportkör. 

− Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.). 

− A szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

− Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata, a gyermekeknek lehetőségük van az elmélyültebb 

kutatómunkákra, valamint a kollégáknak is sok feladatgyűjtemény, kiegészítő 

anyag áll rendelkezésére. 

− A pályaorientáció során segítünk a megfelelő középiskola kiválasztásában, 

felkészítjük tanítványainkat a felvételi vizsgára. 

− Bemutatkozási, fellépési lehetőségeket biztosítunk a speciális tehetséggel bíró 

gyerekeknek. 
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Gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

A gyermekvédelmi tevékenység 

Tekintettel iskolánk vonzáskörzetéhez tartozó tanulói összetételre hosszú távú oktató-

nevelő programunk egyik kiemelkedő célkitűzése: hátrányos helyzet és a 

veszélyeztetettség 

▪ korai felismerése,  

▪ lehetőségeink szerinti megelőzése,  

▪ a veszélyeztetettségből adódó hátrányok lehetőség szerinti csökkentése, 

▪ a veszélyeztetett tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

 Az iskola, mint gyermekvédelemi jelzőrendszer: 

− a legfontosabb társadalmi intézmény, ahol a gyerekek a nap jelentős részét töltik, 

magatartásuk, viselkedésük naponta figyelemmel kísérhető. 

− az iskolában minden gyermekről többoldalú információhoz lehet jutni 

− a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek kiszűrhetőek a tünetek alapján 

(tudásbeli hiányok, nem megfelelő viselkedés, elhanyagoltság, ruházat és higiénia 

stb.) 

 Feladataink a gyermekvédelmi munkában 

Az oktatási-nevelési intézmények feladata, hogy felismerjék a problémát, keressék az okokat, 

segítséget nyújtsanak, illetve jelezzenek az illetékes szakembereknek 

Feladataink: 

− Tanulóink egészséges, biztonságos és kulturált életvitelének figyelemmel kísérése. 

− Iskolánk minden tagjának és közösségének alapvető feladata a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, a másságot is elfogadó légkör biztosítása. (szociális kompetencia) 

− A családdal való jó kapcsolat és együttműködési készség kialakítása. 

− A veszélyhelyzetek időbeni feltárása. 

− Együttműködés az óvónőkkel, védőnőkkel, a potenciálisan veszélyeztetett tanulók 

felmérése, gondozása terén.   

− A veszélyeztetett tanulók beilleszkedésének fokozott figyelemmel kísérése. 

− Meglévő problémák esetén a gyermek számára legkedvezőbb megoldások keresése, 

biztosítása. 

− A döntéshozatalokban a szülő, gondviselő bevonásával való együttműködés. 

− Indokolt esetben külső intézmények, szakemberek, hatóságok bevonása. 

− Pályázatok készítése az önhibájukon kívül elszegényedett családok gyermekeinek, 

illetve a veszélyeztetett tanulók segítésére, kulturális és üdülési lehetőségek 

biztosítására. 

− Krízishelyzetekben gyors segítségnyújtás. 

− A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében, a hátrányos helyzet 

időbeni felismerése.  

− A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a szülővel és a 

gyermekvédelmi szervekkel való szoros együttműködés (esélyegyenlőségük 

biztosítása) 

− A gyermek személyiségfejlődésének és szocializációjának segítése. 

− Az osztályfőnökök gyermekvédelmi munkájának támogatása, tanácsadás. 
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A gyerekeknek a pedagógus és az iskolai szociális segítő közvetlen kapcsolatot jelent, 

így problémájának megértésében, megoldásában folyamatos támaszra számíthat. 

Az évek folyamán rendkívül szoros együttműködés alakult ki az intézmény és az 

iskolai segítő között. 

Különbséget kell tenni a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyerekekkel kapcsolatos 

teendők, illetve az intézmény valamennyi gyermekére vonatkozó feladatok között: 

 

Hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladatok: 

− elsősorban az iskola hátrányos helyzetű tanulóinak felzárkóztatására, 

képességfejlesztésére, önértékelésének és önbizalmának növelésére kialakított speciális 

programunk a KIP oktatási program 

− a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók, intézmények számára kifejlesztett Adaptív 

iskola program. 

− a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével 

− a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre javaslattétel 

− a tanuló és környezete sokrétű megismerése: képességei, személyisége, családi háttere, 

tanulmányi előmenetele, közösségben elfoglalt helye, stb. 

− a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése, és adott helyzetben javaslattétel a változtatásokra (pl.: fejlesztő 

csoport kialakítása, külső szakember bevonása, stb.) 

− hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása (táborok, művelődési házak, stb.) 

− a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a gyermek és környezetének fokozott 

figyelemmel kísérése 

− tanácsadás tanulónak, pedagógusnak, igény szerint a szülőnek 

 

Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos feladatok: 

− a veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével, nyilvántartásba 

vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel, egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal 

− a tanuló és környezete sokrétű megismerése: képességei, személyisége, családi háttere, 

tanulmányi előmenetele, közösségben elfoglalt helye, stb. 

− pedagógiai szakvélemények készítése (gyermekvédelmi szervek részére) 

− a veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra (fejlesztő csoport, külső 

szakember bevonása) 

− hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása 

− tanácsadás tanulóknak, pedagógusoknak, igény szerint a szülőknek 

− eset-megbeszéléseken való részvétel 

− szociális ellátások számbavétele (a Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, 

Családsegítő Szolgálat és Önkormányzat segítségével) 
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Az intézmény valamennyi gyermekére vonatkozó feladataink: 

− a pedagógiai munkával járó általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő 

szociális társadalmi környezet figyelembevételével 

− a diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

− rendszeres orvosi ellenőrzés 

− drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, megismertetése a tanulókkal, szülőkkel 

(pl.: DADA-program, rendőrségi előadások)  

− a tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása, amelyek önköltségesek 

(táborok, művelődési házak) 

− minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete 

 Alkalmazott módszerek: 

− megfigyelés, beszélgetés, családlátogatás, előadások, fórumok, szóróanyagok, tanácsadás, 

konfliktuskezelés 

− felzárkóztatás és tehetséggondozás (képesség szerinti sávos bontás, megfelelő fejlődést 

biztosító tanmenetek, szakkörök, korrepetálások, könyvtárhasználat) 

− indulási hátrányok csökkentése (egyéni foglalkozások, korrepetálások, differenciált 

foglalkozás, személyiségfejlesztő tréningek, szabadidős programok biztosítása, 

tájékoztatás, tanácsadás szülőknek) 

− vizsgára való felkészítés (segítség nyújtása a témakörök kidolgozásában, konzultáció, 

külső intézmény szolgáltatásainak igénybevétele) 

− pályaválasztás (pályaismeret és társadalmi lehetőségek közötti eligazodás segítése, 

érdeklődés, önismeret, személyiségfejlesztés) 

− egészségvédő programok (információ, önismeret, döntéshozatal, stressz-kezelés, 

egészséges életmód, életvezetés) 

− napközi és tanulószoba (tanulmányi munka segítése, fokozott differenciálás a lassan 

haladó tanulók számára, tanulási tempó fokozása, tanulási készségek kialakítása, tanulási 

technikák megismertetése, egészséges napirend, tartalmas élményt nyújtó programok) 

− szülőkkel való együttműködés (fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet, nyílt napok, 

bemutatóórák, tanácsadás, tájékoztatás ellenőrző könyv, levél és telefon útján), 

− hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás, segítségadás 

− a probléma továbbítása és kapcsolattartás: szociális ellátórendszerrel, pedagógiai 

szakszolgálattal, gyermekvédelmi és egészségügyi szervekkel. 

 Együttműködés 

A gyermekek érdekének védelmében együttműködünk az alábbi intézményekkel: 

 

- Szülői munkaközösségek 

- Diákönkormányzat 

- Iskolai- és kerületi gyermekorvos, szakorvos, kórházak, szanatóriumok 

Iskolai gyermekorvos: (1074 Bp. Csengery u. 25. Tel.: 320-84-03) 

Terézvárosi Egészségügyi Szolg. Gyermektanácsadója  (Bp. VI. ker. Izabella u. 42.) 

Gyermek és ifj. fogászat (Bp. VI. ker. Teréz krt. 27.  Tel.: 312-56-53, 331-47-95) 

- Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ  (1115 Bp. Halmi u. 26. Tel.: 203-84-97) 
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- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye  (Bp. VIII. ker. Vas u. 8.  Tel.: 317-23-33, 317-24-49) 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye   (1062 Bp. Bajza u. 46.  

Tel.: 302-66-92) 

- Fővárosi Mentálhigiénés Központ  (BFKH Budapest VI. kerületi Népegészségügyi 

Intézet) 

- Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ  (1068 Bp. Király u. 82.  Tel.: 344-60-60) 

- Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  ( Bp. VI. ker. Hegedű u. 7.  Tel.: 322-

78-11) 

- Budapest Főváros Kormányhivatal VI. kerület Gyámhivatala  (1067  Bp. Eötvös u. 3.  

Tel.: 342-09-05) 

- Önkormányzati Szociális Osztály  (1067  Bp. Eötvös u. 3.  Tel.: 342-09-05) 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat  ( Bp. VI. ker. Szív u. 54.  Tel.: 312-12-72) 

- Kerületi Egyházközségek 

- Rendőrség, Bíróság  ( 1063 Bp. Szinyei Merse Pál u. 4.  Tel.: 461-81-41 

(Közbiztonság Kft. 1067 Bp. Eötvös u. 3.  1395 Bp. 62  Pf.:409/35) 
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

A szociális hátrányok enyhítése 
 Mint az a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokból kitűnik, nagy figyelmet kell 

szentelnünk tanulóink szociális hátrányainak enyhítésére. 

Programunk célja segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, nyomon követni 

az ismeretelsajátításukat, egyéni ütemű fejlődésüket. Az adott tanulók személyiségének, 

hátrányos helyzetének ismeretében minden évben meghatározzuk a hátrányok enyhítését 

segítő feladatokat. 

A hátrányok enyhítését iskolánkban a következő tevékenységek szolgálják: 

 

- Szoros kapcsolatot tartunk a helyi intézményekkel, Nevelési Tanácsadóval, és 

Gyermekjóléti Szolgálattal.  

- Fontosnak tartjuk a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatait; a 

családlátogatásokat; a szülők és a családok nevelési gondjainak segítését. Egyéni 

beszélgetések, szülői értekezletek, fogadóórák segítik a szülőket nevelési gondjaik 

megoldásában. 

- Évente felmérjük, és figyelemmel kísérjük az étkezési kedvezményeket, tájékoztatjuk 

a lehetőségekről és segítjük a nyomtatványok kitöltésében. 

- Évente felmérjük a halmozottan hátrányos tanulókat, a szülőket tájékoztatjuk az 

elérhető kedvezményekről. 

- Naponta alsó és felső tagozaton egyaránt „póttízórait” kapnak gyermekeink, melyet 

az étkeztető cég szállít, és a konyhai dolgozók készítenek el tanulóink számára. Ebből 

minden éhes gyermek részesedik. 

- Tanáraink állandóan figyelik és készítik a pályázatokat, melyekkel a táborozások, 

kirándulások, szabadidős tevékenységek anyagi fedezetét teremtik elő, illetve 

csökkentik. Az esetleges otthoni hátrányok kompenzálására gyakoribb színház- és 

múzeumlátogatásokat, az iskolai és a kerületi gyermekkönyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételét is tervezzük. 

- A tanulási hátrányok leküzdéséért lemaradó tanulóinknak felzárkóztató 

programokat, korrepetálásokat, képességeikhez igazodó fejlesztést, míg tehetségesebb 

diákjainknak tehetséggondozó programokat biztosítunk.  

- Ugyancsak a tanulási hátrányok csökkentéséért, a lemaradó tanulók státuszának 

emeléséért működtetjük KIP oktatási programunkat, valamit az Adaptív iskola 

programot 

- Kallódó, csellengésre hajlamos gyermekeinket igyekszünk egész nap felügyelet alá 

vonni, ezért nekik különösen ajánljuk az alsó és felső tagozaton egyaránt működő 

napközit, ahol a felügyeleten túl a tanulásban adódó nehézségeiket is igyekszünk 

enyhíteni. Az 5-6. osztályok számára a napközit a szülői igények és a fenntartó 

engedélyével szervezzük meg. A napközi időszakában szervezett kulturális 

programok, kirándulások szintén hozzájárulnak a hátrányok enyhítéséhez. Felsőbb 

osztályokban tanulószobai foglalkozásokat tartunk, ahol megfelelő körülmények 

között, felügyelet mellett készülhetnek tanulóink. 
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- Azoknak a tanulóknak, akik nem mennek haza a szakórák és a délutáni foglalkozások 

között, a korrepetálások és szakkörök mellett vagy az informatika teremben, vagy a 

könyvtárban (digitális kompetencia) biztosítunk felkészülési lehetőséget, illetve az 

udvaron mozgási lehetőséget. (egészségnevelés) 

- A nem megfelelő nyelvi szocializáció kompenzálására szolgál a hagyományos 

gyermekirodalom (elsősorban népmesék) megismertetése, dramatizálással, bábozással 

a nyelvi kultúra fejlesztése, az irodalom megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése. 

Szorgalmazzuk az iskolai könyvtár egyéni vagy csoportos használatát. (anyanyelvi 

kommunikáció) 

- A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása segít az alapvető viselkedési formák és 

normák elsajátításában is: társas érintkezés, viselkedés a felnőttekkel iskolai és 

iskolán kívüli viselkedési normák stb. Ezek gyakorlására nem csak tanórai szituációs 

játékok által kívánunk lehetőséget teremteni, hanem valódi helyzetekben is: vásárlás, 

közlekedés stb. 

- Fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus szakemberek segítségével, már az alsó 

tagozat végére törekszünk tanítványainkat felzárkóztatni, a felső tagozaton pedig a 

rászorulóknak továbbra is biztosítani a speciális fejlesztő foglalkozásokat. 

- Az egészséges életmódra nevelés, a szokások kialakítására részben a tanórákon (pl.: 

technika óra, főző tankonyha), részben a napköziben, illetve a tömegsport és iskolai 

sportköri foglalkozások keretében kerül sor. 

- Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a rendőrséggel, illetve Nevelési Tanácsadóval, 

Fővárosi Mentálhigiénés Központtal, és ezek útján évről-évre drog- és bűnmegelőzési 

előadásokat, beszélgetéseket szervezünk az osztályfőnöki órák keretében. 

- Kapcsolatunk eleven a Pályaválasztási Tanácsadóval, valamint a Munkaügyi 

Központtal, így a 7-8. osztályosok részére szükség szerint tanácsadást kérünk a tanuló 

személyiségének, készségeinek és képességeinek legmegfelelőbb iskola és 

pályaválasztás érdekében. 

- Az iskola szakmai kompetenciáját meghaladó esetekben élünk a külső szakmai 

segítséggel. 

- Együttműködünk a civil szervezetekkel 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-

oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb 

berendezési tárgyak, valamint egészség- és munkavédelmi eszközök felsorolását a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 20/2019. (VIII. 30. módosítása) tartalmazza.  

A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az 

osztálytermekben és a szaktantermekben a tárgyi eszközöknél felsoroltak, valamint a fenti 

rendelet mellékletében szereplő alapfelszerelések és eszközök szolgálják.  

A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök (különféle tárgyak, eszközök és 

információhordozók, valamint az egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök) a 

„Funkcionális taneszközjegyzék” alapján tantárgyanként meghatározottak.  
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Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

rendje 
 

Iskolánkban az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok külön-külön alakítottak 

diákönkormányzatot. A két szervezet önálló egységként működik, de az iskola életében 

szervesen összefonódva végzik feladatukat, összefogva vesznek részt a különböző iskolai 

megmozdulásokon. 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 

tartoznak. A jogszabályokban rögzített döntések egy részét az intézményvezető, más részét a 

fenntartó hozza. 

A tanulók döntési joga a diákközösségek munkájában történő részvételre, annak szervezésére, 

szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A 

köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint az intézmény 

biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók kifejthessék véleményüket. Lehetőséget 

biztosítunk arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére vonatkozó – döntések 

meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző 

véleményezésben. Ennek érdekében az osztályfőnökök és az osztály DÖK-képviselői minden 

osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetik a dokumentumok 

tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a 

véleménynyilvánítás lehetőségét. 

 

A diákok jogképviselete, diákönkormányzat:  

▪ A diákjogok nyilvánosak iskolánkban, a könyvtárban és/vagy az igazgatói irodában 

egy-egy példányban olvasható az Alkotmány, a Gyermekjogi Egyezmény, a 

köznevelési, az egyesülési törvény, a köznevelésre vonatkozó kormány- és miniszteri 

rendeletek, és minden iskolai dokumentum 

▪ A tanulók rendszeres tájékoztatását szolgálja: 

− az iskolarádió, melyen keresztül minden a diákokat érintő aktuális információt 

közlünk 

− iskola hirdetőtáblái, melyen a fontosabb programok, felhívások szerepelnek 

▪ A tanulók ügyeinek intézéséhez elsősorban az osztályfőnök nyújt segítséget 

▪ Évente legalább egyszer iskolai szintű fórumot tartunk erről a kérdésről, a 

diákönkormányzat gyűlésein folyamatosan, osztályfőnöki órán év elején egyszer 

tájékoztatunk minden diákot jogaikról és kötelességeikről 

▪ A diák egyrészt saját maga képviselheti és érvényesítheti érdekeit, jogait, vagy 

képviselői útján, akik a diákönkormányzatban vesznek részt 

▪ A diákönkormányzati képviselők feladata, hogy rendszeresen részt vegyenek a 

diákönkormányzat megbeszélésein (min. havonta egy alkalommal), tájékoztassák az 

osztályt a meghirdetett programokról, eredményekről, szervezzék meg osztályon belül 

a selejtezőket, válasszanak a meghirdetett feladatokra résztvevőket, képviseljék 

osztályuk véleményét, hozzanak ötleteket, programjavaslatokat, tartsák nyilván a 

dolgozatok várható időpontját 

▪ A tanulók nagyobb közösségét érintő ügyek eldöntése előtt a diákönkormányzat 

véleményét ki kell kérni (Nagyobb közösségnek az iskola tanulóinak 20%-a számít.) 

▪ Évente legalább egy alkalommal fogadja az iskola vezetősége a diákönkormányzat 

képviselőit, ekkor kölcsönösen tájékoztatják egymást az iskola ügyeiről, problémáiról, 

külön kérésre a nevelőtestület értekezletén is történhet ilyen eszmecsere 
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▪ Az iskola valamennyi tanulója érdekében a diákönkormányzat járhat el  

▪ Ha a diákönkormányzat, illetve a szülői munkaközösség jogait nem tartja be az iskola 

nevelőtestülete, akkor törvényességi kérelemmel fordulhat a kerület önkormányzatához 

(az iskola fenntartójához) 15 napon belül, az iskola fenntartójának határozata 30 napon 

belül megtámadható a bíróság előtt (Ez nem vonatkozik az egyes tanulókat érintő 

jogvitákra.)  

▪ A tanulók elleni fegyelmi büntetések ügyében jogorvoslati kérelem nyújtható be a 

büntetést kiszabó testülethez 

▪ A diákönkormányzat az év elején dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az 

iskolaújság, iskolarádió létrehozásáról és működtetéséről, valamint az iskolaújság, 

iskolarádió szerkesztősége tanulói vezetőjének, munkatársainak megbízásáról 
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A szülő, tanuló, pedagógus kapcsolattartásának, 

együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

Az iskola oktató-nevelő munkája csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe veszi a tanulói 

szülői érdekeket, igényeket. A nevelés, a gyermek személyiségének harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív 

együttműködése. 

 Nevelési alapelveink: 

–  szeretet 

–  kommunikáció 

–  bizalom 

–  elfogadás 

–  fegyelmezés 

Cél: A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködése 

A tanulóra ható nevelő hatások erősítsék egymást, a tanárok erőfeszítése hatékony és hatásos 

legyen. 

– A tanulócsoportra koncentráló tanári együttműködés lehetőségeinek feltárása, 

tervezése, kialakítása.  

– Az osztályban tanítók lehetőségeinek kidolgozása a tapasztalatcserére, közös 

tervezésre, problémamegoldásra.  

– Közösen dolgozni a nevelés érdemi feladatain.  

– Az adott gyermekről minél sokoldalúbb információ gyűjtése a gyermek egyéni 

fejlesztésének biztosítása érdekében.  

Iskolánkban az alábbi együttműködési formák valósulnak meg: 

Pedagógus-tanuló együttműködése 

- Tanórák 

- Tanórán kívüli foglalkozások: pl. szakkörök, korrepetálások 

- Szabadidős tevékenységek: táborok, kirándulások 

- Napközi, tanulószoba 

 

Tanulók közötti együttműködés 

- Tanórán- KIP-es órák csoportmunka, tanulópárok, egymás segítése 

- Tanórán kívül- kirándulások, táborok 

 

Szülő-pedagógus együttműködése 

- Szülői értekezletek- csoportos kapcsolattartási forma  

(évente 3 alkalommal, ill. szükség szerint) 

- Fogadó órák- egyéni kapcsolattartási forma 

(évente 6 alkalommal, illetve szükség szerint) 

- Pályaválasztási tanácsadás 

- Családlátogatás szükség esetén 

- Generációk közötti párbeszéd-program 

- Eseti megbeszélések 

- Nyílt tanítási nap 
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- Írásbeli tájékoztatás a magatartási, tanulmányi előmenetelről, az iskolai eseményekről, 

programokról 

 

Pedagógusok együttműködése 

- Értekezletek- tantestületi, munkaközösségi, osztályszint 

- Iskolai és iskolán kívüli programok 

- Eseti konzultációk 

- Esetmegbeszélő csoport 

 

 

Pedagógusok és segítő személyek együttműködése 

- Személyes konzultáció 

- Esetmegbeszélő csoport 

- Team megbeszélések 

 

Tanulók- pedagógusok- szülők együttműködése 

- Közös programok, rendezvények osztályszinten és iskolai szinten 

- Családi sportnap 

Együttműködésünk alapja minden esetben a gyermekek fejlődése, fejlesztése iránt érzett 

közös felelősség, a szülők és az iskola közti bizalom, összhang. 

A sikeres együttműködéshez az iskola a fent leírt formák mindegyikét felajánlja és biztosítja a 

szülőnek, tanulóknak.  

A szülői oldalról elvárjuk, hogy a szülők tegyenek eleget törvényben előírt kötelességeiknek, 

éljenek arra irányuló jogukkal, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak gyermekük testi-lelki-

szellemi fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről. 

Várjuk a szülők megjelenését a gyermeküket, illetve őket érintő kérdések megbeszélésekor. A 

gyermekkel kapcsolatos esetleges problémák megszüntetésének érdekében együttműködő 

magatartást kérünk. 

Kíváncsiak vagyunk őszinte véleményükre, ezért rendszeresen mérjük a szülői elégedettséget 

(ez a minőségirányítási csoport munkája). Ilyenkor szívesen várjuk ötleteiket az iskola 

életével, munkájával kapcsolatban.  

A továbbfejlesztés lehetőségeként el kell érnünk, hogy minél több szülő vegye 

igénybe az iskola által biztosított együttműködési formákat, értsék meg, hogy gyermekük 

nevelésében csak közösen érhetünk el megfelelő eredményeket. Meg kell ismerniük az iskola 

nevelési céljait, eszközeit és a nevelési feladatok megvalósításában aktívan működjenek 

közre, és minél nagyobb számban vegyenek részt az iskola által felkínált programokon. 

Fontos szerepet szánunk iskolánkban az esélyegyenlőség biztosításának, így minden 

családnak igyekszünk személyre szabott segítséget nyújtani gyermeknevelési, életvezetési 

problémák esetén. Amennyiben a szülők igénylik, szakemberek (iskolapszichológus, 

szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős) segítségét is biztosítani tudjuk.  

 

A szülőkkel való együttműködés: 

• Írásbeli tájékoztató  

• 3 havonkénti esetmegbeszélések: szülő – tanuló – osztályfőnök  
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Tevékenység Módszer Kik csinálják Mikor Felelős 

A belépő 1. 

évfolyamos 

tanulók szüleinek 

tájékoztatása 

Írásbeli tájékoztató  

Részvétel 

iskolaválasztási 

szülői 

értekezleteken 

Nyíltnapok 

Vezetőség tagjai, 

alsós tanítók 

leendő 1. 

