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1. A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünkben a 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben az 51/2012. (XII.21.) számú 

EMMI rendeletben megjelent kerettanterv alapján folyik az oktatás. Az e rendelettel nem 

érintett évfolyamokon az intézmény helyi tanterve alapján meghatározott óraszámban és 

tananyagtartalommal folyik az oktatás. 

1.1 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és nem kötelező 

tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és 

követelmények 

Bevezetési ütemterv 

A NAT 2007 szerinti óraszámokat felmenő rendszerben váltják fel a NAT 2012 –vel 

kompatibilis 51/2012. (XII:21) EMMI rendelet alapján kialakított óraszámok. 

 

évfolyam/ 

tanév 

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

2013/2014 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

2014/2015 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

NAT 

2007 

2015/2016 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

NAT 

2007 

2016/2017 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

51/2012. 

(XII. 

21.) 

jelölés: NAT 2007 (régi óraszámok), 51/2012. (XII:21) EMMI rendelet alapján 
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Hódmezővásárhelyi feladatellátási hely vonatkozásában NAT 2007 alapján 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik az 1–4. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Idegen nyelv       3 

Matematika 5 5 4 3,5 

Környezetismeret 1 1 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1,5 1,5 

Technika és életvitel  1 1 1 1 

Testnevelés és sport + 

mindennapos testnevelés 
5 5 5 5 

Informatika    1 

Kötelező óraszám 22 22 22 23,5 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik 5–8. évfolyamon (NAT 2007) 

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

Magyar nyelv és irodalom   4 4 

Magyar nyelv és irodalom és 

tánc és dráma 
4,5 4,5   

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, hon és 

népismeret 

2,5 2,5   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika és 

társadalomismeret 

  2,5 2 

Természetismeret és 

egészségtan 
2 2,5   

Biológia-egészségtan   1,5 2 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 0,5 

Médiaismeret    0,5 

Informatika  0,5 1 1 

Technika és életvitel  1 1 0,5 0,5 

Testnevelés és sport 5 5 4 4 

Osztályfőnöki 1 0,5 0,5 0,5 

Kötelező óraszámok 25 24,5 26,5 26,5 
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Választható tanórai foglalkozások kínálata a NAT2007 szerinti kerettanterv: 

2 évfolyamon: heti 1 órában idegen nyelvi előkészítő a választott idegen nyelvből (angol, 

német) minden jelentkező számára  

3. évfolyamon: heti 2 órában idegen nyelvi előkészítő a választott idegen nyelvből (angol, 

német, francia) minden jelentkező számára  

3. évfolyamon heti 2 órában második idegen nyelv oktatása német  

5-8. évfolyamon: heti 5 órában emelt szintű angol nyelvoktatás, évfolyamonként egy csoport 

számára  

5-8. évfolyamon: heti 2 óra francia nyelvoktatás, évfolyamonként egy csoport számára  

5. évfolyamon: heti 1 óra informatikaoktatás, minden jelentkező számára  

5. évfolyamon: heti 0,5 óra informatikaoktatás minden jelentkező számára  

A választható tanórai foglalkozásokra a tanulók kiválasztásának elvei (emelt angol, francia, 

német):  

-  tanulók terhelhetősége  

-  tanulmányi előmenetel  

-  tantestületi javaslat  
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51/2012. (XII. 21.) szerinti óraszámok: 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik az 1–4. évfolyamon 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik 5–8. évfolyamon 

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

Magyar nyelv és irodalom (B) 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan (A)   1,5 1,5 

Fizika (A)   1,5 1,5 

Kémia (B)   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 

(A)  
1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

  



8 
 

Szabadon tervezhető heti órakeret felhasználása  

1-4. évfolyamon a kötelező tantárgyak óraszámának emelésére használjuk fel. 

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

magyar nyelv és 

irodalom 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

matematika 
+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+0,5 óra minden 

tanuló számára 

környezetismeret 
  

+1 óra minden 

tanuló számára 

0,5 óra minden 

tanuló számára 

idegen nyelv 
   

+1 óra minden 

tanuló számára 

mindösszesen 

tanulónként 2 óra 2 óra 3 óra 3 óra 

5-8. évfolyamon a kötelező tantárgyak óraszámának emelésére és a 
természettudományos gyakorlat tantárgy bevezetésére használjuk fel. 

 

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

természettudományos 

gyakorlat 

2 óra  

1 csoport 

számára 

2 óra  

1 csoport számára 

2 óra  

1 csoport számára 

2 óra  

1 csoport 

számára 

informatika (emelt) 

+2 óra  

1 csoport 

számára 

+1 óra  

1 csoport számára 

+1 óra  

1 csoport számára 

+1 óra  

1 csoport 

számára 

angol 

+2 óra  

1 csoport 

számára 

+2 óra  

1 csoport számára 

+2 óra  

1 csoport számára 

+2 óra  

1 csoport 

számára 

magyar nyelv és 

irodalom 
 

+1 óra az 

informatika 

csoport számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra az 

informatika 

csoport számára 

matematika  
+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra az 

informatika 

csoport számára 

+0,5 óra minden 

tanuló számára 

biológia    
+0,5 óra minden 

tanuló számára 

mindösszesen 

tanulónkét 
2 óra 3 óra 3 óra 3 óra 
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Gregus Máté Tagintézmény vonatkozásában   

NAT 2007 alapján 

 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik az 1–4. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7,5 

Idegen nyelv       3 

Matematika 5 5 4,5 4 

Környezetismeret 1 1 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika és életvitel  1 1 1 1 

Testnevelés és sport + 

mindennapos testnevelés 
5 5 5 5 

Informatika    1 

Kötelező óraszám 22 22 22 25 

 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik 5–8. évfolyamon (NAT 2007) 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 4,5 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika és 

társadalomismeret 

2 2 2 2 

Hon és népismeret 0,5 0,5   

Természetismeret és 

egészségtan 
2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 0,5 1 1 1 

Technika és életvitel  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező óraszámok 24,5 25,5 28 28 

 

 

 



10 
 

51/2012. (XII. 21.) szerinti óraszámok: 

 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik az 1–4. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene (B) 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és ciklus óraszámaik 5–8. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom (B) 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan (A)   1,5 1,5 

Fizika (A)   1,5 1,5 

Kémia (B)   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 

(B)  
1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Szabadon tervezhető heti órakeret felhasználása  

1-4. évfolyamon a kötelező tantárgyak óraszámának emelésére használjuk fel. 

 

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

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

matematika 
+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

környezetismeret   
+1 óra minden 

tanuló számára 

0,5 óra minden 

tanuló számára 

idegen nyelv    
+1 óra minden 

tanuló számára 

mindösszesen 

tanulónként 
2 óra 2 óra 3 óra 3 óra 

 

5-8. évfolyamon a kötelező tantárgyak óraszámának emelésére és a technika és életvitel 
gyakorlat emelt szintű oktatására használjuk fel. 

 

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

informatika 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

   

magyar nyelv és irodalom 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

+0,5 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

matematika  
+1 óra minden 

tanuló számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

történelem  
+0,5 óra minden 

tanuló számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

biológia    

+0,5 óra 

minden tanuló 

számára 

technika és életvitel, 

gyakorlat (B) 

+1 óra 

minden tanuló 

számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

+1 óra minden 

tanuló számára 

mindösszesen tanulónkét 2 óra 3 óra 3 óra 3 óra 
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1.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozások tananyaga  

Az intézmény 1-4. évfolyamon az óraszám kerettantervben tananyag tartalommal le 

nem fedett 10%-át és az óratervbe beépített többletóraszámokat a kerettantervben 

meghatározott tananyag gyakorlására fordítja, új tananyag tartalom beépítésére nem kerül sor.  