évfolyamon tanító 

pedagógusok 

 

Megelőző 

tanévben 

októbertől 

május 

végéig 

Intézményvezető 

Az éves munka 

tervezése, a 

munkaterv 

véleményezése 

A vezetőségi 

értekezlet, a szülői 

szervezet és a 

diákönkormányzat 

javaslatai  

Vezetőség,  

szülői tanács tagjai, 

DÖK képviselők  

Minden év 

szeptember 

30-ig 

Intézményvezető 

A tanév 

rendjének, 

feladatainak 

ismertetése, 

pedagógusok 

bemutatkozása 

szülői értekezletek 

 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

pedagógusok 

osztályfőnökök 

 

Minden év 

szeptembere 

Intézményvezető 

Pályaválasztási 

szülői értekezlet 

Szóbeli tájékoztatás 

a középfokú oktatási 

intézményekről 

Vezetőség tagjai,  

8. osztályos 

osztályfőnökök 

Minden év 

november 

10-ig 

Intézményvezető 

Tájékoztató a 

félévi 

eredmények 

várható 

alakulásáról 

Egyéni fogadó órák 

Írásbeli tájékoztató 

a követelményeket 

nem teljesítő 

tanulók szülei 

részére 

Szaktanárok,  

osztályfőnökök 

 

Minden év 

december 

közepe 

Intézményvezető 

helyettes 

 

A félév 

munkájának 

értékelése 

Osztályszintű szülői 

értekezletek  

Osztályfőnökök Minden év  

február  

eleje  

Intézményvezető 

Tájékoztató a 

diákok várható 

eredményeiről 

Egyéni fogadó órák 

Írásbeli tájékoztató 

a követelményeket 

nem teljesítő 

tanulók szülei 

részére 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok  

 

Minden év 

május 

közepe 

Intézményvezető 

helyettes 

 

A tanév 

munkájának 

értékelése 

Osztályszintű szülői 

értekezletek  

Osztályfőnökök Minden év  

május vége  

Intézményvezető 

Ki miben tudós a 

szülők 

bevonásával 

Generációk közötti 

párbeszéd-program 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok  

 

Változó KIP csoport 

ezzel megbízott 

felelőse 

 

Pedagógusok és diákok együttműködése az iskolában: 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
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– az iskola vezetője legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén 

– a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

– az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

 Iskolánkban működő és folyamatosan dolgozó diákönkormányzat van. Munkáját alsó 

és felső tagozaton egy-egy felnőtt – diákönkormányzatot támogató pedagógus – segíti. 

Foglalkozásaik, megbeszéléseik rendszeresek. Az iskolai diákönkormányzat tagjai az 

osztályok képviselői. Maguk közül választják meg felelőseiket, tisztségviselőiket. 

A rendszeres tájékoztatást, információcserét segítik elő az iskola újság és az iskolarádió 

rendszeres műsorai is. 

A diákok kapcsolata nevelőikkel részben a diákönkormányzatot segítő pedagógus, részben 

pedig az osztályok felelősein keresztül történik. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják, 

figyelembe véve, a törvényben előírt titoktartási kötelezettséget. 

 Az integrációs és képesség-kibontakoztató intézményi programban részt vevő 

tanulókkal való kapcsolattartás formája a személyes kapcsolattartás mellett az „Egyéni 

előrehalási napló” vezetése, amelyben az egyéni fejlesztési tervben meghatározott 

célkitűzések és az abban meghatározottak teljesülése kerül rögzítésre. 

 Az iskolai szervezett kapcsolatokon kívül megvannak a személyes lehetőségek, 

ugyanis a gyerekek igénylik ezt a formát. Fontosnak tartjuk, hogy a nevelők nyitottak 

legyenek diákjaik gondjai iránt, a diákok pedig bátran forduljanak nevelőikhez gondjaikkal. 

 

Pedagógusok és diákok együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei az iskolában: 

- tanulók bevonása a diákokat érintő döntés-előkészítő munkába 

- a tanítás nélküli munkanap programjának önálló szervezése (DÖK) 

- ügyeleti munka (felső tagozaton) 

- iskolai rendezvényeken történő felügyelet 

- Házirend felülvizsgálatára szerveződött csoport 

- DÖK-elnök részvétele a nevelőtestületi értekezleten, amikor a diákokat érintő 

kérdéseket tárgyalják 

- DÖK tevékenység kapcsán (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus között) bekövetkezett 

konfliktusok rendezése, megvitatása a vitakultúra betartása mellett 

- Adaptív iskola program 
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A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra: 

• az osztályozó vizsgákra, 

• a különbözeti vizsgákra, 

• a javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá:  

• más intézmények azon tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek 

feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő,  

• az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, és zavartalan lebonyolítás 

feltételeinek biztosítása. 

2. Az értékelés rendje 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján 

állapítjuk meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. 

 

Osztályozó vizsga 

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

megállapításához, ha 

• egyéni tanrend miatt felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele 

alól, 

• engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik.  

 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 
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Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló 

esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén. 

A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg. 

 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

3. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az 

intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.  

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni tanrendben tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni 

tanrendben tanuló gyermek magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  
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Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

1.Az intézménybe történő felvétel feltételei: 

 

• a szülő fogadja el intézmény pedagógiai programját,  

• vállalja az együttműködést annak megvalósításában 

 

A felvételnél figyelembe vehető szempont:  

• testvér már az intézménybe jár 

• szülő a kerületben dolgozik 

• egyéb méltányossági tényezők 

 

2. Az első osztályosok beiskolázása 

A leendő első osztályosok szülei számára a munkatervben elfogadott, az intézmény 

honlapján közzétett időpontban megtartott foglalkozások. Az órák után az intézmény 

vezetője vagy megbízottja bemutatja az iskolát és válaszol a kérdésekre. Januártól 

márciusig havonta ismerkedő foglalkozást szervezünk a jelentkező családok részére. A 

gyerekek játékos foglakozáson vesznek részt, közben a szüleikkel rövid, ismerkedő 

megbeszélést tartunk. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás megkönnyítése.  

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt; 

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, 

• a gyermek azonosítására alkalmas hatósági igazolványt; 

• a szülő személyi igazolványát. 

 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az intézményvezető dönt. 

 

3. Átvétel más intézményből 

A tanuló átvételét a szülő kérelmezheti írásban az intézmény vezetőjénél.  

A kérelemnek tartalmaznia kell az indoklást valamint mellékelni kell a következő 

dokumentumokat, illetve másolatukat: 

▪ a tanuló bizonyítványa, 

▪  tanév közbeni átjelentkezéskor az e- naplóból kinyomtatott eredmények, 

▪ a tanuló születési anyakönyvi kivonata, 

▪ tanuló lakcímkártyájának másolata. 

 

Az átvétel elbírálásának szempontjai: 

▪ a gyermek az iskola körzetébe költözik – kötelező felvétel 
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▪ az osztály létszáma nem haladja meg a törvényi, illetve a fenntartó által 

engedélyezett előírásokat 

▪ az osztály tanulói összetételével összeegyeztethető a felvétel 

▪ a tanuló tanulmányi előzményei megfelelnek az iskolában folyó oktatásnak 

▪ a tanuló, eltérő tanulmányi előzmények esetén vállalja az előírt különbözeti 

vizsga letételét a pedagógiai programban, házirendben szabályozottaknak 

megfelelően. 

A tanuló átvételéről az intézményvezető dönt. Döntéséről a szülő írásban kap 

tájékoztatást. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél teljesülnie kell az intézménybe 

iratkozáshoz szükséges feltételeknek. A tanulónak el kell töltenie az iskola megfelelő 

osztályában 3-10 próbanapot, hogy megismerkedjen leendő közösségével és a befogadó 

közösség is megismerhesse őt. A próbanapok és a szülőkkel történő beszélgetés után az 

osztályfőnök javaslatát kikérve, a tanuló előző tanulmányi eredményének, magatartás és 

szorgalom érdemjegyeinek, figyelembe vételével az intézményvezető dönt a felvételről. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 
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HELYI TANTERV 

Tanórai foglalkozások és azok óraszámai 
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam 

Tantárgyak 1 – 2. évf. 3 - 4. évf. 5 - 6. évf. 7 - 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 14 10 8 6 

Idegen nyelvek – Angol   2 6 6 

Matematika 8 8 8 6 

Etika/hittan 2 2 2 2 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

(hon- és népismeret) 

  5 5 

Természettudomány és földrajz 

(természetismeret, biológia, 

földrajz, fizika, kémia) 

 2 4 12 

Művészetek 

(ének-zene, dráma és színház, 

vizuális kultúra, mozgóképkultúra 

és médiaismeret) 

8 7 5 5 

Technológia 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Digitális kultúra 

2 4 4 3 

Testnevelés és egészségfejlesztés 10 10 10 10 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
  2 2 

Kötelező alapóraszám 44 45 54 57 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 2 3 

Maximális órakeret 48 49 56 60 

 

 

Tantárgyi óraszámok elosztásának indoklása:  

▪ Az intézmény 2011-ben indította el Mappa programját, mely a Mappa – Művészet és 

Mappa – Informatika alprogramokkal a vizuális- és digitális kultúra 

műveltségterületeket kívánja fejleszteni. Ezért indokoltnak tartjuk 5. évfolyamon 

minkét tárgy óraszámának emelését. 

▪ Az intézmény Örökös ökoiskolaként működik, ezért elengedhetetlennek tartjuk a 

környezetismeret tantárgy tanítását az 1. évfolyamtól. 
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Alsó tagozat 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv  3 3 2+1 2+1 

Magyar irodalom 4 4 3+0,5 3+0,5 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4 

Idegen nyelvek - Angol nyelv    2 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika 1 1 1 1 

Informatika 0,5 0,5 1 1+0,5 

Testnevelés  

(néptánc) 

5 

(1) 

5 

(1) 

5 

(1) 

5 

(1) 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 

 

Alsó tagozat kifutó 2-4. évfolyam 

  

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

1. Magyar nyelv és irodalom 7+1 6+1 6+1 

2. Matematika 4+1 4+1 4+1 

3. Angol nyelv 1 1 2 

4. Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 

5. Környezetismeret 1 1 1 

6. Ének-zene 2 2 2 

7. Vizuális kultúra 2 2+0,5 2+0,5 

8. Technika, életvitel és gyakorlat 1 1+0,5 1+0,5 

9. Testnevelés és sport 5 5 5 

10. Informatika 1 1 1+1 

 Szabadon tervezhető óra: 2 3 3 

 Választható óra: 2 2 2 

 Informatika 1 1 1 

 Angol nyelv 1 1 1 

 

Maximális kötelező óraszám 

- választott órákkal együtt 27 27 29 
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Felső tagozat 5-8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv  2 2 1+0,5 1,5 

Magyar irodalom 2 2 2 1,5 

Matematika 4 4 3+0,5 3+0,5 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret  1   

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2   

Biológia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1 

Dráma és színház    1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Testnevelés és sport  

(néptánc) 

5 

(1) 

5 

 

5 

 

5 

 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 30 
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Felső tagozat kifutó 6 – 8. évfolyam 

  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

1. Magyar nyelv és irodalom 4 3+1 4 

2. 

Történelem, társadalmi- és 

állampolgári ismeretek 2+0,5 2 2 

3 Angol nyelv 3 3 3 

4. Matematika 3+1 3+1 3+1 

5. Informatika 1+1 1+1 1+1 

6. Természetismeret 2+0,5     

7. Fizika   1,5 1,5 

8. Biológia és egészségtan   1,5 1,5 

9. Kémia   1,5 1,5 

10. Földrajz   1,5 1,5 

11. Ének-zene 1 1 1 

12. Vizuális kultúra 1+1 1+1 1+1 

13. Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 

14. Testnevelés és sport 5 5 5 

15. Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 

16. Osztályfőnöki 1 1 1 

16. Dráma és tánc 0,5     

 Szabadon tervezhető óra: 3 3 3 

 Választható óra: 3 4 4 

 Rajz 1 1 1 

 Informatika 1 1 1 

  

Maximális kötelező óraszám - 

választott órákkal együtt 31 35 35 

A kötelező tanórákon minden tanuló részvétele kötelező, míg a választható órákon az a tanuló 

vesz részt, akinek részvételi szándékát szülője vagy gondviselője az előző tanév május 20-ig 

írásban jelezte. Ha a tanulót kérelmére az iskola felvette a szabadon választható tanítási órára, 

a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választható tanórai foglalkozást az 

értékelés és minősítés, a mulasztás, valamint a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 

kell kezelni, mint a kötelező tanítási órát. 

A kötelező és választható órákat lásd a fenti óratervben. 

Intézményünk helyi tanterve – az óraszámok változatlanul hagyása mellett – előírja a 

természettudományok súlyának növelését. Az említett műveltségi területnek különös 

figyelmet adunk az oktatási folyamatban, és a vonatkozó kompetenciákat a többi tantárgyhoz 

kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben átjárókat és 

kapcsolódási pontokat keresünk a többi tantárgyhoz. 

Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő 

szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a 

tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a 

játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás 

okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és 

meghatározó életkorban. 

 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
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kiválasztásának elvei, és a tankönyv ingyenes igénybevételének 

biztosítása 

Iskolánkban évek óta törekszünk arra, hogy gyermekeink életkoruknak, képességeiknek és 

sajátos nevelési igényeiknek megfelelő tankönyvekből sajátítsák el az adott tanév tananyagait.  

A tankönyvek, munkafüzetek, tanulási segédletek megválasztásáról a szakmai 

munkaközösségek döntenek, az alábbi szempontok szerint: 

 

- A tankönyvek kiválasztása a szakmai munkaközösségek hosszú távú, felelős döntése, 

ezért azok kiválasztása több évre szól. 

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

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított.  

- A kiválasztott tankönyvek illetve a tankönyvcsaládok a NAT-hoz, a kerettantervhez és 

az intézmény pedagógiai programjához, valamint helyi tantervéhez illeszkedjenek. 

Egy évfolyamon általában ugyanazt a tankönyvet használjuk, ezáltal lehetővé válik az 

iskolán belüli átjárhatóság, valamint a pedagógiai programban és a tanév 

munkatervében tervezett évfolyamszintű felmérők megírása.  

- A tankönyvek, tankönyvcsaládok kiválasztásakor figyelembe kell venni a pedagógiai 

programban rögzített képzési szakaszokat és az egymásra épülés kritériumait. Ennek 

érdekében döntéshozatal előtt az alsó és a felső tagozaton azonos tantárgyat tanítók 

közötti egyeztetés elengedhetetlenül szükséges.  

- A tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, térkép stb. feleljen meg az adott 

tanulócsoport képességeinek. 

- A tankönyvek által közölt ismeretek tudományosan legyenek hitelesek, megbízhatóak. 

- A taneszköz legyen igényes kivitelezésű, a gyermek szívesen vegye a kezébe, 

ugyanakkor a mindennapi használatra legyen alkalmas. 

- Tartalmazza a felfedezés lehetőségét, fejlessze a kreativitást. 

- Fejlessze azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Minél érthetőbben, szemléletesebben közvetítse az ismeretanyagot a tanulók felé. 

- A tankönyvi, munkafüzeti feladatok adjanak minél több lehetőséget a gyakoroltatásra, 

az ismeretanyag elmélyítésére, differenciálásra. 

- Fejlessze a környezet iránti felelősség, a cselekvés, a környezet állapota iránti 

érzékenység tudatát. 

- Amennyiben a tankönyvkínálatban megjelenő tankönyvek és tanulási segédeszközök 

közül több is megfelel a szakmai kritériumoknak, illeszkedik a NAT-hoz és iskolánk 

pedagógiai programjához, valamint a helyi tantervhez, úgy a kiválasztási szempontok 

között szerepeljen a taneszköz tartóssága és kedvezőbb ára is. 

- Törekszünk arra, hogy a tankönyvekből az iskolai könyvtár számára évente növekvő 

mennyiséget szerezzünk be. Ezeket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

kikölcsönözhetik, ingyenesen használhatják a tanév során. 
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- Az iskola ingyenesen biztosítja a tankönyveket, munkafüzeteket és 

munkatankönyveket. A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az 

általános iskolák minden tanulója évente egy alakalommal térítésmentesen kapja meg 

a tankönyveket. 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk: 

• tankönyv kölcsönzéssel, 

• használt tankönyvek biztosításával, 

• az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint: 

• 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a 

könyveket) 

• 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a 

munkafüzetek és idegennyelv könyvek, munkafüzetek kivételével – az iskola 

könyvtári állományából kapják. Az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az 

intézmény könyvtárának. 

- A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 

van: rajz, technika, testnevelés. 

- Az előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése, valamint a pszichikus funkciók fejlesztése a 

kiemelt feladat. Fontos szerepe van a tanulmányi sétáknak, a környezetünk tudatos 

megfigyelésének. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A környezethez 

való alkalmazkodás kerül előtérbe.  

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- 

és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

Kiemelt szerepet kap a kreativitás fejlesztése. Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 

való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésük ezeken az évfolyamokon hangsúlyosabban jelenik meg. 
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Mindennapos testnevelés  
 

Az igen gyenge, gyenge fizikumú egyén a mindennapi élet kihívásainak nehezen tud eleget 

tenni, az állandóan fáradt ember munkavégző képessége labilis, testileg-lelkileg 

sérülékenyebb, könnyebben sebezhető. 

Az állandóan fáradt emberek fásultan, szomorúan, rossz életminőségben élik le az életüket, és 

igen gyakori, hogy a fizikai állapotuk romlásával, gyengülésével egyre nő bennük a testedzés 

és a sport iránti ellenszenv. A gyenge, fáradt embernek nem jut az eszébe, hogy közérzete 

javításához, önbizalma növeléséhez, önbecsülése visszaszerzéséhez a leghatásosabb "tartósan 

szedhető" (káros mellékhatással nem bíró) gyógyszer, a rendszeres, örömmel végzett 

sportolás/testedzés. 

Mindennapos testedzés megvalósulása:  

Alsó tagozaton a kötelező és szabadon felhasználható órakeretből beépített 3 testnevelés óra 

és a tömegsport foglalkozások (a gyerekek életkorának és érdeklődésének megfelelő, fejlesztő 

mozgásos játékok) mellett 

- sportszakkörök 

- szabadidős foglalkozások,  

- játékok,  

- udvar használatának lehetősége teszi lehetővé a mindennapos testnevelést. 

 

Az órarend elkészítésénél ügyelünk arra, hogy minden napra jusson a testmozgás valamelyik 

formájából. Az iskolaotthon, a napközi valamint a tanulószobai foglalkozások munkarendjébe 

is bekerült a napi 45 perces testmozgás biztosítása. 

Amelyik nap nincs testnevelő által tartott foglalkozás, akkor a tanítók viszik a tanulókat a 

szabadba (terasz, udvar, játszótér); a teremben, vagy a folyosón adnak lehetőséget játékos 

mozgásos tevékenységre. Az alsó tagozaton a játékos sportfoglalkozások a napközis 

időkeretben zajlanak a napközis nevelők vezetésével. A foglalkozásokba lehetőség szerint 

minden alsós tanulót be kell vonni. 

A foglalkozások tervezése a napközis munkatervekben történik. 

A foglalkozások tartalmát tekintve törekedni kell arra, hogy: 

- az megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak, 

- vegye figyelembe a tanulói igényeket, 

- fordítson gondot új játékok tanítására; 

- legyen változatos; 

- törekedjen a sport megszerettetésére, keltse fel a mindennapi mozgás iránti igényt; 

- lehetőség szerint vonja be a tanulók családját. 

Tömegsport foglalkozások 

A tömegsport az iskolában zajlik, a foglalkozásokra tanítási időn túl kerül sor. 

Az iskolában játékos mozgás, kosárlabda, teremfoci, ugrókötél foglalkozásokat tartanak a 

testnevelők.  

Kitűzött feladataink: 

Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a tantestület egészének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 
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− Együttműködést alakítunk ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

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

környezet legyen. 

− Biztosítjuk az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és az iskolai 

egészségügyi szolgáltatásokat. Ezekkel párhuzamosan együttműködünk az 

önkormányzat szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola 

személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. 

Kiemelt elsőbbséget biztosítunk: 

− az egészséges étkezésnek, 

− a testedzésnek, 

− a szabadidő hasznos eltöltésének, 

− a lelki egészségfejlesztésnek, 

− a tanácsadást biztosító programoknak. 

Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, mely kiemelt figyelmet fordít a pedagógus és 

a tanuló jó közérzetének kialakítására, tiszteletben tartja emberi méltóságát, többféle 

lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot és támogatja az 

egyéni előrejutást. Törekszünk arra, hogy segítséget nyújtsunk diákjainknak, az iskola 

személyzetének, a családoknak egészségük megőrzéséhez. 

Kihangsúlyozzuk a közösséget, mint nevelési lehetőséget, folyamatosan alkalmazzuk a 

közösséggel nevelés módszerét, hogy megértsük, és megértessük a közösség, hogyan járulhat 

hozzá, vagy éppen hogyan hátráltathatja az egészség fejlesztését és a tanulást. 

Konkrét feladataink: 

Minden tantárgy a sajátosságainak megfelelő módon fejti ki egészségnevelő hatását, de 

nagymértékben számítunk a természetismeret, egészségtan, biológia, testnevelés, technika 

tantárgyak által biztosított lehetőségekre. 

- Barátságos, egészséges környezetet alakítunk ki:  

Bútorok mérete, állaga, berendezés, világítás, szellőztetés, tisztaság 

- Személyi higiéné: 

Öltözködés – megfelelő, kényelmes, váltócipő, tisztasági csomag, illemhelyek 

tisztasága – wc-papír, szappan, papír zsebkendő, fogmosás, szalvéta 

- Egészséges táplálkozás: 

alsó és felső tagozaton „póttízórait” biztosítunk tanulóink számára, 

szemléltető tablók, piaclátogatások, gyümölcsnapok, Nes-fitt program 

- Napi munkarend: 

 Az órák arányos beosztása: nehéz – könnyű, ülős – mozgásos, 

 Koncentrálós – kevesebb figyelmet igénylő 

- Egész iskolára vonatkozó programok: 

 Egészségnap: felvilágosító, tájékoztató előadások, bemutatók, kóstolók 

 Sportnap, családi sportnap, akadályverseny, kirándulások, kihívás napja 

 Általános iskolaorvosi szűrés, oltások, fogorvosi szűrés, ellenőrzés 

 Orthopédiai szűrés, ellenőrzés 

 Nyári táborok, erdei iskolák 

 Szülői értekezletek, fogadóórák 

Külső előadók által nyújtott lehetőségek (DADA, Drog-busz, Signal program, 

Szívkincsesláda, Nutrikid,…) 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
68 

 

Gyógytestnevelés: 

Jogszabály alapján (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) a tanulót, ha egészségi állapota 

indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés vagy 

gyógytestnevelés órai keretben javasolja a testnevelést. 

Annak a tanulónak, akinek az orvos gyógytestnevelést javasolt, a gyógytestnevelés órán való 

részvétel kötelező. 

A gyógytestnevelés értékelése az órai munka alapján történik.  

A gyógytestnevelés munka folyamatos, hiszen a tanév közben a tanulók egészségi állapota 

változhat, így elrendelhetik ezt a foglalkozást a számára, illetve javulás esetén kiemelhető. 

Minden tanév május 15-ig az iskolaorvos elvégzi a kötelező szűréseket és elkészíti a 

testnevelési kategóriába sorolásokat, javaslatot tesz további szakorvosi vizsgálatra. A 

gyógytestnevelés órán való részvétel szakorvosi javaslatra történik. 

A gyógytestnevelési szolgáltatást a pedagógiai szakszolgálat munkatársa végzi, a foglalkozás 

ingyenes.  
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A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

A kötelező tanórákon minden tanuló részvétele kötelező, míg a választható órákon az a tanuló 

vesz részt, akinek részvételi szándékát szülője vagy gondviselője az előző tanév május 20-ig 

írásban jelezte. Ha a tanulót kérelmére az iskola felvette a választható tanítási órára, a tanítási 

év végéig köteles azon részt venni. A választható tanórai foglalkozást az értékelés és 

minősítés, a mulasztás, valamint a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell kezelni, 

mint a kötelező tanítási órát. 

A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus választására nincs lehetőség 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Csoportbontás: 
Iskolánkban az oktató-nevelő munka sikeresebb megvalósulása érdekében a fenntartóval 

történt egyeztetés és a szülői igények felmérése alapján az alábbi csoportbontásokat 

alkalmazzuk: 

• Technika, informatika tantárgyakból az osztálylétszámok függvényében a tantermek 

adottságai, illetve a speciális, veszélyes eszközök használata miatt. 

• A csoportlétszámokra vonatkozó előírásokat nyelvoktatásnál is figyelembe vesszük. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. Intézményünk tanulói 

hátteréből fakadóan mindenképp indokoltnak tartjuk a csoportbontást a nyelvi 

készségek minél hatékonyabb fejlesztése érdekében. Tanulóink nagy része 

nyelvtanulásában otthon nem számíthat segítségre, további iskolán kívüli 

nyelvoktatást pedig nem tudnak finanszírozni a szülők. Továbbtanulási mutatóink 

alapján diákjaink nagy része 8. osztályban fejezi be az idegen nyelv tanulását. 

 

Projektoktatás 

 

A projektoktatás során egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó 

téma kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek 

középpontjában egy probléma áll. A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a 

lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott 

problémához kapcsolódnak. 

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a 

korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.  

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, 

falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít. 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő 

szinten kell történjen: Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott 

ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes 

projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte 

szükséges.  

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét. A feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten, 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
70 

 

több tanulócsoport bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus 

kezdeményezésére. A projekt időtartama 1 esetleg több hétre tervezhető.  
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Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi 

feladatok meghatározása  

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

- a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;  

- a házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

diákok az iskolai munka után gyakran még különórák után érnek haza, és 4-5 tárgyból 

kell másnapra készülniük; 

- több időt igénylő házi feladat esetén (házi dolgozat, gyűjtőmunka) legalább egy hetet 

kell a munkára biztosítani, de ebbe az esetleges szünetek nem számíthatók be; 

- az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

- szorgalmi (nem kötelező) feladatot a gyerekek kaphatnak a hétvégére és a tanítási 

szünetek idejére is; 

- speciális esetben (tartós hiányzás, nagymértékű lemaradás) egyénileg meghatározott, 

reálisan elvégezhető szóbeli és írásbeli feladat adható a hétvégére és a tanítási 

szünetek idejére is a felzárkózás érdekében; 

a sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében lehetőség van a 

differenciált házi feladat adására; 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

Elvek: 

- A házi feladat a törzsanyag megerősítését szolgáló gyakorló anyag szóban és írásban. 

- A feladatok lehetőleg olyan típusúak legyenek, amilyeneket délelőtt oldottak meg. 

Megoldásukhoz olyan eszközre legyen csak szükség, mely magának a tárgynak az 

elsajátításához is kell a délelőtti foglalkozásokon. 

- A házi feladat mennyiségét és minőségét a délutános kontrollálja és visszajelez 

- Rugalmas mennyiség is adható (pl. A4-es lap tele feladatokkal, a tanuló maga osztja be, 

hogy melyik du. mennyit készít el és így mikorra végez) 

- Nagyobb arányban legyen begyakorlás, melyhez inkább türelemre, szorgalomra van 

szükség, mint a kifejezetten alkotó képzeletet igénylő feladatok-megoldásukhoz kevés vagy 

semmi külső segítségre se legyen szükség. 

- A jobb képességű tanulók fejlődését és a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását 

egyénre szabott, differenciált feladatokkal segítjük elő. 

- Fontos a házi feladat előkészítése, a megfelelő motiváció már a tanórákon-szóban előre 

megbeszélve. 
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- A szóbeli és írásbeli feladatokat a szaktanárok írásban rögzítik ("leckefüzet") a 

tanulószoba/napközi vezető részére. 

- Elengedhetetlen a folyamatos konzultáció és egyeztetés a délelőtti órák tanáraival: ki, 

mennyit és milyen jellegű feladatot ad, min legyen a hangsúly, melyik rész kinek megy 

nehezen, mikor lesz felelés, dolgozat stb. 

- A szakköri és egyéb délutáni elfoglaltságok miatt elmaradt feladatok elkészítése, pótlása a 

tanuló otthoni kötelessége. Ennek ellenőrzése a szaktanár feladata. 

 

Korlátok: 

- Mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell venni a rendelkezésre álló időkeretet és a 

tanulók képességeit, továbbá:  

- a gyerekek sokkal fáradtabbak 

 - figyelmüket nehezebb lekötni, megtartani 

 - feladattartásuk gyengül 

  - munkafegyelmük csökken 

 - magatartási problémák fokozódnak, 

 - ingerküszöbük csökken    

 - mozgásigényük nagyobb 

- A hét utolsó tanítási napján feladott házi feladatok esetében fokozottan figyelembe vesszük, 

hogy a tanulók végezzék el azokat a tanulószoba/napközi keretében. 

- Hétvégére nem adható sem szóbeli, sem írásbeli feladat, biztosítva a tanulók szabadidejét. 

Ezen kitétel a tanítási szünetekre is érvényes. 

 

Napközi- és tanulószobai foglalkozásokra vonatkozó szabályok 

• A tanulószobán és napközis foglalkozásokon a nevelők koordinálják a pedagógusok 

által feladott házi feladatok elkészítési rendjét. Az órarend figyelembevételével 

átcsoportosíthatja az elkészítés, megtanulás rendjét. 

• Az írásbeli házi feladatokat a pedagógusok ellenőrzik. A jó megoldásokat, illetve az 

elvégzés hiányát szimbólumokkal értékelhetik. A házi feladatokra adott érdemjegyek 

feketével kerülnek a naplóba.  
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 
A beszámoltatás, számonkérés formáit, az értékelés és minősítés módozatait tekintve 

nagy a pedagógusok szabadsága, de bizonyos alapelveket, elvárásokat minden nevelőnek be 

kell tartania: 

Értékelésünknek mindig világosnak, az érintettek számára egyértelműnek, 

igazságosnak, rendszeresnek, kiszámíthatónak, megbízhatónak, ösztönzőnek kell lennie. 

Figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, fejlődését. Ez jelent viszonyítási alapot, 

és fejleszti a tanulók ítélőképességét, amely saját munkájuk eredményeinek és kudarcainak 

felismeréséhez szükséges. 

Az iskolai értékelési folyamatban a tanulástámogató értékelési módszereket tartjuk 

követendőnek. 

Fontos elemként kezeljük az ön- és társértékelés fejlesztését. 

A tanulói teljesítmények értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát alkalmazzuk. 

Az osztályzat a helyi tantervben rögzített követelmények teljesítésének a félév ill. a tanév 

végére elért szintjét tükrözi. 

Az év végi osztályzatot az év közben kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani. 

A tanuló év végi osztályzatai alapján a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamra 

lépéséről. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők bírálják el a tanulók év közbeni tanulmányi 

munkája, illetve érdemjegyei alapján. 

A gyermek tanulmányi előmenetelét a Minisztérium által rendszeresített 

nyomtatványokban ( ellenőrző, bizonyítvány...), valamint az EKRÉTA elektronikus naplóban 

írásban rögzítjük. 

Nem vezetjük be az év végi záróvizsgát. Helyette egy-egy tematikus tanítási egység 

összegző-, feltáró-, minősítő jellegű értékelésére kerül sor.  

A tantárgyi teljesítmények értékeléséről a szülőket rendszeresen, és érdemben 

tájékoztatjuk. A kritikus teljesítményt elérő tanulók szüleit félév ill. év vége előtt, a 

szabályoknak megfelelő időben (december, május eleje) időben, figyelemfelhívó, 

figyelmeztető céllal írásban külön is tájékoztatjuk.  

Az értékelés időpontjának, körülményeinek, formájának meghatározása a nevelők 

kompetenciája. Az intézményünkben folyó értékelési tevékenységnek azonban az alábbi 

követelményeket ki kell elégítenie: 

• tájékoztassa a pedagógust, a tanulót és a szülőt a végzett munka eredményéről, 

• a minősítési rangsorolás érdekében viszonyítania kell a standardhoz, 

• a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított 

előrehaladását, 

• a lényeges elemeket tükrözze. 

Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében 

minél többször – félévenként legalább egyszer – ellenőrizzük a követelmények elsajátítását 

szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban. 

A megbízható értékelési rendszer alapfeltétele, hogy az iskola tantárgyanként kidolgozott, 

részletes követelményrendszerrel dolgozzon. A követelményrendszert, benne külön 

megjelölve az alapkövetelményeket, évfolyamonkénti lebontásban a tanulókkal ismertetni 

kell.  
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Az alapkövetelmény az a szükséges tudás, amely a továbbhaladás feltétele. Tartalmi 

alapja a kerettanterv követelménye. 

Az ismeretek számonkérésének követelményeit az iskola helyi tanterve tartalmazza 

tantárgyanként. 

 

A számonkérés követelményei: 

- A számonkérés legyen rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, kiszámítható, 

azonos feltételeket teremtő - a helyi tantervben meghatározott követelményeket 

figyelembevevő, arra szorítkozó - az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó. 

- Teljesüljön a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya. 

- A számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű. 

- Szülők tájékoztatása a számonkérés követelményeiről a tanév eleji és a félévi szülői 

értekezleteken.  

A szóbeli számonkérés iskolánkban használatos formái:  

- 5-10 perces frontális számonkérés az óra elején 

- szóbeli felelet - az előző óra, órák anyagából - érdemjeggyel minősítve 

- a házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az otthoni 

munka fontossága, hasznossága, célszerűsége, és rendszerességre neveljük őket. Azok 

a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a számonkérés ilyen 

megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez juthatnak 

- kiselőadás, tanulói kísérlet, testnevelési követelmények gyakorlati bemutatása, 

memoriter, gyűjtőmunka 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások  

 

A következő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, 

rajz, technika, ének-zene, etika ellenőrzésénél a nevelők a tanulók munkáját egy-egy 

témakörön belül írásban is ellenőrizhetik. Kivétel, ha a tanuló sajátos nevelési igénye illetve 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavara miatt az írásbeli beszámoltatás helyett szóban 

számolhat be szakértői javaslat alapján. 

Az iskolánkban általánosan használt számonkérési formákat és azok minimális illetve 

maximális számát a kerettanterv egyes tantárgyainál ismertetjük. 

Az írásbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái:  

- Feladatlap, teszt kitöltése, önálló megoldása, tanulói kísérlet jegyzőkönyve  

- Felmérő dolgozat írása - kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából.  

- Témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése.  

- Félévi és év végi felmérő, szintfelmérők - annak mérése, hogy tanulóink egy tanév 

vagy egy tanulmányi időszak követelményeit hogyan sajátították el. 

- Osztályozó vizsga: Az egyéni tanrenddel rendelkező tanulók félévkor és tanév végén 

minden tantárgyból tárgyakból osztályozó vizsgát tesznek. A nevelőtestületnek joga 

van egyéb esetekben is ezt a vizsgát előírni. 

- Javítóvizsga: Ha a 2-8. évfolyamon a tanuló a tanév során nem teljesítette a tantervi 

minimumot, javítóvizsgát köteles tenni. 
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Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

- A témazárók lehetőség szerint, a szintfelmérők mindenképpen egységesek (azonosak) 

egy adott évfolyamon. 

- A szaktanár a tanév elején ismerteti a várható írásbeli beszámolók témakörét, 1 héttel 

előbb pedig az időpontját. 

- A tanulók 10 munkanapon belül megkapják a kijavított dolgozatokat. 

- A feladatok a NAT követelményei alapján állítandók össze. A tanulási nehézségekkel 

küzdő diákok esetében a NAT minimum követelményei az irányadók. Számukra az 

írásbeli számonkérések során a feladat elvégzésére adott idő meghosszabbítandó. A 

sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél szükség esetén 

speciálisan az ő számukra összeállított, sajátos tanulási nehézségeiket figyelembevevő 

szintfelméréseket íratunk.  

- Az írásbeli számonkérési formáknál az értékelés pontozással történik. Feladatonként 

előre megállapított pontszámok alapján értékelünk. Az elért összpontszámot a 

lehetséges (maximális) pontszámmal arányítjuk (százalékoljuk), az érdemjegyet pedig 

a tantárgy sajátos követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki, melyet a helyi 

tantervben az egyes tantárgyaknál részleteztünk.  

- A fenntartói szakmai ellenőrzéseket a Köznevelési törvényben meghatározott 

jogszabályok szerint fogadjuk. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb két témazáró, szintfelmérő, illetve félévi vagy év végi felmérő 

dolgozatot lehet íratni. 

- 1-4. évfolyamon, ahol a tantárgyakat egy tanító tanítja megoldható, hogy a tanulók 

élettani sajátosságait figyelembe véve a témazáró dolgozatok ne kerüljenek a tanítási nap 

4-5. órájára. 

- A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel a külső felméréseket 

elvégeztetjük belső tájékozódás céljából. Ha értékelésre kérik, külön jelzéssel küldjük 

tovább.  
- Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési 

feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a 

művészeti és testnevelési órák kivételével nem kötelezhető. 

A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: 

A számonkért tananyag mennyiségétől és minőségétől függő. 

Általában: 

- Az írásbeli felelet és a röpdolgozat érdemjegye egy szóbeli feleletével megegyező, 

melyet kék színű tollal írunk be a naplóba. 

- A témazáró dolgozatok érdemjegyeit piros színű tollal írjuk be a naplóba.  

- Az első félévi, illetve a tanév végi osztályzatok meghatározásánál az érdemjegyet a 

tantárgy sajátos követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki, melyet a helyi 

tantervben az egyes tantárgyaknál részleteztünk  

 

Az iskolánkban általánosan használt számonkérési formákat és azok minimális illetve 

maximális számát a kerettanterv egyes tantárgyainál ismertetjük. 
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A témazárók lehetőség szerint, a szintfelmérők mindenképpen egységesek (azonosak) egy 

adott évfolyamon. 

Az írásbeli számonkérési formáknál az értékelés pontozással történik. Feladatonként előre 

megállapított pontszámok alapján értékelünk. Az elért összpontszámot a lehetséges 

(maximális) pontszámmal arányítjuk (százalékoljuk), az érdemjegyet pedig a tantárgy sajátos 

követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki, melyet a helyi tantervben az egyes 

tantárgyaknál részleteztünk. 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítményért dicséretben részesülhetnek tanulóink. 

 

A kompetencia alapú oktatás 
 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a kompetencia alapú oktatásra való felkészítést mind 

tanáraink, mind tanulóink számára. 

Az Európai Unió országaiban kulcskompetenciák közé sorolt tudások és képességek 

fejlesztése minden pedagógus feladata. Ezek a képességek teszik alkalmassá a tanulókat a 

gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal teli világban. Iskolánk oktató-nevelő 

munkája kapcsán törekszik a kulcskompetenciák mindegyikének fejlesztésére.  

Ezek megvalósítását lásd az egyes tantárgyak helyi tantervében. 
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Az előírt tananyagok és követelményeik 
A Helyi tanterv mappában, minden egyes tantárgy helyi tantervében. 

A tanulók továbbhaladása, a magasabb évfolyamra lépés 

feltételei 

- Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően, a tanuló, csak 

abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál 

többet mulasztott. 

- A törvénynek megfelelően, amennyiben a szülő kéri, a tanuló az évet intézményvezetői 

döntés alapján megismételheti. 

- Ha az osztálytanító a gyermek fejlődését, tudását nem tartja megfelelőnek, javasolhatja 

a szülőnek az évismétlést. Amennyiben a szülő gyermeke érdekében ezt jónak látja, úgy 

a gyermek évet ismétel. 

- Az első évfolyamon a tanulók aktuális állapotától függően lehetőség van a 

követelmények két tanítási év alatt történő teljesítésére. Amennyiben a tanulónak két 

tanév alatt sem sikerül teljesítenie az első osztályos minimális követelményeket, a tanító 

kezdeményezi a szakértői vizsgálatot, és annak ismeretében folytathatja a tanuló 

tanulmányait.  

- A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 

léphet, ha az egyes tárgyakból teljesítette a minimum követelményeket. 

- A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden 

tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak 

a továbbhaladáshoz.  

- Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy - három tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

- Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, a tanév végén négy vagy több 

tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a nevelő testület döntése alapján javító vizsgát 

tehet, vagy az évfolyamot ismételni köteles. 

- A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév 

végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden szaktantárgyból osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

• az iskola vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. 

• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és nem rendelkezik az 

értékeléshez elegendő osztályzattal 

• egyéni tanrenddel rendelkező tanuló volt. 

• a köznevelési törvényben előírtak szerint, a tanuló az egyes tantárgyakból az éves 

óraszám 30 %-nál többet hiányzott, és nem rendelkezik az értékeléshez elegendő 

osztályzattal 
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Értékelés 

Az értékelésről általánosan 

Az iskolánkban megfogalmazott nevelési és oktatási célok elérése szempontjából igen 

hatékony tényező az értékelés. Az értékelés során a tanulói teljesítmény összességét vesszük 

figyelembe, hogy megközelítően hű képet lehessen kapni tudásbeli gyarapodásukról, 

képességük megfelelő szintű emelkedéséről. A tanulók értékelésének alapja az önmagukhoz 

viszonyított fejlődés. 

Pedagógiai munkánk szerves része, nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzés és értékelés. 

Kiindulópontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és világos megfogalmazását. Ez 

jelent viszonyítási alapot, és fejleszti tanulóink ítélőképességét, amely saját munkájuk 

eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez szükséges. 

A beszámoltatás, számonkérés formáit, az értékelés és minősítés módozatait tekintve 

nagy a pedagógusok szabadsága, de bizonyos alapelveket, elvárásokat minden nevelőnek be 

kell tartania. 

Iskolánkban alapvető ellenőrzési módnak tekintjük a folyamatos információszerzést, 

amely lehet megfigyelés vagy e célra alkalmas eszköz (feladatlap, dolgozat, stb.) alkalmazása. 

Történhet szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatmegoldás formájában. Nem minden esetben 

szükséges hozzárendelni az ötfokú értékelési skála valamelyik számszerű értékét. A tantárgy 

sajátosságához és heti óraszámához mérten legyen elegendő (félévente minimum három) 

érdemjegy. A tanulók teljesítményét 3-8. évfolyamon félévkor és 2-8. évfolyamon év végén 

osztályzattal kell kifejezni. 

Az értékelés időpontjának, körülményeinek, formájának meghatározása a nevelők 

kompetenciája. Az intézményünkben folyó értékelési tevékenységnek azonban az alábbi 

követelményeket ki kell elégítenie: tájékoztassa a pedagógust, a tanulót és a szülőt a végzett 

munka eredményéről, a minősítési rangsorolás érdekében viszonyítania kell a standardhoz, a 

fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását, a lényeges 

elemeket tükrözze. 

Formáját tekintve lehet számszerű (osztályozás, feladatlap pontozása), szöveges minőségi 

értékelés (jellemzés). 

 

Mit értékelünk? 

– A tanulók önmagukhoz mért fejlődését  

– A tantárgyi követelmények teljesítését  

– A tanuló szorgalmát, magatartását 

– A tanuló iskolán kívülről hozott, iskolai követelményeken túli tudását  

 

Az értékelés és minősítés módjai: 

– Beszámolási események: folyamatos szóbeli ellenőrzés, feleltetés, órán való aktivitás 

értékelése, tanulói kiselőadás, önálló kutató- és gyűjtőmunkák, beszámolók, évközi 

dolgozatok, rövid írásbeli felelet, a tanmenetekben meghatározott felmérő dolgozatok, 

tudáspróbák, tematikus mérések, feladatlapok, évfolyamtesztek (egységes iskolai, kerületi 

mérések), versenyek, vetélkedők (sport, tanulmányi), kísérletek, fizikai képességek és 

teljesítmények mérése, alkotómunka eredményei, művészeti produktumok 

– Mindezekből kiválasztva a nevelőnek a meg kell tervezni az ellenőrzést és értékelést.  

– A magatartás és szorgalom elbírálásának a helyi körülményeket is figyelembe vevő 

minősítésrendszerét a tanulók bevonásával a nevelőtestület készíti el. Biztosítanunk kell, 
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hogy a tanulók közössége részt vegyen az egyes gyermekek magatartásának és 

szorgalmának megítélésében. Iskolánk valamennyi pedagógusának feladata: 

– a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése, 

– folyamatos ellenőrzés és az önértékelés alkalmainak biztosítása, 

– az objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés. 

 

Az ellenőrzés és értékelés módjairól, tartalmáról és gyakoriságáról a tanév elején tájékoztatni 

kell a tanulókat és a szülőket. A gyermek tanulmányi előmenetelét a törvényben előírt 

okiratokban, írásban rögzítjük. 

A tanulók értékelésének, minősítésének formája: 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamtól a második évfolyam első félév végéig minden tantárgy esetében 

szöveges értékelést alkalmazunk, törvényi előírás szerint. 

A második évfolyam második félévétől a tanulók munkáját minden tantárgyból év 

közben érdemjegyekkel, a tanév végén osztályzattal minősítjük. (A köznevelési törvény 2011. 

évi CXC. törvény alapján.) 

Tudjuk, hogy csak érdemjegyekkel és osztályzatokkal nem tudunk teljesen árnyalt 

értékelést adni tanulóink teljesítményéről, magatartásáról és szorgalmáról sem maguknak a 

tanulóknak, sem pedig szüleiknek. Oktató-nevelő munkánk eredményességét alapjában 

meghatározó feladatnak tekintjük, hogy szóbeli (alkalmanként írásbeli) értékeléssel egészítsük 

ki, tegyük teljesebbé az ötfokozatú értékelést. Erre kínál lehetőséget a tanulók számára a 

szóbeli és írásbeli feleletek utáni értékelések a tanórákon, a szülőknek a havi fogadóórák 

és/vagy szülői értekezletek.  

Tanulóink tantárgyankénti teljesítményének, magatartásának és szorgalmának a lenti 

táblázatok szerinti érdemjegyekkel, osztályzatokkal fejezzük ki. A tantárgyi érdemjegyeket 

folyamatosan vezetjük a naplóban, a tanuló ellenőrző könyvében. A félévi osztályzatokat a 

naplóban és az ellenőrző könyvben, az év végi osztályzatokat pedig a naplóban, a 

törzslapokban és a tanuló bizonyítványában rögzítjük. 

 

Az iskola által használt évközi érdemjegyek (2. évfolyam második félévétől): 

 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Az iskola által használt félévi és év végi osztályzatok: 

Évfolyam Teljesítmény Magatartás Szorgalom 

1 – 2. évfolyam 

első félév végéig 

Szöveges értékelés 

az OM ajánlata alapján, 

kiegészítve a saját adatbankunkkal 

Szöveges értékelés 

az OM ajánlata alapján, kiegészítve 

a saját adatbankunkkal 

2. évfolyam 

második 

félévétől –  

8. évfolyam 

végéig 

kitűnő (5d) 

jeles (5) 

jó (4) 

közepes (3) 

elégséges (2) 

elégtelen (1) 

példás (5) 

jó (4) 

változó (3) 

rossz (2) 

példás (5) 

jó (4) 

változó (3) 

hanyag (2) 
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Szöveges értékelés alsó tagozaton  

 
Az első osztályba kerülő gyermekek más-más családi háttérrel rendelkeznek, különböző 

óvodákból érkeznek, így más-más szokásokat hoznak magukkal. Az alakuló közösség 

legfontosabb feladata saját szokásrendjének kialakítása, értékelési szempontjainak 

megfogalmazása. A közösen kialakított keretekkel megtanulnak azonosulni a gyerekek, így 

könnyebb betartani őket. Ebben a folyamatban fontos feladata van a tanítónak, hisz az első 

osztályba lépő gyereknek személyiségével mintául szolgál. A kisgyerek életkori 

sajátosságaihoz alkalmazkodva jutalmakat kap, ezek lehetnek akár gesztusok, dicsérő szavak. 

A jutalmazás, dicséret módját gyakran változtatjuk, hogy ne váljon egyhangúvá, unalmassá, 

megszokottá. Így folyamatosan fenn tudjuk tartani az érdeklődést. 

Szöveges értékeléssel a tanulók először mindennapi munkájuk során találkoznak. A 

tanító a füzetükbe írja bátorító, segítő megjegyzéseit. Munkájukat negyedévenként értékeljük. 

Az értékelés tartalmazza a gyermekek: 

➢ A tantárgyakban nyújtott teljesítményét. 

➢ A gyermekek képességeinek, készségeinek szintjét, állapotát, fejlődését  

➢ Magatartását, szorgalmát 

A tantárgyi értékelés alapján a tanulók a következő minősítéseket kaphatják a tanév során: 

➢ Kiválóan megfelelt 

➢ Jól megfelelt 

➢ Megfelelt 

➢ Felzárkóztatásra szorul 

Ezeket a minősítéseket a naplóba folyamatosan bejegyezzük. Ezek és a felmérésekben elért 

százalékos eredmények alapján kapják a tanulók a félévi és tanév végi bizonyítványt. 

 

A képességek és készségek értékelésének szempontjai 

 
Minden évfolyamon az első negyedévben és a harmadik negyedévben felmérjük a tanulók 

képességeit és készségeit. A méréshez feladatlapokat használunk, melyekre százalékos 

értékelést adunk. Az elért eredményekről a szülőket írásban tájékoztatjuk.  

Részletes leírása a helyi tantervek között (Részképességeket mérő vizsgálat…..). 

A félévi és tanév végi minősítésbe bekerül az egyes tantárgyakból kapott dicséret, illetve, 

hogy melyik tárgyból gyenge a tanuló. 
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A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 

követelményei, formái 

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A jutalmazás és fegyelmezés különböző formáinak alkalmazása során a fokozatosság elvét 

kell alkalmazni. Törekedünk arra, hogy jutalmazás mindig a közösség előtt, nevelő célzattal is 

történjen, míg a fegyelmezés során a nyilvánosság, mint eszköz nem feltétlenül alkalmazandó. 

A jutalmazás és fegyelmezés fokozatait, az egyes fokozatokra jogosult személyek 

megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kiváltó magatartásformák pontos szabályozását a 

Házirend tartalmazza. 

 

Magatartás osztályzattal értékeljük a felső tagozaton az iskolában és az iskolai 

programokon tanúsított kulturált viselkedést a felnőttekkel és társakkal, valamint a 

közösségben és a közösségért végzett munkát. 

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének 

követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendben megfogalmazott nevelési követelményeknek, 

közösségi-magatartási szabályoknak eleget tesz, azok betartására másokat is 

ösztönöz. Tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik. 

Kötelességtudó, feladatait teljesíti. Önként vállal feladatokat és azokat teljesíti. 

Tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik. Az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt 

vesz. Óvja és védi az iskola felszereléseit, a környezetet; az iskolán kívüli 

magatartása is példamutató. Nincs igazolatlan mulasztása, fegyelmező intézkedés 

nem volt vele szemben. 

Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; neveltségi szintjében, társas kapcsolataiban van 

némi hiányosság, de ezek kijavítására törekszik. Társaival és a felnőttekkel 

viselkedése és hangneme megfelelő, segítőkész, jóindulatú. Fegyelmezési problémák 

viselkedésével ritkán és csak kis mértékben merülnek fel. Feladatokat ritkán vállal, a 

rábízottakat teljesíti; az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt; az iskolán kívüli magatartása ellen nincs kifogás Maximum két 

igazolatlan mulasztása van, fegyelmi fokozata legfeljebb osztályfőnöki 

figyelmeztető. 

Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a 

tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül. Iskolai 

magatartásában több - kevésbé súlyos - fegyelmezési probléma adódik. Feladatait 

nem teljesíti minden esetben; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben 

udvariatlan, durva; a felnőttekkel, s társaival szembeni magatartása időnként 

kifogásolható; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

osztályfőnöki valamint szaktanári intője van; az iskolán kívüli viselkedése időnként 

kifogásolható. Maximum két nap igazolatlan hiányzása van. 
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Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán 

nem, vagy csak ritkán teljesíti. Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a 

felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik. Goromba, 

megfélemlítő, közönséges; fegyelmezetlen, durva megjegyzéseivel, közbeszólásaival 

rombolóan hat a közösségre. Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, 

oktatást akadályozza. Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van 

osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokú büntetése. Iskolán kívüli rossz 

magatartásával intézményünk rossz hírét kelti. Két napnál több igazolatlan 

mulasztása van. 

 

Szorgalom osztályzattal értékeljük a felső tagozaton a képességeknek megfelelő tanulmányi 

munkát, felkészültséget és aktivitást az órán, valamint a felszerelés meglétét. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. A tanórákon 

aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi. Munkavégzése pontos, 

megbízható. A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz. 

Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. A tanítási 

órákra legjobb képességei szerint mindig pontosan felkészül, ott figyel, érdeklődik, 

és erre ösztönzi társait is 

Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik. A tanórákon többnyire 

aktív; a tanítási munkába bekapcsolódik. Az önképzésben részt vesz; segít társainak. 

Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti. Taneszközei 

tiszták, rendezettek, csak elvétve hiányosak. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; tanulmányi 

munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. 

Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több 

tárgyból is lerontja. Önálló munkájában figyelmetlen, hullámzó, szétszórt, 

rendszertelen. A tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik; a 

tanítási órákon alkalmanként passzív, önellenőrzése hiányos. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 

Eredménye képességein aluli; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. 

Feladatait folyamatosan nem végzi el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

nem készül fel a tanítási órákra. Megbízhatatlan, önállótlan, közönyös; passzív. 

Rendetlen, hanyag munkájával másokra is rossz hatással van; a tanuláshoz nyújtott 

nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül. 
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A tanulók fizikai képességének mérése, értékelése 

 

Iskolánkban az 5-8. osztályos tanulók fizikai képességét a NETFIT® – rendszer segítségével 

mérjük, értékeljük. 

A NETFIT®-rendszer egyrészt segítséget kíván adni ahhoz, hogy - a testnevelés és sport 

sajátos eszköz- és módszer-rendszerével mérve - a tanulók általános fizikai teherbíró-

képességét minden oktatási intézményben különösebb anyagi ráfordítás nélkül is, egységesen, 

egyszerűen, de mégis objektíven mérhessük, értékelhessük és értelmezhessük, másrészt olyan 

egyszerű, de mégis objektív fizikai fittséget vizsgáló módszert népszerűsít, amely hasznos 

lehet mindazok számára, akik versenyszerűen sportolnak, vagy egészségük megőrzése 

érdekében rendszeres testedzést végeznek.  

Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott állapot, 

amelyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehetővé teszi, 

hogy a mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az 

egészségközpontú fittség azon képességeket jelenti, amelyeknek közvetlen befolyásuk van az 

egyén egészségi állapotára. 

 

Egyszerű vizsgálati módszer és értékelési rendszer a fizikai fitness-szint objektív méréséhez. 

A NETFIT® 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét.  

 

A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten: 

• a tudományos megalapozottságban; 

• a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 

• a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban; 

• az egészségközpontúságban; 

• a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában; 

• pedagógiai alkalmazhatóságában; 

• online adatkezelő rendszerében. 

A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső 

kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az 

egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve 

a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással 

összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. 

Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 

lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő 

komponens: 

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

• a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat 

fittségi profil és hajlékonysági profil 

• a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 
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A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

• Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

• Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

• Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

• Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 

függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz („fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

 

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 

• kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés, 

• öntesztelés és önértékelés, 

• egyéni tesztelés, 

• az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 

A NETFIT® helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalmazott 

módszereket: 

• Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 

• A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll 

rendelkezésre. Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az 

évközbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

• A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 

• Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” 

mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak 

nincs ráhatásuk. 

• Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden 

egyes NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 

• A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű 

gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást 

támogató eszközzé formálja azt. 

• A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos 

végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése 

az öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak 

nyújtott megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. 
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Megfelelő szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, szöveges 

értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi értékelésbe egyaránt. 

A megújult mérési módszerhez és tartalmakhoz természetesen szükséges, hogy a 

vizsgálatokat támogatóeszközök is a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 

A Magyar Diáksport Szövetség projektjében ezért összeállítja, és ingyenesen az iskolák 

rendelkezésére bocsátja azt az eszközcsomagot, amelynek tartalma az alábbiak szerint 

foglalható össze: 

• mérési útmutató, 

• hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

• oktató DVD 

• tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 

bioimpedencia-analizátor) 
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Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése 

érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja 

fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 

szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 

megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget 

tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.  

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 

szerepe van. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

csökkenjenek az ártó tényezők.  

Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, saját életükben tudják alkalmazni az 

elsajátítottakat. 

(Részletes egészségnevelési programot lásd a 2. számú mellékletben.) 

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete: 

Iskolánk 2009 óta Ökoiskolaként, 2018 óta örökös Ökoiskolaként működik, így kiemelt 

figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre. Napjainkban a világ figyelme a fenntartható 

fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, 

gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi 

kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az 

iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi 

kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre 

és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek 

elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. 

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani. Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok 

szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.  

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 
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elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert.  

Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz, a fizika és a technika tantárgyak 

között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés 

alakult ki a humán területeken is. 

Tanórán, laboratóriumban, nyári táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük 

gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké. 

A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a 

diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

− Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, 

amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését  

− A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek 

lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos 

gyarapodását.  

− Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez 

szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld 

lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására. 

− Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel 

lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal 

szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor 

az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott. 

− Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között 

fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 

 

(Részletes környezetnevelési és fenntarthatósági programot lásd a 5 és 6. számú 

mellékletben.) 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
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A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Hitvallásunk a rászoruló tanulók megkülönböztetett segítése, fejlesztése. Ez a hitvallás 

motiválta a KIP-programhoz való csatlakozásunkat is. Ennek szellemében szervezzük meg 

tanítási óráinkat, folytatjuk a KIP-programot, szervezzük a Logikai táblajátékot, valamint a 

Generációk közötti párbeszédet. 

Ugyancsak ennek szellemében csatlakoztunk az EFOP-3.1.2. Adaptív iskola programhoz, 

melynek bevezetése 2020 szeptemberében kezdődik. 

Feladatunk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az 

esélyteremtés, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség 

előmozdítása nevelő-oktató munka minden területén: 

• a beiratkozásnál,  

• a tanításban, ismeretközvetítésben 

• méltányos tanulásszervezésben 

• a gyerekek egyéni fejlesztésében 

• tanulói előmenetelben 

• a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

• a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 

• a pályaorientációban, a pályaválasztásban 

• a humánerőforrás-fejlesztésben 

• a partnerség-építésben és kapcsolattartásban (szülőkkel, segítőkkel, szakmai és 

társadalmi környezettel). 

 

Folyamatos feladataink 

- A kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

pontos nyilvántartásának vezetése. 

- KIP-es órák alkalmazása 

-  Pedagógusaink differenciált képzés és értékelés révén biztosítják, hogy minden tanuló 

egyéni képességei szerint haladhasson. 

- A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni 

képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük. 

- A lemorzsolódás minimális szintre való csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb partnerekkel. 

- A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a 

bűnözés elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk fenn a segítő szakemberekkel. 

- Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit 

biztosítjuk, amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem 

juthatnának hozzá. 

- Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis és tanulószobai ellátást.  

- Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének 

javítását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon.  

- Lehetőség szerint bekapcsolódunk az iskolán kívüli segítő programokba, így az 

Útravaló programba. 

- Ösztönözni kell a tanulóinkat, hogy törekedjenek az érettségit adó középiskolákban való 

továbbtanulásra. 
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Felelősségek: 

- Az intézmény vezetője, az iskolavezetés felelős azért, hogy az intézmény minden 

dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára ismert legyen az iskola 

esélyegyenlőségi terve, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelősségük 

annak biztosítása is, hogy az iskola dolgozói minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő 

esetekben a szükséges lépések megtételéért. 

- Az intézményvezető felelős a köznevelési intézményi esélyegyenlőségi program 

megvalósításának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

- A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes 

oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon 

részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a 

programban foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az 

esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes 

munkatársának. 
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A könyvtárhasználat oktatásának céljai és feladatai az 

általános iskolában 

 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskolai könyvtár, annak információs és 

informatikai bázisa. A könyvtár használata minden műveltségterületen nélkülözhetetlen. Az 

önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés 

technikáját, módszereit mind a nyomtatott, mind az elektronikus dokumentumok használata 

révén. Ismerniük kell azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell 

sajátítaniuk a keresés, az adatgyűjtés, a forrásfelhasználás technikáját. 

Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a 

velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos használói magatartás kialakítása a cél. 

A könyvtár forrásközpontként való felhasználásával meg tudjuk alapozni az önművelődéshez 

szükséges képességeket, tanulási technikákat. 

A könyvtárhasználati tudást minden tantárgy felhasználhatja, és szükségletei szerint 

továbbfejlesztheti. A könyvtár ugyanis bármely ismeretterület, tantárgy keretében felmerülő 

probléma megoldásához eszközt, módszert kínál, segítve ezzel a tanulók tanulási, 

kommunikációs képességeinek fejlesztését, önművelési szokásaik kialakítását. 

 
Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (1-4. évfolyam) 

Általános fejlesztési követelmények: 

 
1. Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban 

végezhető tevékenységekről. Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit. 

Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés 

szabályait. 

2. Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az 

életkorának megfelelő anyagokból. 

3. Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket. 

4. Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. Tudja a felhasznált 

dokumentum főbb adatait megnevezni. 

5. Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős 

tevékenységekben. Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat. 

 

Befogadó tárgy: Magyar nyelv és irodalom 

 

1. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

 

Látogatás az iskolai könyvtárban. 

Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek. 

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása. 

Gyermeklexikon használata. 

A könyvkölcsönzés módja, szabályai. 

 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
91 

 

 

2. évfolyam 

 Évi óraszám: 4 

 

Gyermekkönyvek válogatása megadott témához, egyéni érdeklődés szerint. 

Kölcsönzés. 

Eligazodás a könyvekben tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében. 

Ismerkedés gyermek folyóiratokkal. 

A könyvtárhasználat szabályai. 

A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai. 

 

3. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

 

Könyvek keresése a szabadpolcon szerző és cím szerint. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának megállapítása és csoportosításuk a 

főbb állományrészek szerint. 

Ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon és értelmező szótár segítségével. 

A magyar helyesírási szótár használata. 

 

4. évfolyam 

Évi óraszám: 4 

 

Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. 

Megadott szempontok alapján a könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése. 

Fogalmak, nevek, témakörök keresése enciklopédiában a mutatók és a tartalomjegyzék 

alapján. 

Tények és adatok gyűjtése segédkönyvekből tantárgyi témához. 

A szerzett ismeretekről jegyzet, vázlat segítségével beszámoló készítése. 

 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás záró szakasza (5-8. évfolyam) 

Általános fejlesztési követelmények: 

 

1. Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni 

szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a 

könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. 

2. A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes 

önálló használatukra.  

3. Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. Iskolai feladatai megoldásához és 

mindennapi tájékozódáshoz tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő 

segédkönyveket. 

4. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük 

információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a 

dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni. 

5. Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas 

eltöltésében betöltött szerepét. 
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6. Ismerje meg és használja a lakóhelyi könyvtárat is. 

5. évfolyam 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 5 

 

A könyvtár tereinek és állományrészeinek megkülönböztetése.  

Könyvek tartalmának megállapítása és ismertetése formai és tartalmi elemeik 

felhasználásával. 

Könyvek keresése különböző tantárgyak megadott témáihoz. 

Segédkönyvek használata (szótár, lexikon, enciklopédia). 

Dokumentumtípusok: könyv, időszaki kiadvány, sajtótermék, évkönyv. 

                         

6. évfolyam 

Befogadó tárgy: informatika és magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

 

Megadott művek keresése és gyűjtőmunka a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok 

segítségével. 

Különböző típusú és témájú dokumentumok formai, tartalmi és használati jellemzőinek 

megállapítása. 

Szépirodalmi betűrend, ismeretközlő irodalom szakrend. 

Eligazodás az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. 

Különböző sajtótermékek megismerése. 

 

7. évfolyam 

      Befogadó tárgy: informatika és magyar nyelv és irodalom 

     Évi óraszám: 4 

 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. 

A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában. 

Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár megismerése. 

Önálló tájékozódás a könyvtárban. 

Anyaggyűjtés különböző tantárgyak témáihoz. 

Önálló forrásfeldolgozás (jegyzetelés, rendszerezés, vázlatkészítés). 

 

8. évfolyam 

      Befogadó tárgy: informatika és magyar nyelv és irodalom 

     Évi óraszám: 4 

 

Források keresése szaktárgyi feladatokhoz. 

A kiválasztott források lényegének rögzítése. 

Szóbeli, vagy írásbeli beszámoló készítése többféle forrás felhasználásával. 

A könyvtár tájékoztató eszközeinek használata. 

Rendelkezés az alapvető anyaggyűjtési és feldolgozási technikákkal, az életkorának megfelelő 

szinten képes önálló ismeretszerzésre, és a szerzett ismeretek felhasználására. 
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Záró rendelkezések 
 

 

 

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos 

egyéb intézkedések 

 

 

I.  A pedagógiai program hatálya 

A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára az iskola 

külső rendezvényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira az iskola összes tanulójára, 

dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.  

 

 

II. A pedagógiai program érvényességi ideje 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2012. szeptember 1-

től a pedagógiai program módosítása esetén a pedagógiai programot a nevelőtestület 

fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. 

 

1) Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az átdolgozott és az intézményvezető által 

jóváhagyott Pedagógiai Program és Helyi Tanterv szerint szervezi meg és végzi nevelő - 

oktató munkáját. 

2) A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától az első és 

ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került bevezetésre. 

3) Ezen pedagógiai program érvényességi ideje addig tart, amíg a törvényi változások, és a 

partnerek igényeinek változása az átdolgozást szükségessé nem teszik. 

 

 

III. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. 

 

 

IV. A pedagógiai program módosítása 

1) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

• az iskola vezetője; 

• a nevelőtestület bármely tagja; 

• a nevelők szakmai munkaközösségei; 

• a Szülői Munkaközösség; 

• az iskola fenntartója. 

A szülők és a tanulók a Pedagógiai program módosítását közvetlenül az Szülői 

munkaközösség, illetve a diákönkormányzat képviselője útján javasolhatják. 

 

A pedagógiai programot, annak módosítását a nevelőtestület fogadja el, kikérve a Szülői 

munkaközösség véleményét, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

kell bevezetni. 
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Központi intézkedés, vagy jogszabályváltozás esetén is szükségessé válik a program 

felülvizsgálata és módosítása. 
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1. számú Melléklet 
 

Komplex Instrukciós Program 

Az osztály többet jelent 25-30 tanulónál és a tanárnál: az osztály rendszere és egysége egy 

olyan hivatalos szervezési formának, ahol a tanár 25-30 munkálkodó gyermek felügyelője. 

Hosszú távon azonban a legjobb szervezés mellett is nehéz a megfelelő színvonalat 

differenciálás nélkül tartani az osztálytermekben, hiszen a csoporton belül mindig vannak 

olyan tanulók, akiknek a feladatok megértéséhez külön magyarázatra van szükségük. A 

Komplex Instrukciós Program során a tanulók egy olyan heterogén összetételű munkacsoport 

tagjai, ahol vannak olyanok, akik a feladatokat alkalmazás szintjén hajtják végre, és olyanok 

is, akik gondolkodva, új megoldásokat keresve, magas szinten teljesítenek. 

A csoportmunka eredményességét a gyerekek közötti együttműködés és a tudásanyag 

elsajátításának szintje jelzi. Mindkettő egyaránt fontos mind az egyén, mind a csoport 

számára. Ez a módszer természetesnek tartja, hogy a tanulók egymástól segítséget kérjenek, 

és egymásnak segítséget adjanak. Az együttműködés túllép a hagyományos értelemben vett 

interakciónál, amelyhez azonban szükség van a tanulásban lemaradt tanuló magáról alkotott, 

negatív véleményének megváltoztatására, és arra is, hogy társainak a vele szemben fennálló 

előítélete megszűnjön. A pedagógus faladata, hogy minél szorosabb együttműködésre és 

maximális teljesítményre ösztönözze a tanulókat, a gyerekekben ki kell alakítania az egyéni és 

a csoport fejlődéséhez szükséges ismeretszerzési eljárásokat és azon kell munkálkodnia, hogy 

mind a csoport egészét, mind a csoport tagjait egyenként ellássa munkával a foglalkozás alatt. 

Jó alkalom adódik a tanulók teljesítményének nyomon követésére akkor, amikor a csoport 

több „nyitott végű” feladaton dolgozik, amely nyitott végűség minden esetben azt jelenti, 

hogy nemcsak egyetlen jó megoldása van a feladatnak. 

Természetesen ez a fajta csoportmunka nem minden tanuló egyéniségének megfelelő tanulási 

forma kezdetben. A tanév elején a pedagógus feladata a csoportmunka szabályainak, 

követelményeinek kialakítása és a tanulók ilyen irányú igényének erősítése, kifejlesztése. 

Erőfeszítést kíván a tanulóktól és a tanártól egyaránt az új szabályok elsajátítása, biztonságos 

alkalmazása és alkalmazásuk előnyeinek felismerése. 

A feladatokat úgy állítják össze, hogy mindenkinek alkalma legyen képességeinek a 

kibontakoztatására, a csoportmunkában való aktív részvételre: ezért az alkalmazott módszer 

középpontjában, a pedagógus szervezőmunkájának eredményeképpen, az egyenlő 

munkavégzés elve áll. A foglalkozás során az eltérő képességet megmozgató feladatok azt 

eredményezik, hogy az osztályrangsor alján elhelyezkedő gyerekek is tevékenyen vesznek 

részt az órai munkában. 

A képességek sokfélesége 

Hagyományos értelemben a pedagógusok a képességek sokfélesége esetén a feladatok 

elvégzéséhez szükséges képességekre gondolnak, valamint arra, hogy a tanuló milyen szinten 

tud bekapcsolódni az órai munkába. A sokoldalúság, a képességek sokfélesége a komplex 

feladatokhoz való hozzáértést jelenti. 

A pedagógusok az összes faladat elvégzéséhez szükséges képességet számba veszik és 

egyeztetik a részfeladatokkal, tudatosítják a tanulókban, hogy nincs közöttük olyan, aki 

mindenhez egyformán kitűnően ért, és azt, hogy mindenki talál olyan feladatot, amelynek a 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
97 

 

megoldására maradéktalanul képes, amely figyelemfelhívással tulajdonképpen az első 

motiválás, kíváncsiság felkeltése is megtörténik. 

Bár a sokféle képesség felhasználására irányuló nevelés csökkenti a tanulók közötti 

különbségeket, számolni kell azzal, hogy a gyerekek fejében ott található régről beivódva a 

csoportban kialakult tanulói rangsor. A pedagógus feladata, hogy a ranglétra alján 

elhelyezkedőket is bevonja a munkába, aktivizálja őket. Amikor a Program már 

gördülékenyen működik, akkor a tanár a felelős azért, hogy a gondolatokat helyes irányba 

terelje. A rangsor alján elhelyezkedő gyerekekre figyelni kell, és meg kell ragadni azt a 

pillanatot, amikor a tanulók a feladatok végrehajtására, bemutatására alkalmasak, és amellyel 

a csoportmunka aktív résztvevőivé válhatnak. 

Az iskolában négy féle módszert alkalmaznak a gyermekek tanulásának elősegítésére, 

ebből három kiemelten fontos (szocializációt, képességfejlesztés, motivációt segítő program,). 

Ezáltal biztosítják a hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó gyerekek 

esélyegyenlőségét. 

Szocializációt segítő Képességfejlesztés Motiváció elősegítése 
Ismeretek tényszerű 

bővítése 

Komplex Instrukciós 

Program (KIP). 

Differenciált 

tanulásszervezés. 

Táblajátékok. 

Generációk közötti 

kommunikáció. 

Frontális 

osztálytanítás. 

  

A multikulturális nevelés, a kommunikációs készség kifejlesztése fontos szerepet tölt 

be az intézmény mindennapjaiban. A program komplex célja a tanulási motiváció, szociális és 

együttműködési készségek kiépítése, az alkalmazkodóképesség fejlesztése, az önálló 

gondolkodásra való nevelés, a gyakorlatias, mindennapi életben alkalmazható hasznos tudás 

megszerzése, a munkamegosztás, az egymásra figyelés, tolerancia, a felelősségtudat 

kialakítása. 

A KIP intézmények fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, 

szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a 

diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a 

családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb 

hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel 

alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat 

bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely 

nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív 

tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall. A 

harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az 

egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

Az intézmények az alábbi programok köré szervezik tevékenységüket: 

• Komplex Instrukciós Program  

• Logikai és Táblajáték Program  

• Generációk Közötti Párbeszéd Program 

• Differenciált Tanulásszervezés Program 

• TABELLO, speciális nyelvoktató program 
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Komplex Instrukciós Program (KIP) 

Az amerikai Stanford Egyetem által kidolgozott módszer hátterében húsz éves kutató-

fejlesztő munka áll. A pedagógiailag, pszichológiailag és szociológiailag tudatosan felépített 

nevelési program olyan csoportmunkán alapuló tanítási módszer, mely a gyerekek pozitív 

érzelmeit előtérbe állítja és fejleszti. Megcélozza a hátrányos helyzetű tanulók osztálytermi 

státuszhelyzetének javítását. Az eljárás heterogén összetételű osztályokban is alkalmas arra, 

hogy minden gyerek önmagához képest, a neki megfelelő ütemben fejlődjön. A 4-5 fős 

csoportokban kialakított órai munka során minden gyereknek része van a feladatok 

megoldásában. Ez a módszer lassítja, illetve megakadályozza a hátrányos helyzetű tanulók 

leszakadását, ugyanakkor serkenti a tehetségesebbek fejlődését. A gyermek sikerélménye 

motivációt nyújt a tanulásához. Az alkalmazás során a nevelés és oktatás kognitív, morális és 

affektív komponensei egyformán fontosak, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-

állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezi előbbre a 

másiknál. A módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében alkalmazzák. 

A módszer célja: szociális kompetencia kialakítása, normák elfogadása, életvitel 

mutatás, együttműködés szorgalmazása. 

Előnyei Hátrányai 

• Tudásszint emelkedése. 

• Az egyéni képességekhez igazodó 

feladatokkal fejleszt. 

• Problémamegoldó képesség, 

alkalmazkodó-, kommunikációs-, 

segítőkészség, érzelmi intelligencia, 

tolerancia, kreatív gondolkodás, 

vitakészség és személyiségfejlesztés. 

• Együttműködési normák kialakítása. 

• Szociális hátrány csökkentése. 

• Kognitív fejlesztés. 

• Szocializáció. 

• Csoportkohézió erősítése. 

• Életszerűbb helyzeteket teremt. 

• Szórakoztató jelleggel tanít. 

• A megoldás, alkotás öröme. 

• Érvelési technika elsajátítása. 

• Önállóság. 

• Sikerélmény. 

• Motiváltság erősödése. 

• Együttműködésre nevelés. 

• A gyermekek közti kommunikáció 

lehetőséget ad az egymástól tanulásra, 

egymás tanítására. 

• Fejleszti a tanári kreativitást. 

• A pedagógus felkészülése az óra 

megtartására több időt vesz 

igénybe. 

• A pedagógus órai munkája aktív 

jelenlétet igényel. 

• Folyamatos szakmai 

továbbképzést, kollégák közti 

szoros együttműködést igényel.  

• Elengedhetetlen a pedagógiai 

szemléletmód váltás, azonosulás 

a programmal. 

• Fegyelem megbomlása az 

osztályban. 
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Tanórai munka 

A módszer alkalmazása már első osztályban elkezdődik, annak érdekében, hogy az osztályon 

belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdőszakaszában felismerhetőkké és 

kezelhetőkké váljanak. 

A tanítás ideje alatt adott időben, utasításra a gyerekek elhagyhatják a helyüket és társaikkal 

helyet cserélhetnek, így kiküszöbölhető a monoton munkamenet, illetve lehetőség nyílik az 

osztály többi tagjának a megismerésére. 

A csoporton belül minden tanulónak meghatározott feladat, szerep jut. Ezek az egymást 

követő csoportmunkák során rotálódnak, így lehetőség van a hierarchikus rend 

megváltoztatására, mely alapjában véve felelős a csoporton belüli egyenlőtlenség 

kialakulásáért. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül 

történik. 

Szerepek 

- A rendfelelős/kistanár a csend betartásáért felel. 

- Az anyagfelelős előkészíti a játékokat, kiosztja a feladat megoldásához szükséges 

eszközöket. 

- A beszámoló a csoport munka eredményét ismerteti. 

- A jegyzetelő a kiosztott feladatok megoldását jegyzeteli. 

Az órai munka legfontosabb része a csoportmunka (a feladatokat megoldhatják párosan, vagy 

4 főre osztott csoportokban is), azonban a tevékenykedés minden esetben egyéni 

feladatmegoldással zárul, melyet az előre elkészített megoldó kulccsal ellenőriznek. 

A tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog, viszont a 

módszer segítségével megakadályozható a gyengébb eredményekkel rendelkező tanulók 

további lemaradása. A sokféle, eltérő képességet megmozgató, vizualitást szorgalmazó 

tananyag alkalmazásával a gyermekek rejtett képességei felszínre hozhatóak. A különböző 

szociális háttérrel, képességekkel, tudással rendelkező gyermekek tanulásban való 

előmenetele függ attól, hogy a tanár megfelelően sajátította-e el a diákok között kialakuló 

státusproblémák kezelését. A csoportmunka során a tanulók nem egyenlő mértékben vesznek 

részt a munkában, és emiatt a tanulásban való részvétel is egyenlőtlenné válhat. A tanár 

feladata az egyensúly fenntartása, mindez elengedhetetlen a szakmai hozzáértésének 

fejlesztése nélkül. A módszer bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk 

folyamatos, szakértői ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. A módszer tudatos, 

logikus munkaszervezést kíván. 

 

A KIP intézmények fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, 

szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a 

diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a 

családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb 

hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel 

alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat 

bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely 

nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív 

tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall. A 

harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az 

egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

Az intézmények az alábbi programok köré szervezik tevékenységüket: 

• Komplex Instrukciós Program (órák 15-25%-ában) 

• Logikai és Táblajáték Program (matematika tantárgyhoz kapcsolt órakeretben) 

• Generációk Közötti Párbeszéd Program (iskolai programokon, osztályfőnöki órákon) 

• Differenciált Tanulásszervezés Program 
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2. számú Melléklet 
 

Adaptív iskola Program 

(A program leírása az ELTE    EFOP-3.1.2 Mindenki iskolája program keretében készült 

ismertetőt tartalmazza.) 

Adaptív iskola 

 

Hogyan próbálja felelősen fejleszteni egy iskola a lehető legtöbb tanulója tanulását? Elvben 

három lehetséges út kínálkozik: a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a megelőzés. A 

gyakorlat azt mutatja, hogy az iskolákban az első két megoldást alkalmazzák a 

leggyakrabban. Mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás korrigáló („megjavító – 

gyógyító”, illetve kiegészítő) tevékenységnek tekinthető. Mindkét esetben a normától való 

eltéréssel indokolják a fejlesztő foglalkozások bekapcsolását. A kiemelkedő tanulmányi 

teljesítményű tanulók esetében a tananyagtartalom bővítése, felzárkóztatáskor a minimális 

ismeretek elsajátíttatása áll a korrekció középpontjában. Ezekben az akciókban az a közös, 

hogy alapvetően egy elképzelt norma alapján a gyerekeket akarják megváltoztatni, s nem az 

iskola akar alkalmazkodni a diák tulajdonságaihoz, szükségleteihez. 

 Létezik egy, a gyakorlat által kevésbé alkalmazott, harmadik lehetőség is: a megelőzés. 

Itt nem az a lényeges, hogy segítsünk a gyerekeknek felzárkózni a többiekhez, hanem olyan 

tanulási szituációk felkínálása, amelyben a tanulók önmaguk lehetnek, ezzel elébe megyünk 

az esetleges problematikus tanítási helyzeteknek. Ezt a tanítást „alkalmazkodó” 

tanulásszervezésnek nevezzük.  Alapja az, hogy a tanulók közötti különbségeket a 

pedagógusok természetesnek tekintik, és a tanulók három alapvető szükségletére 

összpontosítanak: 

 

● tartozzon valahová, fontos legyen–, számítson valakiknek (kapcsolat); 

● képes legyen megcsinálni valamit, hihessen magában (kompetencia); 

● önálló legyen, tudja szabályozni, irányítani saját cselekedeteit (autonómia). 

 

 Az ilyen tanítás rugalmasságot igényel mind a tanítási - tanulási, mind az osztály 

szervezését illetően, de azt is megköveteli, hogy a gyerekek a biztonság, a bizalom, és a 

cselekvési szabadság légkörét érezzék, azaz gondoskodjanak róluk. Mindezek sikere 

elsősorban nem az iskola felszereltségétől, anyagi ellátottságáról, az osztály létszámától függ, 

a döntő tényező a pedagógus maga. Az alapelv az, hogy a pedagógusok jól képzett, 

önbizalommal teli szakemberek, akiknek a tanítási módszereit személyes indítékai és 

elképzelései formálják. Az adaptív tanulásszervezés lényege, hogy a pedagógus megtanulja 

összhangba hozni, harmonizálni saját tevékenységeit – nevelés, oktatás, szervezés – diákjai 

alapvető szükségleteivel. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy viselkedésünket nem egy 

elképzelt, „átlag” tanulóhoz igazítjuk, hanem az osztályterem létező diákjainak 

szükségleteivel törekszünk azt összehangolni. 

 

 

1. Kapcsolat – tartozom valahova, ahol fontos vagyok 
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  Minden embernek – felnőttnek és gyereknek egyaránt – szüksége van arra, hogy 

kapcsolatba kerüljön más emberekkel. Az adaptív pedagógia szerint a tanulónak éreznie kell, 

hogy tartozik valahova. A másoktól kapott elismerés igényének kifejezésére a megelőzés 

pedagógiája a „kapcsolat” szót használja. Ez ugyanazt jelenti, mint amire az „önbizalom” 

vagy „önbecsülés” kifejezéseket is alkalmazzuk. A kapcsolat fontossága tehát a 

következőképpen írható le: Az a gyerek, aki biztonságos környezetben nő fel, ahol érzi, hogy 

a többiek (felnőttek és kortársak) szeretik, elfogadják és tisztelik őt, képes lesz minden 

figyelmét és energiáját a tanulásra fordítani. Az ilyen gyerek kérdez, kíváncsi, szívesen tanul, 

kezdeményez, szeretne minél többet megtudni a környező világról, és uralni azt. 

  A kapcsolat alapvető szükséglete akkor teljesül, ha tanulóink szeretnek iskolába járni, 

mert megbecsülik őket, biztonságban érzik magukat, átélhetik a valahova tartozás és a 

fontosság érzését. Ehhez a pedagógus a következőket biztosítja: 

● érezteti a tanulókkal, hogy értük dolgozik, és kész figyelni rájuk; 

● mindig időt szán arra, hogy beszélgessen a tanulókkal; 

● érdeklődést mutat a tanulók munkája, játékai és környezete iránt; 

● ösztönzi a tanulókat arra, hogy dolgozzanak, játszanak együtt, segítsék egymást; 

● betartja a tanulókkal közösen vállalt kötelességeket; 

● szavai és cselekedetei egyaránt azt sugallják, hogy elítéli a faji megkülönböztetést és a 

diszkrimináció egyéb formáit; 

● megfelelő diszkrécióval kezeli a tanulókkal és családi helyzetükkel kapcsolatos 

bizalmas információkat; 

● figyelembe veszi, hogy a tanulók különbözőképpen élik meg a biztonság és elfogadás 

érzését. 

 

 

2. Kompetencia – nyugodtan rám lehet hagyni 

  Az ember folyamatosan képességei fejlesztésére törekszik, és a gyerekeknél ez még 

inkább így van, mint a felnőtteknél. A tanuló képes akar lenni egy könyv elolvasására, arra, 

hogy levelet írjon a barátainak, a kapuba tudja rúgni a labdát, egyedül felverje a sátrat, 

rajzoljon egy szép képet, egyedül meg tudja keresni a térképen Portugáliát; tudni akarja, hogy 

mi a különbség az elnök és a király között, hogyan olvashatja le a bicikli kilométer órájáról, 

hogy milyen messzire tekert, és mennyi ideig tartott a túra. Ezek közül a képességek közül 

sokat nem az iskolában sajátítanak el. A legtöbb gyerek – szó szerint és képletesen is – 

gazdag tanulási környezetben nő fel, mely bőségesen kínál számára kihívásokat és tanulási 

lehetőségeket. A jó tanítás művészete abban rejlik, hogy ezeket a kihívásokat és lehetőségeket 

behozzuk az iskolába, és mind a diák, mind a pedagógus számára értelmes célokhoz kössük 

azokat. Más szóval, a tanár feladata, hogy fogékonyságán és a helyzetekre adott helyes 

válaszokon keresztül az egyénhez igazítsa az oktatást. A kompetencia érzésének megélése 

azért különösen fontos, mert ha a gyerek nem bízik saját képességeiben, gyakran bele sem 

kezd a munkába vagy a játékba. Azok, akik megtapasztalhatták, hogy tudásuk egyre 

gyarapodik, egyrészt egyre több mindenre lesznek képesek, másrészt önbizalomra tesznek 

szert, és ezt világosan ki is mutatják. Felfedezik, hogy ezeket a sikereket ők maguk érték el 

vagy azért, mert keményen dolgoztak, vagy azért mert ügyesek. Ezek fontos és csodálatos 

élmények a gyerekek számára, és minél több ilyen élményben van részük, annál jobban 

megtanulnak bízni önmagukban, elhiszik, hogy legközelebb is sikerrel járnak majd, úgy érzik, 

hogy értenek valamihez. Az itt következő javaslatok segítenek kialakítani a gyerekben a 

kompetencia érzését, illetve tovább növelhetik ezt az alapvető szükségletet: 

● a tevékeny diákok értékelése, kiemelése 

● rendszeresen beszélgetés a tanulók tanulási stílusáról,  

● az eltérő tanulási utak és munkastílus elfogadása, 
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● a tanulók ötleteire építés a tanítás során,  

● folyamatosan lehetősége van a diákoknak értékelniük az órai munkájukat. 

● a diákok közötti különbségek figyelembe vétele,  

● a tanítási módszerek és reflexiós technikák széles tárházának alkalmazása, 

● egyértelmű szabályai vannak a közös munkának, egymás segítésének,  

● lehetőség van arra, hogy a diákok a saját tempóban haladhassanak 

 

 

3.  Autonómia – mindenki a maga módján 

  Mindenki igényli azt, hogy életét úgy szervezhesse meg, ahogy akarja, döntéseit maga 

hozhassa meg, felelősséget vállalhasson önmagáért. Az adaptív pedagógia azt vallja, hogy a 

tanulónak meg kell tapasztalnia az autonómia élményét ahhoz, hogy a tanulásban proaktív és 

motivált legyen. A gyerekek belső késztetést éreznek a függetlenségre, maguk akarják a 

dolgokat csinálni, a felnőttek segítsége nélkül. A választás és döntéshozás lehetősége 

motiválja őket. Az olyan tevékenységek azonban nem motiválják őket, melyek során nincs 

lehetőségük valami egyénit is hozzáadni, ahol szükségtelenül fogja valaki a kezüket, így 

ezeket gyakran unalmasnak és értelmetlennek érzik. 

  A tanítás szervezése, a gyerekek felügyeletének és folyamatos ellenőrzésének módja, a 

fegyelmezetlenségre adott reakciók, az órák közötti szünetek, a segítségnyújtás és irányítás 

módja, a tanteremben alkalmazott szabályok, valamint az, hogy a gyerekek mekkora 

szabadságot kapnak, az autonómia szempontjából mind-mind fontos tényezők. A valódi 

autonómia azonban csak egy olyan gazdag tanulási környezetben valósulhat meg, melyben 

minden gyereknek magának kell saját fejlődésén dolgoznia. Más szóval, az autonómia egy 

olyan tanulási környezetet igényel, amelyben a gyerekek sok mindent tehetnek önállóan, 

kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket tehetnek, és 

közösen szerezhetnek tanulási tapasztalatokat is. A gyerekek kiélhetik önállóságra és 

önmegvalósításra való belső törekvéseiket, míg a pedagógus külön támogatásban, 

figyelemben és feladatban részesítheti azokat, akik azt igénylik. Az itt következő javaslatok 

segítenek kialakítani és növelni a tanulókban az autonómia érzését: 

● rendszeresen beszélgetnek a diákokkal viselkedésükről,  

● segítenek a diákoknak abban hogyan lehetnek függetlenebbek,  

● bevonják a diákokat az osztály életének szervezésébe,  

● támogatják az együttműködő tanulást a véleménycserét, vitát,  

● ösztönzik a diákot saját problémamegoldó- és munkamódszerek kialakításában, 

● döntési helyzetekbe hozzák a diákokat a saját tanulásukkal kapcsolatban, 

● a diákok dönthetik el, hogy mennyi segítségre, irányításra van szükségük, 

● felruházzák őket döntéssel járó felelősséggel. 
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3. számú Melléklet 
 

MAPPA – Művészet és Informatika programismertetője 

 

 

A „MAPPA - INFORMATIKA ÉS MAPPA - MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI 

PROGRAM” tematikája több helyen kapcsolódik. A digitális kompetencia elmélyítéséhez 

szorosan kötődnek a vizuális kommunikációs feladatok.  

 

 

A MAPPA - INFORMATIKA mind a szűkebb, mind a tágabb környezet számára 

kiemelkedő lehetőséget hordoz magában. Az információs társadalom kialakulása ezt a 

tantárgyat elengedhetetlenné teszi. Egy olyan „kompakt ismerethalmazról van szó, ami 

szükséges az alapvető képességfejlesztéshez, segít a világban való tájékozódásban, a világ 

jelenségeinek megismerésében.” /Zsakó László/ 

Óriási felelősséget vállalunk fel, ha ugyan jóindulattal, de hiányos ismeretekkel és 

nem a megfelelő eszközökkel próbáljuk meg kialakítani ebben az érzelmileg is különösen 

fogékony életkorban a számítógép használat alapattitűdjeit. 

A munkafolyamatok informatikai alapokra helyezése egyre erősödő tendencia, amely 

előrevetíti az informatikai képzés többlépcsős modelljének szükségességét is. Az informatikai 

jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja 

jelenteni.  

Mivel az informatikai nyelv és lehetőségrendszer elsajátítása épp az a terület, ahol a 

korai életszakasz fogékonysága kiválóan használható, az alsó osztályokban indított program 

életre szóló piacképes képzettséget tesz lehetővé. A gyerekek az informatikát, mint nyelvet 

sajátítják el, az egymásra épülő tananyagokkal pedig biztos és alkalmazható tudást nyernek.  

Az iskolába lépő 6-7 éves gyerekek számára fontos, hogy a számítógéppel milyen 

körülmények között találkoznak. Informatikai tudásuk megalapozása, majd bővítése, 

rendszerezése egyértelműen az iskola feladata, ha a találkozás motiváló és sikeres, akkor a 

lehetőségei megsokszorozódnak. 

Ez a korai életszakaszban elindított képzés olyan biztosítékot jelentene a kerület 

hátrányos szociális helyzetű gyermekei számára, amely megtartja őket az életkorral egyre 

erősödő tanulási nehézségek, motiválatlanság közepette is. 

Ezen kívül az informatika olyan kivételes terület, amelyhez a gyerekek bizalommal és 

érdeklődéssel közelítenek, hiszen mindennapjaik szórakozást jelentő szeglete is egyben. Az 

informatikai oktatás során észrevétlenül tanul meg tanulni, együttműködni, csoportosan 

alkotni, felfedezi saját, az ismeretszerzésre irányuló természetes igényét. Azok a gyermekek, 

akik tanulási vagy motivációs problémával küzdenek, az informatikai tagozat segítségével 

megoldást találhatnak, és nem utolsó szempontként identitást, jövőképet, magabiztosságot 

kaphatnak.  

Az informatika térhódítása előre jelzi az egymásra épülő oktatási rendszer létrejöttét. 

Az általános iskolai szintű oktatás egyre keresettebbé válik, közülük is a legkorábban indult 

képzések lesznek a legnépszerűbbek. Így a MAPPA - INFORMATIKA a kerület számára 

egyszerre működhetne kuriózumként és a szociális-társadalmi mutatók jelentős javulását hozó 

lehetőségként. 

Az iskola a szabadon választható órakeret terhére kelti életre az informatika tantárgyat, 

mivel ehhez megvannak az iskolában a tárgyi, személyi feltételek. 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
104 

 

 „Egy dolgunk van a világban, művésznek 

maradni, miközben felnőtté válunk, 

mert minden gyermek művész!” 

(Pablo Picasso) 

A MAPPA - MŰVÉSZET program alapvetése szerint a művészeti oktatás már régen 

túllépett a rajz és technika tantárgyak keretén. Iskolánkban szeretnénk beindítani egy 

művészetpedagógiai programot, ahol az alkotó gyermek és a művészet a főszereplő. 

A művészeti nevelés az érzelmi világ gazdagításának leghatékonyabb eszköze. Segíti a 

gyermek önfejlesztő képességének szabad kibontakozását. Kiemelt szerepe van a lelki 

egészség és életminőség javításában. Törekszik a társművészetekkel való együttműködésre. 

A művészetpedagógia különféle cselekvési formák során fejleszti a gyermek belső világát, 

stabilizálja a megszerzett ismereteket és fejleszti a felfedezési vágyat (a tanulás tanulása 

kulcskompetencia). 

A zene, a mozgás, a színjátszás a gyermek önformáló tevékenysége és egyben a másik ember 

megismerésének sajátos eszköze (vállalkozói és szociális kulcskompetencia). 

A gondolatok, élmények és érzések különböző művészi módon történő kreatív kifejezése 

(kulturális kulcskompetencia). 

A nemzeti és európai kulturális örökség és ezek mai világban elfoglalt helyének ismerete. 

Az irodalmi művek élményszerű befogadása, egyéb művészeti tevékenységek (zene, tánc) és 

manuális foglalkozások során véleményalkotó és a kritikát befogadó képességek fejlesztése 

(kommunikációs kulcskompetencia). 

A program alapelve a szeretet és biztonságérzetet adó empátiás iskola megteremtése, ahol a 

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy önbizalmat, önállóságot és önmegvalósítási 

lehetőséget ad a gyermekeknek. 

- A program segíti a különböző képességű gyermekek differenciált képességfejlesztését 

(felzárkóztatás és tehetséggondozás). 

- Épít a tanulók érdeklődésére, tudásvágyára, tapasztalatára és a sikeres munka örömét 

nyújtja. 

- Kialakítja a reális énképet és fejleszti az önismeretet. 

- Mélyíti a kreatív gondolkodást és az esztétikai érzékenységet. 

- Segíti a pozitív magatartásformák és viselkedési normák kialakulását. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- A művészeti csoportfoglalkozások során kialakul az együttgondolkodás, a kölcsönös 

bizalom és tisztelet, mások munkájának a megbecsülése. 

- A közönség előtti szereplés és közös alkotói folyamatok hozzájárulnak a 

kommunikációs készség és tolerancia fejlesztéséhez. 

- Jeles napjaink, ünnepeink, népművészeti hagyományaink megismerésével nő a 

nemzeti kultúránk iránti tisztelet. 

- A közös alkotás és közös siker közösségkovácsoló élmény. 

A tehetséggondozás és képességfejlesztés feladatai: 

- A játékos, alkotó légkör megteremtése és a motiváló feladatok nagy segítséget 

nyújtanak az átlagos és tanulási problémákkal küzdő tanulóknak. 

- A komplex feladatok és projektek egyszerre több készség és képesség fejlesztését 

szolgálják a tehetséges tanulók esetében is. 
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- A kutató és felfedező, kérdezni tudó és kérdezni engedő kooperatív foglalkozásokkal 

lehetővé tesszük az egyéni alkotó utak bejárását. 

- Az iskolánk nyitottságával biztosítjuk a külső tanulás lehetőségét (színház- és 

múzeumlátogatások, fellépések, versenyek, pályázatok). 

- A programot kiegészítik a délutáni szakköri foglalkozások és egyéb tanórán kívüli 

tevékenységek (iskolai Vörösmarty Játszóház, MUS-E rendezvények). 

Esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos lehetőségek: 

- Projektmódszerünk teret ad az eltérő szintű és irányú képességeknek. Sokoldalú 

tevékenységet kínál, amelyek közül mindenki érdeklődése szerint választhat. A 

tanulók azonos esélyeit a különböző képességek felszínre hozásával biztosítjuk. 

- A kognitív képességek fejlesztése mellett sajátos jellegűek (művészi, konstruáló, 

szervezési) is helyet kapnak. 

Ökoiskolai környezetvédelem: 

- A környezettudatosság beillesztése a művészeti órákba. 

- A természet megjelenítése a kézműves feladatokban, a múlt népművészeti értékeinek 

beépítése a jelen tárgyalkotó tevékenységébe. 

- A természet közvetlen megfigyelése, védelme (séta, kirándulás, tábor). 

- Természet közeli szemlélet kialakítása a természetes és környezetbarát anyagok 

használatával. Anyag-és energiatakarékosság. 

 

 

 

 



Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja 

 

 
106 

 

4. számú Melléklet 

Egészségfejlesztési program 

 

"Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük!"               Móra Ferenc 

Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése 

érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja 

fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 

szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 

megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget 

tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.  

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 

szerepe van. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

csökkenjenek az ártó tényezők.  

Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, saját életükben tudják alkalmazni az 

elsajátítottakat. 

Az egészségnevelés feladatai:  

− Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését.  

− Segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

− Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére.  

− Készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

− Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. (személyes és társas kapcsolati kompetencia) 

− Ismertesse meg a tanulókkal a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit. (természettudományos kompetencia) 
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− Készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére.  

− Készítsen fel az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök 

használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira.  

− Hívja fel a tanulók figyelmét a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes 

kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására).  

− Nyújtson támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros 

függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának 

megelőzésében. 

− A kialakult helytelen szokásokat változtassa meg az ismeret és tájékozottság 

segítségével. (digitális kompetencia) 

− Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és fordítson figyelmet a 

családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.  

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

foglalkozás feladata. 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

− A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

− Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat. 

− A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel. 

 

A tanulók képesek legyenek figyelemmel kísérni: 
• viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását 

• az egészségkárosító magatartásformák elkerülését 

• a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni 

További céljaink az egészségnevelés tanulókra gyakorolt hatásával 

kapcsolatban: 

• tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében 

• erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését 

• fordítsanak figyelmet személyes higiéniájuk kialakítására 

• ébresszen tiszteletet a természet iránt, alakuljon ki a tanulókban az a tudat, hogy ők is 

részei a természetnek, az életnek, és helyi környezetüknek 

• képesek legyenek ne csak maguk, de esetleg mások egészségének és életének 

védelmére is  

• törekedjünk az ön- és társismeret fejlesztésére 

• növekedjen a képességeiken alapuló magabiztosságuk, s a jövővel szembeni pozitív 

beállítottságuk  

• folyamatosan tanulják meg értékelni más kultúrák egészségről és jólétről kialakított 

nézeteit (szociális kompetencia) 
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• fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük 

• helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése (pl. a társadalmi, nemi- és családi élettel 

kapcsolatban) 

• fejlődjön szociális és karitatív érzésük 

Az egészségnevelés módszerei: 

− vita-módszere: problémafelvetéssel, kérdésfeltevéssel indul, amit érvek és ellenérvek 

követnek, vélemények és tapasztalatok ütköznek, ezért fontos, hogy az  

"összecsapás" után közös állásfoglalás alakuljon ki. E módszernél fő szabály: a 

vitapartner tisztelete és meghallgatása. A metodika előnye, hogy vitakultúrára nevel: 

helyes, szép beszédre, meggyőző érvelésre, az együttélési szabályok betartására nevel. 

– Osztályfőnöki, illetve bármely tanóra lehet 

− magyarázó jellegű előadás: hagyományos formája az ismeretterjesztésnek. Soha ne 

legyen hosszú, de legyen érthető, világos, s a tanulók életkorának megfelelő! Mindig 

az osztály bevonásával történik. – Bármely tanóra lehet 

− elbeszélés legyen színes, motiváló és élményszerű – Bármely tanóra lehet 

− megfigyelés: a tanuló tudjon ismeretekhez jutni a jelenségek, folyamatok 

megfigyelése, mérése, kísérleti vizsgálata és modellezése, az ismeretterjesztő irdalom 

és könyvtár használata révén. – Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia, 

Osztályfőnöki, Technika tanórák 

− megfigyelési naptár: akkor készíttetjük, ha a megfigyeltetés hosszabb időn át tart, (pl. 

a gyerekek, serdülők testi, lelki változásainak megfigyeltetése, az alkohol, a nikotin 

hatása a csírázó növényekre stb.). A megfigyelések a korábbi ismeretekből indulnak 

ki, hogy a különböző forrásokból szerzett ismeretanyagot is bekapcsolják, integrálják, 

fejlesszék a tanulók gondolkodását, jelentsenek élményszerűséget, s a valóság 

megfigyelése legyen az elsődleges ismeretszerzési forrás. – Biológia, 

Természetismeret, Osztályfőnöki tanórákon 

− kísérletezés előnye, hogy az ok-okozati kapcsolatok felismerése rendkívül világos és 

meggyőző, fejleszti a természettudományos gondolkodást. A kísérlet lehet bevezető, 

közvetítő vagy bizonyító jellegű, attól függően, hogy mire kívánjuk felhasználni: 

figyelemkeltésre, tisztázatlan kérdések megoldására, vagy tapasztalatok 

megerősítésére. – Kémia, Fizika, Természetismeret, Biológia, Technika tanórákon 

− ötletbörze, ötletek szabad áramoltatása, mely igen népszerű oktatási, nevelési 

módszer lehet. Előnye, hogy az ötletek szabad áramoltatására ösztönöz, s megtanít az 

elhangzottak szakszerű értékelésére, buzdítja a tanulókat a sokszínű gondolkodásra, 

a sokféle megoldás keresésére. E módszer alkalmazásánál a tanár vagy a tanulók 

vetnek fel egy témával kapcsolatos problémát, feladatot, szituációt, majd következnek 

az ötletek, a megoldások, legvégül pedig a kiértékelés. – Bármely tantárgy óráján 

− szerepjátékok lehetőséget kínálnak a problémás élethelyzetek kipróbálására. 

Előnyük, hogy megadott szituációban egy - két perces esélyt nyújt a tanulóknak arra, 

hogy eljátsszák a különböző variációkat. Segít a tanulóknak az önmegismerésben, 

felfedezhetik érzéseiket, belső gondolatvilágukat, cselekedeteik, tetteik mozgatórugóit. 

– Magyar irodalom, Dráma, Osztályfőnöki tanórákon 

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

viszonyáról. – Magyar irodalom, Történelem tanórákon 

− serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások (csoportvezetésben képzett 

szakembert kíván): Szocializációs lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, társas-

kommunikációs készségeik fejlesztésére. Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, 
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hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a dohányzásnak vagy 

droghasználatnak. Célunk, hogy ne csak a rosszra tudjanak nemet mondani, hanem 

tanuljanak meg az egészségre igent mondani. – Osztályfőnöki órákon, szakkörön 

− kortárssegítők munkájának igénybevétele, a serdülőkorú fiatalok számára a 

felnőttnél (szülő, tanár) lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal 

jelentékenyebb véleményformáló hatással is van. Az egészségfejlesztés üzenetét 

kiképzett kortárssegítők közvetítésével juttatjuk el a fiatalokhoz. Arra próbáljuk 

megtanítani a fiatalokat, hogy képesek legyenek nemet mondani. Különösen 

hasznosak ezek a programok a szexuális kultúra fejlesztése, az AIDS prevenció, a 

dohányzás-, alkoholfogyasztás-, kábítószer használat megelőzésben. – Osztályfőnöki 

órákon 

− részvétel a helyi egészségvédelmi programokon 

− mindennapos testedzés – Testnevelés, Néptánc, Tömegsport 

− sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése 

− az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

− környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés) 

− a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

− az egészségnevelés tantárgyakban történő megjelenítése 

− illemtani ismeretek bővítése, a viselkedési kultúra javítása 

− relaxációs módszerek (a kornak megfelelő bővítéssel) a stressz-kezelés 

szempontjából fontosak. Elsajátításukkal a tanulók oldhatják napi feszültségeiket, a 

hatékonyabb légzés és keringés hatására csökken a fáradtságérzésük, tanóra előtt 

alkalmazva fokozódik figyelmük és nõ a koncentrációképességük. Ugyanilyen 

hasznos lehet a szemtorna, mely a szemkörnyéki feszült izmok ellazításával a 

látásproblémák megelőzését szolgálják. 

A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, a lehetőségek tára kimeríthetetlen. 

A felsorolt metodikák jól mutatják a pedagógus irányító, értékközvetítő szerepét. Ezeken 

az órákon is nagyon fontosak az ismeretek, de e mellett a pozitív beállítódások, 

magatartások, szokások kialakítására kell törekednünk. Nem elég, ha valaki tisztában van a 

helyes táplálkozással, mégis egészségtelen ételeket választ. Tehát kellenek a megfelelő 

ismeretek, de ezeknek be kell épülni a tanulók életstílusába. 

A beépülés mértékét előzetesen és utólagosan is tesztekkel érdemes mérni, vizsgálni. 

A pszicho-higiénés nevelésben a módszer, a szemléltetés az eredményesség érdekében 

szabadon megválasztható, megváltoztatható, hiszen a közvetlen tapasztalás erősíti a bevésést, 

s ahol csak lehet, ezzel kell színesítenünk a tanítást és könnyítenünk a tanulást.  

A jelen egészségnevelése a tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek összessége, 

amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. 

A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az ÉLETRE készülnek, hanem az iskola is maga az 

ÉLET. 

Tevékenységformák 

− A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák 

- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon 

- az iskolai sportkör foglalkozásai 

- tömegsport foglalkozások 
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- úszásoktatás, korcsolyaoktatás 

- erdei iskola (részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő fizeti) 

- iskolaotthonos, napközis foglalkozások, tanulószoba 

− Az egészségnevelés elsősorban környezetismeret, természetismeret, biológia és 

egészségtan tantárgyak, valamint az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin, 

másodlagosan a többi tantárgyak óráin feldolgozott ismeretek 

− Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások 

(részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő fizeti):  

- szakkörök (táborok, erdei iskola) 

- egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre 

- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az 5-8. évfolyamos 

osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan 

− Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogászat) segítségének 

igénybevétele: 

- félévente egy alkalommal az 5-8. évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez 

E programok végrehajtásához folyamatosan pályázatokat írunk, így próbáljuk az anyagi 

fedezetet előteremteni, illetve csökkenteni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 
 
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

− veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi 

szintű megelőzésére, kezelésére, 

− életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, 

− első-segélynyújtás gyakorlati alkalmazása, 

− a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése, 

− a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok 

– egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

− tanórán: biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika órán, 

− tanórán kívül: szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében, 

− önálló ismeretszerzéssel: házi feladat, gyűjtőmunka. 
 

Módszerei, eszközei:  

− előadás,  

− projekt,  

− gyakorlat,  

− kutatómunka,  

− IKT eszközök használata. 
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Az egészségnevelési program segítői: 

 

Iskolaorvos 

Heti rendszerességgel (szerdán és csütörtökön) van az iskolában. Ekkor végzi a 

gyermekek egészségügyi szűrését és kötelező oltását. Szükség esetén a vizsgálatok alapján 

beutalót ad további szakorvosi vizsgálatra. Ehhez jelzéseket kaphat az iskola 

pedagógusaitól, szülőktől. Folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi a 

felmerülő egészségügyi problémákat. 

Védőnő 

Heti rendszerességgel (kedden és szerdán) segíti az iskolaorvos munkáját, munkaköri 

leírásában megfelelő feladatokat lát el, vezeti a dokumentációt, szűréseket végez, kezeli a 

tanulók egészségügyi törzskönyvét, amelyet a gyermek iskolából való távozása után a 

következő iskolába továbbít. 

Felkérésre előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban (Egészségügyi 

felvilágosítások, sebellátás stb.) 

Fogorvos 

Előre egyeztetett időpontban, osztályonként évente két alkalommal végez szűrést. 

Elvégzi a szükséges beavatkozásokat, szükség esetén további kezeléseket, fogszabályozást 

ír elő. 
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5. számú Melléklet 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás - 

Fejlesztő programok 
 
„Közös a világunk: nincs külön világ az épek és egy másik a fogyatékossággal élők számára, 

egyetlen világ van, s valamennyiünknek abban kell élnünk, emberséges békességben.”  
(A Közös a világunk jelszót a De juRe Alapítvány indította útjára 1996-ban.)  

 

Fejlesztő program a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók speciális 

fejlesztéséhez  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  

SNI tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

 

„a, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

 

 b, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;”  

(1993. évi LXXIX. sz. tv.121.§ 29.) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását végző iskola helyi 

tantervét a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltak 

figyelembevételével készíti el, illetve fogadja el. 

 

 

Intézményünkben a SNI tanulók integráltan tanulnak.  

A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli 

akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a 

nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. 

Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -

megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 

koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró 

részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai 

szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. 
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Alapelveink 

A beszédfogyatékosság, mint sajátos nevelési igény a tanuló életkori sajátosságainak 

módosulásával, valamint a tanuláshoz szükséges képességek részleges kiesésével, 

fejletlenségével járhat együtt. Éppen ezért pedagógiai munkánk során a személyiségfejlesztést 

egységes, komplex feladatként kezeljük és a nevelés-oktatás egész folyamatában az egyéni 

gyermeki sajátosságokból, a beszédfogyatékosságból adódó előnytelen különbségek 

csökkentésére, habilitációjára/rehabilitációjára törekszünk. 

Elveinket tükrözi, hogy a beszédfogyatékos tanulók számára szükséges kompetenciákat, és az 

állapotuknak megfelelő műveltséget kínálunk a tanulókban rejlő lehetőségek optimális 

kibontakoztatása és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedés érdekében. 

 

A beszédfogyatékosok képességfejlesztésének főbb elvei 

– A tanulók fejlesztésekor törekedni kell a pszichológiai és a fiziológiai tényezők 

összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására. 

– A fejlesztés tudatos és tervszerű, amelyben a komplexitás és a folyamatkövetés is 

megvalósul. 

– A módszerek megválasztásakor, alkalmazásakor figyelembe kell venni az életkort, a 

pszichikai sajátosságokat, a beállítódást, az értelmi képességet, a beszédfogyatékosság 

fajtáját és súlyosságát. 

– A beszédfogyatékos tanuló fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós 

fejlesztés, amely során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási észlelések 

egymást erősítve fejlődnek. 

– A fejlesztés fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása, amely a 

hierarchikusan egymásra épülő részképességek egymásra hatását, erősítését jelenti. 

– Fontos a mozgás és sporttevékenység fokozott igénybevétele a fejlesztésnél, hiszen a 

nagymozgás az alapja a finommotorikát igénylő beszédfejlesztésnek, a mozgással 

egybekötött verbalizálásnak, a fogalmi gondolkodás erősítésének, a téri-idői 

tájékozódásnak, a szerialitásnak, a ritmusnak és az izmok akaratlagos irányításának. 

– A beszédfogyatékos tanulók oktatása megköveteli az egyéni és csoportos 

foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

– A fejlesztés nem nélkülözheti a szülő támogató együttműködését. 

– A fejlesztésnek motiválnia kell a tanulót a beszédproblémája leküzdésére, ugyanakkor 

fel kell készítenie a reális önismeretre, a kudarcok kezelésére, az esetlegesen 

maradandó tünetekkel (pl. dadogás) való együttélésre, a reális pályaválasztásra. 

 

Feladataink 

– az egyéni fejlődési adottságokhoz, a beszédfogyatékosság típusához, súlyosságához 

igazított terápiás eljárások (habilitáció/rehabilitáció) alkalmazása a különböző 

pedagógiai színtereken, 

–  speciális tantervek, tankönyvek, tanulmányi segédletek alkalmazása, 

– a tanítás-tanulás egész folyamatát átölelő differenciált tanulásszervezési formák, 

megoldások alkalmazása, 

– az egyes tartalmak módosításának, elhagyásának, egyszerűsítésének, illetve új 

területek bevonásának lehetősége,  

– Differenciálni kell a kitűzött célokat az egyén adottságai és fejlődési üteme 

függvényében. Pl. a megkésett beszédfejlődésű tanulók olvasási, írási és szövegértési 

minőségben hátrébb vannak, mint a többségi tanulók. Adott idő alatt kevesebbet és 

mást olvassanak el, dolgozzanak fel, mint a többiek, vagy csoportban közösen oldják 

meg (1 olvas, 1 ír, 1 válaszol, 1 rajzol, 1 képeket azonosít hozzá). 
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–  a nevelés-oktatás és fejlesztés hosszabb időkeretek közötti megvalósulásának 

lehetősége, 

– a tanuló eseti, átmeneti vagy tartós mentesítése a követelmények teljesítése, illetve a 

minősítések alól, a szakértői bizottság szakvéleménye alapján, 

–  a pedagógusok, szülők és a gyermekek közösségének felkészítése a beszédfogyatékos 

tanulók fogadására 

 

Fejlesztés területei: 

➢ Személyiségfejlesztés-kommunikáció 

➢ Anyanyelvi fejlesztés 

➢ Művészetek, testnevelés és sport 

 

Tanulásszervezési formák 

A frontális tanítási forma helyett csoport-, pár- vagy egyéni munkamódszer a megfelelő. 

Differenciált tanulásszervezéssel biztosítható a legjobban az egyéni fejlesztés. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy a gyermekek megtanulják azokat a technikákat, amelyek az egyéni, a 

páros és a csoportos kooperatív (együttműködő) feladatvégzéshez szükségesek. 

Az egyéni fejlesztést biztosító önálló feladatvégzés technikái: 

− önellenőrzés, 

− önértékelés, 

− önálló, differenciált feladatválasztás, 

− vita, 

− meggyőzés, 

− helyes érvelés, 

− más vélemény elfogadása. 

A tevékenység és a módszer az, ami egyénre szabott, differenciált. Így mindenki számára 

hatékony a tanulás. 

A tanulás ütemében lehet más-más időintervallumot megadni az eltérő feladatokra, vagy lehet 

nehézségi fokban eltérő feladatot adni. 

 

Diszlexia, diszgráfia 

Diszlexiás az, akinek az olvasás-írásban elért eredménye lényegesen elmaradnak a gyermek 

adottságai alapján elvárható szinttől, a tanításra és a begyakorlásra fordított idő alapján 

elvárhatótól. (Meixner Ildikó) 

A diszlexiával együtt előforduló zavarok sokfélék lehetnek: 

– észlelési zavarok 

– motoros ügyetlenség 

– iránytévesztés 

– térbeli műveletek fejletlensége 

– figyelem problémái 

– emlékezet problémái 

Diszgráfiásnak minősül egyrészt az olyan írászavar, amely az írás vizuomotoros jellemzőinek 

diszfunkciójában nyilvánul meg, másrészt ide sorolandók a fonológiai-nyelvi jellemzők 

zavarából származóan az írásban megjelenő hibatípusok is. 

– finommotorika fejletlensége 

– nagymozgások vezérlésének zavarai 

– szenzomotoros koordináció zavara 

– helyesírási problémák (szavak, mondatok tagolási, elválasztási, a szabályos-

szabálytalan alakok helyes betűzési problémái) 
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Fejlesztés területei:  

– a testséma biztonságának kialakítása 

– a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten 

– a vizuomotoros koordinációgyakorlása 

– a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 

– az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató-elemző-szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe 

vevő, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel 

– olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész 

pályafutása alatt 

– a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

– az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 

– az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával 

és alkalmazásával 

– grafomotoros készség 

– beszédkészség 

– figyelem 

 

Diszkalkulia 

Diszkalkuliának tekintjük azokat a matematikatanulási zavarokat, amelyek megfelelő 

intelligenciaszint mellett a matematika bármely témakörének tanulásakor rendszeresen 

ismétlődő eredménytelenségben, vagy tartósan alacsony szintű teljesítményben nyilvánul 

meg.  

 

A számolási hibák formái: 

1. percepciós-észlelési 

2. numerikus számfeldolgozási: 

- számjegy-és helyiértéki 

- matematikai törvények és szabályok ismeretének és/vagy alkalmazásának hibái 

- modilitásrendszerek közötti átviteli akadályozottság 

- speciális hibák 

- szöveges feladat megoldásának zavara 

3. kivitelezési hibák 

 

Fejlesztés területei:  

– az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése 

– a testséma kialakítása 

– számemlékezet fejlesztése 

– a téri relációk biztonsága 

– a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása 

– a szerialitás erősítése 

– segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése 

– a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció 

előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai 

eszközök használata, a képi, a vizuális megerősítés 

– a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása alkalmazása 

– motiváció felkeltése 
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Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar  

Figyelemzavar 

– Nem figyel a részletekre, az iskolai feladatokban figyelmetlenségre utaló hibákat vét 

– Nehezére esik figyelmét fenntartani mind a feladatokban, mind a játékban 

– Gyakran nem követi az utasításokat, nem fejezi be az iskolai feladatokat 

– Nehézségei vannak a feladatainak a megszervezésében 

– Nem szereti, megkerüli, megtagadja azokat a feladatoknak az elvégzését, amelyek 

tartós szellemi erőfeszítést igényelnek (házi feladat, iskolai munka) 

– Gyakran elveszti az iskolai munkához szükséges dolgokat 

– Figyelme könnyen elterelődik 

– Napi tevékenységében gyakran feledékeny 

Hiperaktivitás 

– Matat kezével, lábával, fészkelődik az ülésen 

– Gyakran felugrál a helyéről az iskolában 

– Össze-vissza rohangál 

– Nem tud csendesen játszani 

– Állandó mozgásban van 

– Sokat beszél 

 

Impulzivitás 

– Előbb válaszol, mint ahogy a kérdés elhangzott volna 

– Nem bírja kivárni a sorát 

– Félbeszakít másokat 

 

 Fejlesztés területei:  

– az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében 

– a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén – ennek alapján 

a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének 

segítése 

– másokkal való együttműködés elsajátítása 

– együttműködés a családdal és más szakemberekkel 

– fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása 

– szociális-emocionális képességfejlesztés (társas kompetencia) 

 

Feladatok az SNI tanulókkal kapcsolatban 

Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló 

megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez 

mindig team munkában történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek 

tervezett és tudatos együttműködése keretében lehet eredményes.  

(gyógypedagógusok, a többségi intézmény pedagógusai, pszichológusok, 

gyógytestnevelők, gyógypedagógiai asszisztensek) 

Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban 

mindenki a maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása 

gyógypedagógusi kompetencia. 

Az egyéni fejlődési lap vezetése kötelező. 

 

A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint 

módosítható. Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő 

bevonásával történik. 
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A rehabilitációs órák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek a 

hiányában a Ktv. 52.§ (6) – ban előírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra 

kötelezően előírt óraszám alapján) 

 

Feltételek 

Személyi feltételek: 

A személyi feltételeket a JEGYMI utazó szakemberhálózat keretén belül 

biztosítja. 

– fejlesztő pedagógus  

– logopédus 

 

Tárgyi feltételek 

– fejlesztő szobák, megfelelő bútorzattal 

– fejlesztő és terápiás eszközök 

– fejlesztő játékok 

– számítógép, számítógépes programok 

– szakkönyvek, szakfolyóiratok 

 

Az SNI tanulók sikeres integrációjához elengedhetetlen az oktatás-nevelés minden területét 

átfogó differenciálás, a méltányos tanulásszervezés. 

Differenciálás megjelenik: 

1. Segítségadás módjában, idejében, az alkalmazott módszerekben, közvetítési módban 

2. Tananyag tartalmában 

3. Óraszervezésben 

4. Tanítási-tanulási ütemben 

5. Célokban 

6. Számonkérés, értékelés módjában, típusában 

 
Integráció-inklúzió 

Az integráció-együttnevelés- során a hangsúly az együttes tevékenykedésen, a közös játékon, 

a közös tanuláson és a kölcsönös kommunikáción van. 

Célunk az inkluzív iskola, mely minden gyermek felé befogadó, és ennek a szemléletnek a 

következménye az együttnevelés. 

– Változatos módszerek és óravezetés 

– Differenciáló, önértékelésre is alapozó pedagógia 

– Gondok esetén a pedagógusnak kell változtatni 

– A gyógypedagógus partner a megoldásban 

– Szemléletváltás a teljes tantestületben 

– Tanítási stílus az együttműködő tanulás, csoport- és pármunka 

A differenciálás az a folyamat, mely során a pedagógus – függetlenül attól, hogy van-e az 

osztályában sajátos nevelési igényű tanuló, vagy nincs – a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez igazítja. 
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Fejlesztő program a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN) zavart mutató 

tanulók fejlesztéséhez  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. 

 

A fejlesztés célja  

A BTM zavart mutató tanulók fejlesztésének célja, hogy a tanulók képessé váljanak az 

általános iskolai követelmények elsajátítására a nevelés-oktatás terén. A fejlesztés kiterjed  

 a tanuló egész személyiségére. Figyelembe veszi a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, 

képességeit.  

A zavart a különböző részképességek elmaradása, fejletlensége okozza. A fejlesztés az 

alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás készségszintű 

elsajátítását.  

Az alapdokumentumokban megfogalmazott fejlesztési feladatok a BTM zavart mutató 

tanulókra is érvényesek.  

 

Általános feladatok 

A tanév első hónapja a megfigyelések, vizsgálatok, csoportalakítások, órarend kialakításának 

ideje. Ez mindig team-munkában történik. A team tagjai a fejlesztő pedagógusok, a 

logopédusok, a pszichológusok kibővítve a pedagógusokkal.  

A munkamegosztást a szakmai kompetenciák határozzák meg. A nevelési tanácsadó 

szakvéleményét közösen beszéljük meg. A fejlesztéshez ez adja az alapot. Ezt egészíti ki az 

iskolában történő megfigyelés, vizsgálati eredmény.  

A fejlesztést mindenki a maga területén valósítja meg. Mindenkinek megvan a saját 

feladatköre a tevékenységben, melyet a team jelöl ki és koordinál.  

Foglalkozásokon képességfejlesztés történik, amely mindig adott ismeretekkel történik. Ez 

nem jelenti az adott osztályfoknak megfelelő tananyagot, hanem a meglevő ismeretekről való 

továbblépést.  

Kapcsolattartás a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi tagintézményével. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák:  

1. Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör 

(szeretetteljes, vidám, elfogadó). Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, 

következetes, kiszámítható nevelői magatartásra.  

2. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A 

biztatás legyen viselkedésünk alapelve.  

3. Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. 

Tanórán kívüli foglalkozások: sportverseny, diákkörök, diáknap, jeles nap.  

4. A tanulók sikerélményhez juttatása.  

5. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása.  
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6. A demokratikus fegyelmezés megtanulása. A pedagógiai munkakultúra folyamatos 

önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel célirányosan fejleszthető.  

7. Felzárkóztató iskolai tevékenység a gondozás területén a rászoruló tanulók részére (kis 

létszámú osztály).  

8. A bukás miatt többször közösséget váltó, iskolai kötődéssel nem rendelkező gyerekekre 

külön odafigyelés, egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv alapján, 

differenciálás alkalmazása.  

9. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, 

szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus következmények 

megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok korrigálásában.  

10. A tanulókban levő feszültség oldása drámapedagógiai módszerekkel. Az önérvényesítés 

lényegének megtanítása, hogy saját szükségleteinket és vágyainkat ki tudjuk elégíteni 

anélkül, hogy ezzel másoknak ártanánk.  

11. A magatartás szempontjából problémás tanulókat egymástól távol ültetjük. 

 

Feltételek  

Személyi feltételek: 

A személyi feltételeket a Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 

szakszolgálat biztosítja – 2022 szeptemberétől az iskola saját státuszú fejlesztőpedagógussal 

rendelkezik. 

- fejlesztő pedagógusok  

- pszichológusok  

- logopédusok  

- szociálpedagógus  

- gyermekvédelmi felelős 

- pedagógiai asszisztensek 

  

Tárgyi feltételek 

- fejlesztő, logopédiai, pszichológusi szobák, megfelelő berendezéssel 

- fejlesztő eszközök (vásárolt és saját készítésűek)  

- számítógépek, programok 

- szak-, és segédkönyvek  

 

Értékelés  

Az értékelés folyamatos a foglalkozások során. Mindig az adott tevékenységre, eredményre 

vonatkozik. A saját fejlődést mutatja. Mindig pozitív, segítő, nem minősít. 

Ajánlás a pedagógusok számára a BTMN tanulók megsegítésére  

– Egyéni elbírálás (önmagához mért teljesítmény alapján)  

– Gyakoribb ellenőrzésre szorul (pl. felírta-e a házi feladatot)  

– Szóbeli magyarázat kiegészítése írott szöveg feldolgozásával  

– Tananyag nyomtatott vázlatának biztosítása  

– Segédeszközök használatának megengedése (számológép, szorzótábla, ábécé)  

– Szóbeli vagy írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra vonatkozva  

– Szükség esetén a feladat felolvasása  
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– Számítógép használatának engedélyezése egyes feladatok megoldásában (digitális 

kompetencia)  

– Differenciált óraszervezés  

– Elfogadás, empátia (személyes és társas kapcsolati kompetencia kompetencia)  

 

A beilleszkedési, magatartási zavarral kapcsolatos tevékenységünk eredményességét 

jelzi: 

 1. Ha az érintett tanuló:  

– huzamosabb ideig súlyosabb konfliktusok nélkül tanul a közösségben,  

– többnyire elfogadja és betartja a szabályokat  

– együttműködik tanáraival, társaival.  

2. Az osztályközösség elfogadja a másságot, befolyásolja és segíti a problémás tanulót.  

3. Ha a kiváltó okot az iskolai közösség szolgáltatta, az ok feltárásával és megszüntetésével 

orvosolt a probléma.  

4. Ha iskolánk nevelőközösségének az a többségi véleménye, hogy gyermekeink magatartása, 

viselkedése összességében javult. (Pl.: türelem, tolerancia, udvariasság stb. figyelhető meg 

=> kevesebb a durvaság, a verekedés, a trágár beszéd.)  
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6. számú Melléklet 
 

Környezeti nevelés 

Általános célok, értékek a környezeti nevelésben:  

• az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt  

• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés  

• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése  

• a testi-lelki egészség megőrzése  

A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak 

vissza a saját szervezete működésére.  

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők 

és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.  

Tartsuk szem előtt, hogy ugyanazt a gyereket képezzük minden órán és foglalkozáson. 

Fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!  

Az iskola környezeti nevelési szemlélete: 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 

segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 

konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 

megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá 

válását. 

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani. Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok 

szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.  

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert.  

Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz, a fizika és a technika tantárgyak 

között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés 

alakult ki a humán területeken is. 

Tanórán, laboratóriumban, nyári táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük 

gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 
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köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké. 

A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a 

diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

− Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, 

amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését  

− A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek 

lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos 

gyarapodását.  

− Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez 

szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld 

lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására. 

− Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel 

lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal 

szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor 

az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott. 

− Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között 

fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 

Konkrét célok és feladatok: 

• természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése  

• helyi értékek és problémák feltérképezése  

• helyi célok megfogalmazása (öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbefogadott 

patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi védettség stb.)  

• lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  

• hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken  

• azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken  

• a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése  

 

Az iskola 

elhelyezkedéséből 

adódó jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

(a még megvalósítandók, ill. a 

folyamatos tevékenységek kiemelése) 

Nagy forgalom  Közlekedési biztonság 

növelése 

 

- közlekedésbiztonsági ismeretek 

kiemelt tanítása  

- kerékpárral közlekedők számára a 

  biztonsági felszerelések és a légző 

maszk viselés ösztönzése  

Légszennyezés  Csökkentés  -zöldesítés az iskola környékén, az 

iskolában, a növények gondozása, 

pótlása, Zöldsziget 

Szemét és 

kutyapiszok  

Tiszta, egészséges 

környezet  

- szeméttárolók sűrítése  

- szelektív hulladékgyűjtés (papír, 

szárazelem)  

- kutya WC szorgalmazása  

- felvilágosító előadások az 

egészségkárosító anyagokról és a 

fertőzési veszélyekről  
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Az iskolabelső  Tiszta, meghitt környezet  - festések, felújítások, a dekorációhoz 

falitáblák, élősarkok, akvárium, 

madarak, a mellék-helyiségekben 

szappan, WC papír, 

- Zöldsziget  

- portalanítás (atkák-allergia)  

- gyakori szellőztetés  

- lábtörlők alkalmazása  

Világítás  Egészséges, takarékos  - neonok cseréje energiatakarékos 

izzókra  

Vízfelhasználás  Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás csökkentése  

- víztakarékos öblítés, adagolós csapok  

Udvar  Biztonságos aljzat  - tisztaság biztosítása 

Az iskola 

eszközellátottsága  

A tanítás-nevelés élmény-

központúságának növelése, 

az esztétikai érzék 

fejlesztése – egészséges 

személyiség  

- a tantermekben írásvetítő, TV, video és 

számítógép  

- esztétikus dekorációk, falitáblák, 

szemléltető-anyagok  

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, 

konyhai eszközök, ismeretterjesztő 

folyóiratok, könyvtár, médiatár  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek: 
Tanórai keretek: 

-  tantárgyakba beépítve  

-  erdei iskola (önköltséges) 

-  tanulmányi kirándulás (önköltséges) 

-  sportnap  

-  egészségtan modul (5.o. és 8.o.)  

-  osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák  

-  testnevelés  

 

Módszerek, lehetőségek gyűjteménye 
Hagyományos tanórai foglalkozások keretében az egyes tantárgyak kiemelt környezeti 

nevelési lehetőségei 

Testnevelés 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

egészséges testi fejlődésüket; 

- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes; 

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az 

eszközök, és a tornaszerek; 

- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.  

Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola- alsó tagozat   
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A tanulók 

- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges emberalkotta környezetük értékeit 

bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket); 

- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az 

anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során. 

Általános iskola – felső tagozat.  

A tanulók 

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását és rendelkezzenek megfelelő szókinccsel, és ezt tudják alkalmazni a 

környezettel való kapcsolatteremtésben  

- törekedjenek az anyanyelv védelmére; 

- rendelkezzenek alapvető médiaismeretekkel; 

- tudjanak megfelelő módon vitázni. 

A tanulókban 

- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés; 

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával; 

- alakuljon ki a nyelv helyes használatának igénye. 

Történelem 

A tanulók 

- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenység révén változott 

környezetük 

- tudják értelmezni, hogyan változtak történelmünk során a gazdálkodás, életmód, 

közösségi normák. 

- ismerjék meg hazánk múltját, értékeit; 

- legyenek tisztában az állam kialakulásával, működésével, feladataival, a társadalom 

felépítésével és felelősségével, a problémák megjelenésében és elhárításában. 

- ismerjék meg hazánk kultúráját, népünk hagyományait, annak gyökereit; 

- ismerjék meg a helyi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete; 

- tanulmányozzák a népi kultúra szokásrendjét, az ünnepköröket, az emberi élet fordulóit, 

ünnepeit. 

 

Idegen nyelv 

A tanulók 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével; 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével 

más országok hasonló problémáit; 

- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projektmunkában választ keresni; 

- ismerkedjenek meg más népek fogyasztási és vásárlási szokásaival – szituációs játékokon 

keresztül; 

- ismerjék meg az angolszász országokban használatos mértékegységeket, pénznemeket; 

- állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 

A tanulókban 

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit. 
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Matematika 

A tanulók 

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják; 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával; 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására; 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni; 

- legyenek képesek reális becslésekre; 

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

A tanulókban 

- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket. 

Fizika 

A tanulók 

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra; 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni; 

- ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó 

állampolgárrá váljanak. 

Földrajz 

A tanulók 

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről; 

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

- ismerjék meg a világ globális problémáit; 

- ismerjék meg és őrizzék a természeti és az emberalkotta táj szépségeit. 

Biológia 

A tanulók 

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit; 

- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet; 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket; 

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat; 
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- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

A tanulókban 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

Kémia 

A tanulók 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére; 

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

Ének-zene 

A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő természet és a bennünket körülvevő világ hangjai a zenében és a 

hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek. 

A tanulókban 

- alakuljon ki egy megfelelő zenei ízlésvilág. 

Etika 

A tanulók 

- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy legyenek 

képesek a már kialakított, megteremtett értékek között élni; 

- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni; 

- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaik is felelősek környezetükért; 

A tanulókban 

- alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek; 

- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel 

kapcsolatban; 

- fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére;  

- tudjanak 

- példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően 

elemezni; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelően; 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 
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- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi, építészeti emlékeket. 

Dráma és tánc 

A tanulók 

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel; 

- legyenek képesek adott szituáció feldolgozására és megjelenítésére tablókban, 

mozdulatsorokban és jelenetekben (árvíz, erdőtűz stb.); 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket 

- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével; 

Technika 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

minden ember életét; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés rontja a kultúrált szép környezetet, károsítja az élő természetes és az 

általunk kialakított civilizált technikai környezetet; 

- legyen igényük arra, hogy a jövőben kialakítandó technikai környezet minél kevesebb 

környezetkárosító anyagot tartalmazzon (hajtógázok, fel nem bomló műanyagok, 

veszélyes vegyi anyagok alkalmazásának stb. kiküszöbölése); 

- takarékosan használják a műveletekhez szükséges anyagokat, gondoskodjanak a maradék 

anyagok szakszerű, szelektív tárolásáról; 

- ismerjék a természetes anyagok feldolgozásának technológiai folyamatait; 

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

- becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

- tudják alkalmazni egyes anyagok újrahasznosítási módszereit; 

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló 

iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a 

bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. 

Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok 

tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók számos 

attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A 

környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 

hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képessége 

segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására 

való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a 

megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a 

közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai 

kereteken belül nem megvalósítható tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom 

problémáinak felismerését és megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, 

a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös 
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tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de 

inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az 

osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

- szakkörök 

- tanulói pályázatok  

- tábor (A programokon a részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a szülő fizeti.) 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő 

generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.  

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai: 
A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve 

külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket.  

A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatot 

írunk ki.  

A megvalósulás szervezeti formái: 

Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk 

olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy 

globális környezeti problémára. A megmozdulást vagy magunk szervezzük, vagy 

csatlakozunk a helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási 

világnap, Autómentes nap).  

Kiállítások – iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat (pl. Zöldszigetet, természeti értékeket, helyi problémákat bemutató kiállítás). Jó 

lehetőség a környező iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásra.  

Iskolai könyvtár - a környezeti témakörökkel foglalkozó könyvek, videofilmek, CD-

lemezek.  

Iskolarádió - a környezet- és természetvédő programok, vetélkedők.  

Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a 

helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával, és 

gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények megismertetéséről.  

Tanulmányi kirándulás (önköltséges)– Ellátogatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal 

tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus 

kertekbe, múzeumokba.  

Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülők 

illetve az iskola-közeli lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük 

környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.  

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – az egész iskolára kiterjedő szelektív 

hulladékgyűjtést szervezünk (papírhulladék évente kétszer, a szárazelem folyamatosan). 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük és 

felkészítjük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.  

Városismereti program – A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében 

szervezünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és 

tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedők 

illetve kiállítások formájában rögzíttetjük a tanulókkal.  
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Levegőszennyeződés-mérő program - Tanulói csoportok végzik a megfigyeléseket, illetve 

azok regisztrálását. (Savas eső mérés, zuzmótérképezés)  

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel – Találkoznak a tanulók a helyi és országos 

környezet- és természetvédő civil szervezetekkel. 

Művészeti csoportok, ünnepségek – Néhány problémára a művészet eszközeivel próbáljuk 

ráirányítani a figyelmet.  

Kézműves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak..) 

illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felfelhasználásával különböző díszeket, 

kompozíciókat készítünk (kiállítás, Luca-napi vásár)  

Diákönkormányzati nap – Sportnap, a szülőkkel összefogva Családi sportnap (szombat) 

Napközis szabadidős foglakozások: - séta a környéken, termések gyűjtése.  

DSK szervezések: - délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek, 

Vörösmarty-nap sporteseményei.  

Látogatások: - állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti 

parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen, papírgyárban.  

Előadások – A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselőadásokból illetve 

a kiírt pályázatokra beérkező anyagokból.  

Szülői értekezletek: – utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére.  

Szülői fórum: – Egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztartási 

környezetvédelem.  

A módszerek kiválasztásának szempontjai:  
-  alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz  

-  vonjanak be minél több tanulót  

-  az iskola keretein túl is legyenek hatással  

-  a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen  

-  alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát  

-  a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez  

-  nyújtsanak sok élményt a tanulónak  

-  az érzelmeken át hassanak  

-  a személyes megtapasztaláson alapuljanak  

-  együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső 

szövetségek, szülők stb.)  

-  alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, 

megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére  

-  legyen bennük sok játékos elem  

 

Felhasználható módszerek: 

1. Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást 

segítő, bizalomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia 

2. Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, előrejelző, működő modellek készítése 

- elemzése 

3. Riport módszer: kérdőíves felmérés, direkt riportok, fotóriport 

4. Projekt módszer: analízis – akció projektek 

5. Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, táborok, térképkészítés, egyszerű 

megfigyelések, célzott megfigyelések, mérések 

6. Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 

madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny 
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7. Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

8. Művészi kifejezés: vizuális művészet a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 

zeneművészet, fotóművészet, táncművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és 

élményfejlesztése, a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

Taneszközök:  
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:  

Víz-és talajvizsgáló készlet, savas eső felfogó tartály, mérőhenger, Petri-csészék, kémcsövek, 

szűrők, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek, fedőlemezek, indikátorok (alumínium, 

ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység), glicerin, cellux.  

Applikációs képek:  

Veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.  

A példamutató iskolai környezet tényezői:  
-  termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása  

-  növények, élősarok  

-  anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés  

-  szelektív hulladékgyűjtés  

-  pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása  

-  iskolai médiumok zöld rovatai  

Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai:  
- Az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek 

alapján lehetséges a további célmeghatározás.  

- Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet.  

- Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes 

előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez.  

- Fontos az összefüggések meglátásának segítése.  

 

A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a 

tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése 

alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése 

magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg.  
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7. számú Melléklet 
 

Fenntarthatósági nevelés 

 

Mindnyájan fontosak vagyunk, mindnyájan tehetünk valamit!  

A legtöbb ember számára mélyen gyökerező érték az élet megőrzése és minden élőlény 

számára jó életkörülmények biztosítása. Minél több időt tölt valaki a természetben, annál 

inkább törekszik megőrzésére. A természet számos módon képes arra tanítani, hogy érintsük 

meg saját belső lényegünket, hogyan találjunk méltóságot és szépséget nálunk hatalmasabb 

létezőkkel kapcsolatba lépve, hogyan találjunk értelmet és megnyugvást annak 

felfedezésében, hogy nem vagyunk egyedül. Ki nem élte még át ezt az érzést az óceán partján, 

egy kiugró sziklaszirten, hegycsúcson állva, egy patak partján, a végtelen prérin vagy a 

sivatagban? A kihívás az, hogy ugyanezt az érzést felleljük saját környezetünkben. Ha 

megértjük, hogy minden mindennel összefügg és hogy egyetlen tett is e szövevényes háló 

ezernyi szálát érinti, könnyebb lesz kialakítanunk a tájékozott döntések képességét annak 

érdekében, hogy fenntartsunk az élet mindnyájunk számára élvezetes minőségét magunk és 

utódaink számára.  

Világszerte sok-sok ember próbálkozik, hogy megfogalmazza, mi a fenntarthatóság és 

hogyan lehet jellemezni. A feladat nem könnyű, mivel a fenntarthatóság egyszerre a 

gondolkodás módja és tárgya. A fenntartható fejlődés leírásakor három rendszer gyakran 

szóba kerül: a környezeti, a gazdasági és a társadalmi rendszer. E rendszerek mind 

alrendszerekből épülnek fel, ezért a jobb megoldáshoz rendszergondolkodásra van szükség.  

Számos kölcsönhatás lehetséges e rendszerek között. Az emberek szinte határtalan módon 

észlelhetik, értelmezhetik e kölcsönhatásokat és mondhatják el róluk véleményüket. Innen 

ered az a gondolat, hogy fenntarthatóságot több nézőpontból kell szemlélni.   

A pedagógustársadalom számára nem könnyű, hogy konkrét, elkülönülő tantárgyak 

oktatásáról áttérjen az integráltabb rendszer-megközelítésre. A fenntarthatóságra nevelés 

szemléletében számunkra kulcsfontosságú, hogy túllépjünk a redukció és az elemzés jól 

ismert, biztonságos lépésein annak szintéziséhez és integrálásához, hogy mit tudunk és mit 

tudhatnánk. Hasonlóképpen munkánk lényegéhez tartozik a környezeti, gazdasági és 

társadalmi rendszerek egymáshoz közelítése és összekapcsolása. Itt és ezért válik a 

fenntarthatóságra nevelés egyre bonyolultabbá. Gyakran egy, előéletünk által meghatározott 

irányból (környezeti vagy gazdasági nézőpontból, egy társadalmi vagy életminőségi kérdés 

megoldása felől) próbálunk eljutni a fenntarthatósághoz. Pedig akkor leszünk sikeresek e 

területen, ha megtanulunk holisztikusan gondolkodni. A fenntarthatóságra nevelés lényegében 

azt jelenti, hogy kapcsolatokat hozzunk létre e három bonyolult rendszer között és megértsük 

azokat. 

A fenntarthatóság fogalmát néhány összetevőre tagoltuk annak érdekében, hogy a tanulók 

ezeket tanulmányozva végül összeállíthassák belőlük a fenntarthatóság széleskörű 

értelmezését. 

 

1. Gondolkodás a jövőről és annak befolyásolása. A fenntarthatóság 

kulcsfogalma a jövő. Mai életünk döntéseit meghozva befolyásoljuk 

gyermekeink és unokáink jobb jövőjét. Kutatási eredmények szerint a legtöbb 

tanuló jövőképe igen rövid távú: néhány nap vagy hét; ezt gazdasági hátterük és 

néhány más tényező befolyásolja. A fenntarthatósághoz hosszú, akár több 
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nemzedéket felölelő jövőképre van szükség, hogy felkészültebben várhassuk az 

események jövőbeli kibontakozását. Feladatunk az, hogy tanulóinkban erős 

vágyat keltsünk sok különböző jövőkép szemlélésére, arra, hogy megértsék a 

jövőt meghatározó rendszereket; vértezzük fel őket a jövőtervezés technikáival, 

és tegyük képessé őket a mind maguk, mind közösségük számára kedvező jövő 

alakítására. Jövőképeiket természetesen egyaránt meg kell vizsgálniuk a 

környezet, a gazdaság és a társadalmi igazságosság szempontjaiból.  

2. Fenntartható közösségek tervezése. A tervezés fogalma és gyakorlata 

igen fontos a fenntarthatóság felé vezető úton. Lehetőségünk van arra, hogy 

életünket sokféleképp alakítsuk. A fenntarthatósági problémakör sikeres 

megoldásához elengedhetetlen, hogy tanulóink rendelkezzenek a minőségi, 

igazságos és alkotó tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és értékekkel. 

A jó tervek számolnak a környezettel és a társadalmi viszonyokkal, és gazdasági 

szempontból reálisak. A közösségre összpontosítunk, mivel ez a legnagyobb 

szervezeti egység, melyben a tanulók és lakosok a legnagyobb arányban vehetnek 

részt a fenntarthatóság kialakításában. Ebben a léptékben könnyen 

összekapcsolható a környezeti, társadalmi és gazdasági rendszer. Itt élek. Itt 

alakítom ki a „hely szelleme” fogalmát. Ugyanakkor remek kiindulópont ahhoz 

is, hogy elinduljak a konkréttól az elvont felé a fenntartható fejlődés 

szempontjából kulcsfontosságú környezeti, gazdasági és társadalmi 

rendszerekben.  

3. Megőrző gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. A megőrző, fenntartható 

gazdálkodás felelős törődést jelent – ez a fenntartható tevékenység egyik 

sarokköve. A tanulók nagy lelkesedéssel tanulnak a természet világáról. Ezt a 

lelkesedést szeretnénk kihasználni, hogy rajta keresztül könnyen eljussunk a 

környezeti rendszerek megértéséhez.  

4. Fenntartható gazdaság. A közgazdaságtan hagyományosan a tőke (gazdagság) a 

társadalmon belüli áramlásával, mozgásával foglalkozik, melynek vannak 

személyes, családi, közösségi, nemzeti és nemzetközi vonatkozásai. 

5.  Globalizáció.  A globalizáció folyamatát kell feltétlenül megértenünk, ha azon 

kezdünk gondolkozni, hogy tetteink összessége  milyen változásokat okoz 

magunkon, és közösségünkön kívül. A globalizáció olyan folyamat, mely 

szemmel láthatóan zajlik körülöttünk, és árnyékában gyakran jelentéktelennek, 

tehetetlennek érezzük magunkat. A „fenntartható közösségek” sok tagja a helyi 

gondolkodásra és cselekvésre összpontosít. Egyénként itt van a legnagyobb 

esélyünk arra, hogy eredményesek legyünk. Egyetértünk ezzel, de ne feledjük, 

hogy nevelőként látnunk kell az egészet és meg kell mutatnunk tanítványainknak 

is.  

 

ÖKOiskolánkban a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata ad keretet ahhoz, hogy a 

diákok részt vegyenek a helyi döntésekben. A helyi környezeti felelősség kialakítása nem 

nélkülözheti a tanulók valós tapasztalati anyagának tananyagba emelését. Az 

ÖKOiskolák alkotó műhelyeiben a polgári nevelés része a demokráciára, a társas 

döntésekben való részvételre nevelés, a konfliktusok megoldását segítő pedagógiai 

gyakorlat meghonosítása. A helyi környezeti problémák tanulmányozása során a diákok 

tudása és tapasztalatai a valóságra épülnek, ezáltal tudásuk és kompetenciáik relevánsak, 

alkalmazhatóak lesznek a továbbiakban. 

Iskolánkban a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata intézményi szinten a pedagógiai 

program egyik fontos tengelye, azaz értékrendjével és pedagógiai célkitűzéseivel 
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meghatározza a tanórai és a tanórán kívüli nevelési helyzeteket is. Az intézményi szintű 

összehangoltság nemcsak azt eredményezi, hogy a különböző tantárgyak és tantárgyi 

modulok készítői összehangolják környezeti nevelési tartalmaikat, módszereiket és 

értékelési módszereiket, hanem mindez kiterjed az iskola egész belső életére, az épület 

üzemeltetésére. Ezáltal a köznevelési intézményben nemcsak a kvalifikált pedagógusok, 

hanem a technikai dolgozók (takarítók, konyhai személyzet, fűtő és karbantartó), a 

gazdaságiak és az iskolavezetés is a környezetkultúrát, a környezeti tudatosságot 

képviselik. Az összehangolás eredményeként az iskola környezete elősegíti azt a testi-

lelki és szociális egészséget, amely az egészséges és fenntartható közösség életminőségét 

jellemzi. 

A folyamat képessé teszi a tanulókat arra, hogy maguk határozzák meg, hogy saját 

tanulásuk szempontjából mely összefüggések a legfontosabbak: 

Az ismeretszerzés mélysége. Fontos, hogy a tanulóknak elegendő időt és forrást 

adjunk, hogy egy-egy témában elmélyedve annak szakértőjévé válhassanak; így 

megértik, hogy a jövőben más területeken is eljuthatnak a hozzáértés e fokára.  Az 

internet és más számítógépes lehetőségek használata minden korábbinál lényegesen 

mélyebb ismeretszerzést tesz lehetővé  

Együttműködés. Valódi és virtuális csoportokban együttműködni igen hatékony 

tanulási stratégia, mely egyben a munkahelyen szükséges kommunikációs 

készségeket is fejleszti. Nagymértékben kihasználjuk az online együttműködés 

lehetőségeit az elérhető legjobb ilyen típusú szoftveren keresztül.  

Kommunikáció. A kommunikáció és gondolataink különböző módokon történő átadása 

módszereinek elsajátítása a siker elsőrendű feltétele és remek tanulási mód. Ráadásul 

e technika lehetővé teszi, hogy gyakran kerüljünk kapcsolatba mentorainkkal és 

munkatársainkkal.  

Szülők/gondviselők bevonása. Az otthoni közösség felnőtt tagjainak bevonása a 

nevelés folyamatába nagymértékben fokozza annak eredményességét és egyben a 

felnőtteket is neveli (Epstein, 1995). A hordozható számítógépek és az otthoni 

internet-elérés új távlatokat nyit ezen a területen.  

Fejlesztés a megfelelő időben. Az alacsonyabb szinteken a kipróbált technikai 

eszközök, online és hagyományos tanítási tevékenységek azon alapvető ismeretek 

elsajátítását szolgálják, melyek a fenntarthatóság megértésének alapját képezik.  

Közösségi kapcsolatok. A tanulók rengeteget tanulhatnak fiatalabb és idősebb 

iskolatársaiktól, szüleiktől, nagyszüleiktől és a közösség más tagjaitól. Online úton a 

gyerekek kapcsolatba léphetnek egymás szüleivel, üzletemberekkel, egyetemekkel, 

kormányzati szervekkel, közösségi csoportokkal és idősebb emberekkel.  

 

A nevelés kiemelt területei: 

• gondolkodás a jövőről, jövőkép formálása. Törekszünk arra, hogy tanulóink 

megértsék a jövőt meghatározó rendszereket, a környezet, gazdaság ás társadalom 

rendszerei közötti kapcsolatokat. Kialakítjuk tanulóinkban a közösségépítés 

alapjait. 

• helyes jövőkép tervezése, alakítása. Rendelkezzenek a minőségi, igazságos és 

alkotó tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és értékekkel 

• felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal. Ehhez elengedhetetlen 
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megismerni a természet világát, rendszerét. Környezeti szemléletük alakítása. 

• megtanítani arra, hogy tetteink milyen változásokat okoznak magunkon és a 

közösségünkön. Törekszünk arra, hogy ismerjék fel és értelmezni tudják a 

globalizáció jeleit és ellen tudjanak állni káros hatásainak. 

• meg kell tanítanunk arra, hogy igényeiket úgy elégítsék ki, hogy ez által ne 

veszélyeztessék a jövő generációk lehetőségeit. Ismerjék fel tetteik 

következményeit. 

 

     A tanulás – tanítás jellemzői a fenntartható fejlődés érdekében: 

• ismeretek integrálása 

• jelen és jövő értékeinek ismerete 

• a kritikus gondolkodás bátorítása 

• problémamegoldás ösztönzése 

• tanulók részvétele az oktatással kapcsolatos döntéshozatalban 

• tanult ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága 

• helyi és globális ügyekkel való foglalkozás 

• jelen és jövő érdekei egyensúlyának megtalálása 

• környezeti nevelés 
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8. számú Melléklet 

Fogyasztóvédelem 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy 

minden állampolgárnak fogyasztóként joga van a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz 

szükséges ismeretek és tudás elsajátításához.   

Biztosítanunk kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók 

elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok 

gyakorlati alkalmazására. A fogyasztói kultúra kialakítása egyik fontos része a felnőtt életre 

való felkészülésnek, melyet a NAT kiemelt fejlesztési feladatként ír elő. 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja, tartalmi elemei: 

− fogyasztói kultúra fejlesztése  

− a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a 

tanulókban. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése.  

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, az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztése. 
Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az 

áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, kamaszkorban már 

megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói 

értékrend és a vállalkozásismeret is. (vállalkozói kompetencia) 

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 fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták 

kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információ áramlás. 

Így a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a hangsúlyt fektetni. A 

fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem inkább az 

értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

− a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,  

− az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,  

− a természeti értékek védelme. 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 
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− a tájékozódás képessége,  

− a döntési helyzet felismerése és  

− a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 

őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell 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. 
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és 

a saját életükre alkalmazni tudják a következő fogalmakat: tudatos, kritikus fogyasztói 

magatartás, a fogyasztói jogok érvényesítése 

A fogyasztónak joga van: 

a.) az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez 

b.) a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz 

c.) a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között 

d.) a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez 

e.) a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez 

f.) az egészséges és elviselhető környezetben való élethez 

g.) a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz 

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 történő 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. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet 

kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: 

1. Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai: Pl.: 

− Technika: – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései, a vásárlás 

(anyag, eszköz, élelmiszer alapanyagok stb.) szempontjai; 

− Matematika: – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások;  

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

− Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

− Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái; 

− Biológia: – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás; 

− Kémia: – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk;  

− Informatika: – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia; 
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− Történelem: – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb.; a politikai propaganda megjelenése ld. Goebbels; 

− Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai; 

Tantárgyakon átívelő „projektek”: egy technikaórán készített munkához reklámszöveg és 

használati utasítás írása magyarórán, reklámgrafika készítése rajzórán, a reklámszöveg 

elemzése etika órán stb. 

2. Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

3. Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  

4. Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel)  

5. Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások 

Megpróbáljuk bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a fenntartható 

fogyasztás területén bővíteni a tanulók ismereteit. 

Fejlesztendő készségek: 

− a kritikus gondolkodás,  

− az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás.  

A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló  

− információgyűjtés,  

− információfeldolgozás,  

− a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok 

és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb 

segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói 

döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a 

gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési 

szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az 

információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a 

család vásárlói magatartását.  

Módszertani elemek: 

− Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  

− Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  

− Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  

− Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

− Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 

készítése) 
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9. számú Melléklet 

Közlekedésre nevelés 

Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a 

tömegközlekedési eszközök használatára, az utas-balesetek elkerülésének módjaira. A 

biztonságos közlekedés elsajátítása, a közlekedési szabályok betartása mind az egyén, mind 

társadalom szempontjából elengedhetetlen szükséglet, életbiztonságunkat növelő tényező. 

A nevelési folyamat, mint bármely más téren, itt is kisgyermekkorban a családokban, 

valamint az óvodai nevelés keretén belül kezdődik meg. Azonban ez a folyamat nem ér ott 

véget, a tanulókkal egyre részletesebben kell megismertetni a helyes közlekedést, a KRESZ 

rendszerét, a szabálykövető életmódot.  

Tanulóinktól elvárjuk, hogy az iskolai tanulmányuk végeztével ismerjék és tartsák be a 

közlekedés szabályait, tudják elemezni a közúti közlekedés biztonságát befolyásoló 

tényezőket. 

A közlekedési nevelés két síkon valósul meg. Elméleti nevelés történik a technika és 

életvitel, valamint az osztályfőnöki órák keretében. Gyakorlati nevelésre pedig az iskolán 

kívüli programok, tanulmányi kirándulások, a közlekedési ismerteteket magába foglaló 

versenyek, valamint a TEKA által szervezett vetélkedők, közlekedési táborok nyújtanak 

lehetőséget. 

 

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK TARTALMAK 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása, 

tudatos figyelése, figyelmes közlekedés.  

Az utazással kapcsolatos magatartásformák 

megismerése és gyakorlása.  

A veszélyhelyzetek fölismerése, és elkerülésük 

módjainak megismerése. 

A közlekedési eszközök használati szabályainak 

tudása és azok betartása.  

A közlekedési eszközök használatának szabályai 

ismerete és gyakorlása. 

Biztonságos közlekedés tömegközlekedési 

eszközökkel. 

A kerékpáros közlekedés gyakorlása, táblák, 

lámpák, útburkolati jelek megismerése. 

 

A gyalogos közlekedés szabályai. 

A biztonságos tömegközlekedés. 

Gyakorlati tevékenység a valós 

környezetben. 

A forgalomirányítás szerepe a 

közlekedés biztonságában.  

A forgalomirányítás jelzései. 

Jelzőtáblák, jelzőlámpák, 

gyalogátkelőhelyek. 

Vasúti átjáró, sorompó, fénysorompó 

Az utazásról. Viteldíj.  

A mozgólépcső használata. 

A biztonsági sáv szerepe a balesetek 

elkerülésében. 

A kerékpáros közlekedés.  

Utazás a városban. Utazás vasúton 

Közlekedésbiztonság 

A modern közlekedés eszközei. 

Szárazföldi, vízi és légi közlekedés. 

Helyi és távolsági közlekedés. 
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10. számú Melléklet 

Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése 

„A bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a 

bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, 

történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának 

mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével.”  

      (Európai Unió Tanácsa  2001. május 28.) 

 A bűnmegelőzés és áldozattá válás elkerülésének az Országgyűlés által 

legfontosabbnak ítélt területei a következők: 

– A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése 

– A városok biztonságának fokozása 

– A családon belüli erőszak megelőzése 

– Az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése, az áldozat kompenzációja 

– A bűnismétlés megelőzése. 

Iskolánk nevelési elveiben kiemelt figyelmet szentelünk a gyermek és fiatalkori bűnözés 

csökkentésének, a családon belüli erőszak megelőzésének, valamint az áldozattá válás 

megelőzésének. 

 

A gyermek- és fiatalkori bűnözés okai rendőrségi források szerint a következők: 

– Rossz családi háttér, primer környezeti viszonyok és társadalmi jelenségek 

értékkonfliktusa, negatív mintakövetés 

– Vagányság, kalandkeresés, sajátos korosztályi értékrend 

– Média negatív hatása, mely a fiatalkori értékrend egyre meghatározóbb alakítója 

– Túlzottan megengedő, túl szigorú vagy nemtörődöm szülői magatartások. 

A felsorolás alapján különösen nagy figyelmet kell szentelnünk az esetlegesen befolyásolható 

tanulóinkra. Ez az osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök, szociálpedagógus, 

iskolapszichológusok, valamint minden iskolai dolgozó feladata. 

 

Az intézményünkbe járó korosztály elsősorban a kiskorúak köre. Az utóbbi időben társadalmi 

szinten megnövekedett nemcsak a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma, hanem 

a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeké is. 

– Kiskorú sértettek kárára elkövetett lopások iskolai öltözőkben felügyelet nélkül 

hagyott kabátok – táskák - eltulajdonított mobiltelefonok, készpénz. 

– A vagyon elleni bűncselekmények áldozatai általában önhibájukon kívül, de 

jelentős részük felelőtlenség és a megelőzési lehetőségek figyelmen kívül hagyása 

miatt került sértetti pozícióba. 

– Emelkedő tendenciát mutat a kiskorúak sérelmére elkövetett családon belüli 

erőszak, a kiskorú veszélyeztetése, illetve a nemi erkölcs elleni bűncselekmények  

– A bűncselekmény létrejöttét segítő áldozati magatartás tipikusan az egyik szülő 

által (többnyire anya) a másik szülő tettének, magatartásának „takargatása”, 

elhallgatása. 

A fentiek elkerülése érdekében tudatosítanunk kell tanulóinkban a jogkövető 

magatartásformákat, az alapvető erkölcsi értékeket, valamint azt, hogy veszélybe kerülésük 

esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni. Legyenek tisztába az áldozatok jogaival, a 

segítségnyújtás intézményeivel, a jogsegély-szolgáltatásokkal. Fontos, hogy legyen a 
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tanulóknak bizalmuk az iskolában legalább egy felnőttben, aki az esetleges családon belül ért 

sérelmeire azonnali megoldást keres. A gyermekeket ért erőszak megjelenésének egyik első 

helyszíne az iskola, ezért fontos, hogy kellő ismeretekkel rendelkezzünk ezeknek a 

helyzeteknek a megoldásához. (állampolgári kompetencia) 

Iskolánk ezért évek óta igénybe veszi a kerületi rendőrség szakemberei által szervezett 

D.A.D.A. programot, melynek fő vonalai a következők: 

1. Személyiségfejlesztés 

 önismeret, önbecsülés 

 mások megismerése és elfogadása, tolerancia 

 problémamegoldó technikák elsajátítása, felelősségvállalás 

 gyerekek jogainak és kötelességeinek ismerete 

2. Szabálykövetés 

 közlekedési szabályok 

 a mindennapi élet szabályai ( család, iskola, társadalmi környezet ) 

 jogszabályok, törvények 

 3. Biztonság 

 a) Személyes biztonság 

  a közlekedésben 

  az idegenekkel szemben 

  veszélyes helyzetekben való viselkedés 

  ha a gyermek egyedül van 

  ha a gyermek társaságban van 

  a befolyásolások elleni fellépés 

 b) Ismeretközlés 

  dohányzás, alkohol 

  drogok 

  ifjúkori bűnözés 

  viselkedési addikciók 

  média hatásai 

  Internet 

4. Viselkedési panelek 

szituációs és szerepjátékokon keresztül a veszélyhelyzetekben való viselkedés 

 gyakorlása 

drámapedagógiai elemek alkalmazásával a NEM-et mondás, visszautasítási technikák 

elsajátítása. 

A program megszervezésére osztályfőnöki órák keretében kerül sor. 
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11. számú Melléklet 

Iskolai drogmegelőzési stratégia 

 

 A legális drogok (elsősorban az alkoholfogyasztást és a dohányzást értve ez alatt) 

kipróbálása egyre alacsonyabb életkorban történik, s ebből adódóan a tiltott drogokkal való 

megismerkedés életkori határa is egyre alacsonyabbá válik, ami a törvénnyel való 

összeütközéshez is vezethet. A kamaszkori kíváncsiság, a kortársak szerepe és a szülői 

„példamutatás” az, ami az intelmek ellenére, a drogok kipróbálásához vezeti ezeket a 

fiatalokat. 

 A szabadidős szokáskultúra sem a megelőzésnek kedvez. Szinte bármelyik 

szórakozóhelyen könnyen juthatnak a legkülönbözőbb szerekhez. (Igazából csak pénz kérdése 

a dolog.). A tulajdonosok elsődleges érdeke a profitszerzés, így nem ritka, hogy 12-16 éves 

(vagy ennél is fiatalabb) gyerekek is hajnalig vannak jelen, s az sem, hogy szeszesitalt 

fogyasztó, dohányzó gyerekekkel találkozunk az iskolán kívül. 

 Jellemző a kerületre a magas hátrányos helyzetűség, munkanélküliség, a magas etnikai 

arány, szülők „aluliskolázottsága” sem ritka. 

 Intézményünkben integrált tanulókkal is együtt dolgozunk. Speciális adottságunk 

továbbá az is, hogy az ide járó gyerekek igen nagy hányada napközis. A szülők részéről az 

elvárások igen magasak, ezért a tantárgyi oktatás erősítése mellett a nevelés szerepét is 

növelnünk kell. 

 A diákjaink a tanórán kívül változatos, pedagógus vezetésével, szervezett szakköri 

tevékenységben, vagy a továbbtanulást elősegítő, felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, s 

a napközi is széles (sokszor még kihasználatlan) lehetőséget nyújt a nevelési feladatok 

megvalósítására. Munkánkat iskolapszichológus és szociális munkás segítik, akikre (többek 

között) a magatartási devianciák korrigálásában, kezelésében és természetesen a drog-

prevenciós munkában is támaszkodhatunk. 

Mivel a droghasználat az egyénre és a közösségre (ezáltal magára az oktatási intézményre is) 

veszélyt jelent, rombolva az egyéni akaratot, a családi egységet, ezért iskolánk évek óta 

komolyan foglalkozik ezzel a problémával. 

 

A fentiek ismeretében a drogprobléma kezelésre szorul, ezért 

– Fel kell keltenünk társadalom figyelmét a drogproblémával kapcsolatban 

– Növelnünk kell problémamegoldó készségeket 

– Segítenünk kell a drogokkal kapcsolatba kerülőket 

– Erősítenünk kell a „nem”-et mondás képességét 

– Pozitív életszemlélet kialakítására kell törekednünk. 

Jövőkép: 
Célunk, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki iskolánkból, akikben él az igény az egészséges 

életvitel iránt, akik képesek döntések hozatalára, és vállalására, képesek nem-et mondani, s 

reális önértékeléssel rendelkeznek. Törekszünk arra, hogy a 8. osztály végére tanulóink 

ellent tudjanak állni a csábításoknak, tisztában legyenek a veszélyekkel, valós, használható 

információik legyenek, s értelmes, tartalmas tevékenységekben tudják megvalósítani 

önmagukat. A céltudatos egészségmagatartás kialakítása fontos mind a diákok, mind a 

pedagógusok körében. 

További feladatunk a drogfüggés megakadályozása ill. a korai kezelésbe vétel. 
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Tájékoztatnunk kell tanulóinkat a segítő intézmények elérhetőségeiről, és fejlesztenünk kell a 

segítségkérés technikáit is. Ne felejtsük el, hogy a kamaszok, serdülők droghasználata ebben 

az életkorban krízis tünet, ezért fontos a problémamegoldó készségek fejlesztése, a stressz-

kezelés és a reális énkép kialakítása is. 

Erősségek: 
– olyan szakemberekkel rendelkezünk, akik szívügyüknek tekintik a prevenciós munkát: 

drogügyi koordinátor, egészségnevelő tanár, iskolaorvos, védőnő 

– az intézményvezetés támogatja ezt a tevékenységet 

– pedagógusaink meg akarják őrizni ill. javítani akarják a diákok egészségi állapotát 

– különböző szakmai szervezetekkel tartunk fenn kapcsolatot: TEKA, D.A.D.A.  

– egészségnevelési programjainknak vannak előzményei 

Lehetőségek: 
– a kollégák ismereteinek folyamatos bővítése, aktualizálása 

– nevelőink személyes példamutatása 

– a hátrányos helyzet koordinálása önkormányzatok támogatása, TCKÖ támogatása 

– pályázatokon keresztül anyagi források 

– bővítése a prevenciós munkához 

– pályázati úton a prevenciós munka 

– elősegítéséhez szükséges eszközök (pl.: videó, DVD lejátszó, filmek) beszerzése 

Gyengeségek: 
– az intézményünkben nőtt a deviáns magatartású tanulók száma 

– tanulóink egy részének szociális körülményei nem megfelelőek: egyre több az 

elhanyagolt gyerek 

Veszélyek: 
– magatartási zavarokkal küszködő, deviáns magatartású tanulók számának további 

növekedése 

– a környezet negatív hatásainak fokozódása 

– a drogfogyasztás, terjesztés már begyűrűzött intézményünk beiskolázási körzetébe 

– szülők érdektelensége a drogveszélyt tekintve 

Prioritások: 

 A Pedagógiai program egészségnevelési tervének folyamatos megvalósítása, 

továbbfejlesztése a drog-prevenció tekintetében 

 Minőségbiztosítási rendszer hatékonyságának fejlesztése 

 Új tevékenységi formák bevezetése: pl. drámapedagógia 

 Tantestület mentálhigiéniájának javítása (képzésekkel) 

 A droggal kapcsolatos ismeretek bővítése, a tévhitek korrigálása, reális önismeret 

kialakítása, döntési képesség fejlesztése, felelősségérzet és felelősségvállalási képesség 

fejlesztése, a ” nemet „mondási készség kialakítása. 

 Az egészséges életmód iránti igény alakítása, megerősítése 

 A szülők hatékonyabb bevonása a nevelési feladatmegosztásba 

 Az iskolaújság, esetleg a helyi média, bevonása a prevenciós folyamatba 

Célok: 

Az iskolai működésre hatók: 

 A minőség biztosítási rendszereinek hatékonyabb működtetése. Ezen belül a 

drog-prevenciós munka minőségbiztosítása 
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Iskolai eszközrendszerre hatók: 

 Egészségvédelmi team létrehozása: pl. egészségnevelő tanár, védőnő, iskolaorvos, 

iskolapszichológus, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelősök…stb. 

 A drog-prevencióval foglalkozók folyamatos továbbképzésének biztosítása 

 A pedagógusok mentálhigiénés fejlesztése 

 A megjelenő droggal kapcsolatos problémák kezelési menetének kidolgozása 

Tanulókra hatók: 

 Iskolaújság fejlesztése: kiadások számának növelése, tartalmi fejlesztés, pl.: 

egészségneveléssel foglalkozó cikkek, rejtvények, …stb. 

 Önismeret (reálkontroll) javítása, fejlesztése 

 A tanulók droggal kapcsolatos ismereteinek bővítése, illetve korrigálása 

 Az egészség iránti igény kialakítása, erősítése 

Szülőkre hatók: 

 A szülői munkaközösséggel kialakított jó együttműködés megőrzése, erősítése, bővítése 

 A szülők bevonása a nevelési feladatokba (esetleg érdekeltté tételük ebben a 

tevékenységben): pl.: információs kiadvány szerkesztése részükre, fogadóórák tartása … stb. 

A külvilág felé hatók: 

 Az egészségnevelési program, ezen belül a drogmegelőzési stratégia megismerhetővé 

tétele, pl.: honlapon 

 Kapcsolatok kialakítása, illetve a már meglévők megerősítése, a szakmai szervezetekkel: 

TEKA, D.A.D.A. program  

Módszerek: 
Előadások, gyakorlat, tréning, játékterápia, drámapedagógiai módszerek, 

beszélgetés, … 

Közreműködők köre: 
Drogügyi koordinátor, egészségnevelő tanár, iskolaorvos, védőnő, 

pedagógusok, körzeti megbízott, meghívott szakemberek 

Megvalósulás: 
A tanórai keretbe ágyazható egészségnevelési, drogmegelőzési lehetőségek jobb 

kihasználásánál a következőkre gondoltunk (ezek jelen pillanatban csak javaslatok, további 

átgondolást igényelnek) pl.: 

BIOLÓGIA : a drogok hatásai 

KÉMIA : a drogok anyagai 

IDEGEN NYELV : más országok, kultúrák drogmegelőzési stratégiái 

MATEMATIKA : a drogfogyasztással kapcsolatos statisztikai adatok feldolgozása különböző 

feladat típusokban: pl.: diagramok elemzése, százalékszámítási feladatok 

TÖRTÉNELEM : drog jog 

INFORMATIKA : Internet használat a drogprevenció és az egészségnevelés szempontjait 

helyezve előtérbe, enciklopédiák használata 

TESTNEVELÉS :”Ép testben ép lélek” 

FÖLDRAJZ : főbb drogtermesztő országok, területek 

IRODALOM, RAJZ: a drogok hatása az Alkotókra 
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Várható eredmények: 
Tanulóink képessé válnak szükségleteik kifejezésére, a megfelelő módon történő segítség 

kérésre, problémáik hatékonyabb megoldására. Figyelemmel kísérik egymást, és jelzik ha a 

drogfogyasztást tekintve gyanússá válik társuk. A gyerekek egymással való kapcsolata 

szorosabbá válik, a devianciák redukálódnak, a kortárs csoportban jelentkező negatív 

szocializáció hatásai csökkennek, a tolerancia képesség megerősödik. A családban jelentkező 

nevelési problémák hatásai ellensúlyozódnak. A tantestületi közösség megerősödik, s 

egységes álláspontot képvisel. Az új módszerek megtanulásával, alkalmazásával a 

konfliktuskezelés fejlődik (mind a tanulók, mind a pedagógusok körét tekintve). Tovább nő az 

intézmény megtartó ereje. 
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12. számú Melléklet 

Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása 

A konfliktus mindennapjaink és kapcsolataink velejárója. A diákok naponta kerülnek 

konfliktusba magukkal, osztálytársaikkal, családjukkal és a társadalommal. 

 Iskolánkban leggyakoribb a tanár-diák konfliktus, egyes gyerek és az osztály, a tanár 

és az osztály, továbbá gyerekcsoportok – osztályon belül és az osztályok között, valamint az 

iskola és a szülő között adódó konfliktus. 

A konfliktus nem más, mint a szükségletek, igények, szándékok, vélemények, értékek 

ütközése. Míg a legtöbb ember a konfliktust negatív és pusztító erőnek tekinti, az azonban 

lehetőséget nyújthat fejlődésre és tanulásra is. 

 

„Megoldási stratégiánk” függ: 

– A személyiség jellemzőitől;  

– a konfliktus tartalmától;  

– a konfliktusban érintettektől; 

– és egyéb körülményektől. 

A hagyományos győztes-vesztes stratégián alapuló problémamegoldás helyett a nyertes-

nyertes helyzet elérése a kívánatos. Az egyenrangú, mellérendelő kommunikáció megtanulása 

és fenntartása fejleszti az érzelmi intelligenciát, az egymás érzéseire és szükségleteire való 

ráhangolódást, a szabad gyermeki lét pedig a kreativitást, az őszinte érdeklődés, és a segítő 

szándék fennmaradását a többi ember, és a világ dolgai iránt. Minél többet lehetünk ebben a 

kétféle én-állapotban, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy boldog emberi 

kapcsolatokban élhetünk.  

Feladatunk a kooperatív konfliktus megoldáshoz az alábbi feltételek biztosítása: 

– Nyílt kommunikáció a felek között, melynek alapja a bizalom és az elfogadás;  

– Készség a másik meghallgatására, megértésére;  

– Nyitottság, empátia;  

– Mások megbecsülése;  

– Önérvényesítés (a saját vágyak kielégítése anélkül, hogy a másiknak ártanánk);  

– Legalább az egyik fél érdekeltsége a folyamat tudatos vezérlésére;  

– Készség az együttműködésre. 

 

Amennyiben elsajátítanak bizonyos konfliktuskezelési készségeket, a tanulók képesek 

lesznek szociális helyzeteket elemezni, rengeteg viselkedéslehetőség közül választani, és 

felelősségét vállalni saját cselekedeteikért. 

A konfliktus konstruktív kezelésének képessége nem csak a tanulók egyéni mentális 

egészségéhez járul hozzá, hanem pozitívan befolyásolja az iskola és a társadalom egészét is. 

Az iskolai nevelési folyamat során a tanulóknak képessé kell válniuk életkori 

sajátosságaiknak megfelelő szinten arra, hogy: 

– Kialakítsanak konfliktuskezelő készségeket 

– Megértsék a kommunikáció fontosságát 

– Elsajátítsák a konfliktus feloldásához szükséges kommunikációs készségeket 

 

A konfliktus kreatív megoldásának a menete: 

1. a probléma tudatosítása, tisztázása 
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2. okok feltárása 

3. a konfliktuspartnerek és más közvetlenül érintettek szempontjainak feltárása 

4. megoldási lehetőségek gyűjtése 

5. a következmények mérlegelése 

6. a megfelelő megoldási mód kiválasztása 

7. meghatározott idő elteltével a hatékonyság vizsgálata. 

 

A konfliktuskezelési technikák alkalmazása: 

– Osztályfőnöki órán az osztályban kialakult konfliktusok (tanuló-tanuló, tanuló-tanár, 

osztály-tanár, osztály-osztály stb.) megbeszélése, a vitakultúra kialakítása 

– Bármely iskolai programon kialakult konfliktus rendezése (elsődlegesen a 

felügyelettel megbízott nevelő feladata) 

– Diákönkormányzati tevékenységkapcsán bekövetkezett konfliktusok rendezése, 

megvitatása a vitakultúra betartása mellett 

– Fogadóóra, személyes találkozás a szülő és az iskola közti konfliktus megbeszélésére, 

a gyermek érdekében való közös tevékenység fenntartására 
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13. számú Melléklet 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

161. § és a 2 sz. melléklete, valamint a 20/2019. EMMI rendelet határozza meg azoknak a 

minimálisan kötelező eszközöknek és felszereléseknek a jegyzékét, amelyekkel iskoláknak 

rendelkeznie kell. Ezek az iskola rendelkezésére állnak, azonban folyamatos pótlásról, 

javításról gondoskodni kell. 

 Anyagilag jelentősebb tételt a számítástechnikai eszközök karbantartása, fejlesztése, 

alkatrészek, perifériák pótlása, szoftverek beszerzése jelent. 

 Az iskola nem rendelkezik nyelvi laborral, így a 2021/2022. tanévben a digitális 

méréshez fenntartó által biztosított fülhallgatók a továbbiakban a nyelvtanulást is szolgálják. 

 Ugyancsak jelentős kiadás az iskola ÖKO-programjának működtetése, melynek 

anyagi hátterét többnyire az önkormányzat által kiírt pályázatok segítségével teremtjük meg: 

o növények ültetése – eszközök, föld, növények 

o növények ápolása 

o szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek biztosítása 

o Zöldsziget állatainak gondozása, etetése 

o Zöldsziget fenntartáshoz eszközök, ketrecek, almok, akvárium, terrárium 

o erdei iskolai programok, előadások biztosítása 

 

Érdemes megemlíteni, hogy noha méreténél fogva a mindennapos testnevelést csak 

tornaszobákban tudjuk biztosítani, egyedülálló eszközparkkal rendelkezünk. Ennek 

segítségével a sanyarú tantermi adottságok ellenére is színvonalas, kreatív mozgásfejlesztés 

valósítható meg a testnevelés órák keretében. 
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14. számú Melléklet 

 