Az 5-8. évfolyamon az óraszám kerettantervben tananyag tartalommal le nem fedett 10%-át 

gyakorlásra fordítja az intézmény. Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

biológia tantárgyak esetében a többletóraszámokat a kerettantervben meghatározott tananyag 

gyakorlására fordítja, új tananyag tartalom beépítésére nem kerül sor a rendelkezésre álló 

időkeretet az alkalmazható tudás megszerzésére, vagy a képességek fejlesztésére használja. 

Gregus Máté Tagintézményben az 5-8. évfolyamon a technika, életviteli gyakorlat (B) emelt 

szintű oktatását valósítjuk meg, mely során a kerettantervben meghatározott 

tananyagtartalmat dolgozzuk fel.  

Klauzál Gábor Általános Iskola 5-8. évfolyamán a szabadon felhasználható órakeret terhére 

évfolyamonként három csoportot hozunk létre: 

 emelt óraszámú angol nyelvoktatás  

 heti 5 óra 

 a nyelvi kommunikáció fejlesztésére fordítjuk a többletórákat 

 a kerettantervi tananyagtartalmát dolgozzuk fel 

 természettudományos gyakorlatok 

- kerettanterv alapján 

 emelt óraszámú informatikaoktatás 

- kerettanterv alapján 
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1.3. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozásokhoz szükséges eszközök 

Technika és életvitel, gyakorlatok emelt óraszámú oktatásához: 

Mezőgazdasági munkákhoz szükséges eszközök csoportlétszámnak megfelelően. Vetőmagok, 
locsoló berendezés, palánták, facsemeték. 

Természettudományos gyakorlatok választható tanóra megtartásához szükséges 
taneszközök: 

5-6. évfolyam 

Az ember, mint megfigyelő: alma, vizes palack, plüssállat, hőmérő, gyertya 

Levegő: vazelin, ragasztószalag, falevelek, hal kopoltyúja, emlősök: gége és tüdő, papírlap, 

léggömb, üvegpohár, szén-dioxid, gyújtópálca, meszes víz 

Víz: orvosi fecskendő, vízibomba, műanyag palack, só és cukor oldat, csapvíz, ioncserélt víz 

Talaj: talajtípusok, kétkarú mérleg, mérőhenger, ásványok, kőzetek 

Fény: hínár, milliméterpapír, fényképezőgép, fényforrások, síktükör, jódoldat, ezüst nitrátos 

szűrőpapírcsík 

Hideg, meleg: szén-dioxidos víz, élesztő, fekete-fehér hátterű üveg, lombik, üvegdugó, 

keskeny cső, jég 

Elektromosság, mágnesség: műanyag rúd, elektroszkóp, mágnes 

Terepen: stopperóra 

7-8. évfolyam 

Méretek és nagyságrendek: méterrúd, mérőszalag, Google Earth, GPS, kristályosodások 

készítése 

Alak és forma: ragadozók szemfoga, koponya, madár és lepkeszárny, állatok csontváza, 

mérőhenger, kristálynövesztés (oldatreakcióval, vízüvegoldatban), ólomöntés, hab készítése, 

keményítő szuszpenzió 

Szín: növényi indikátorok (gyümölcstea, fűszerek, virágszirom, antocián kivonat), prizma, 

tükör, festékek, rajzlap, jód, NAOH, citromsav, glükóz (fruktóz), vas (III)-klorid, szalicilsav-

oldat, ételfestékek 

Illatok és hangok: fűszerek, gyógynövények, növényi illatanyagok, hangfelvételek madár és 

más állatok hangjáról, gitár, kötél 

Irány: művészeti (anatómiai) atlasz, képek, csontok, szervmodellek,szénsavas ásványvíz, 

mészkő, meszes víz, szén-dioxid, metilinkék redoxindikátor 

Ritmus: milliméterpapír, vérnyomásmérő, fényképezőgép, matematikai inga, dihidrogén-

peroxid 

Mennyiségek, arányok: IKT eszközök 

Terepen: iránytű, telefonba épített tájoló, GPS 
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Emelt óraszámú informatika  

A szükséges taneszközöket a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék tartalmazza. 

Emelt óraszámú angol nyelvoktatás 

A szükséges taneszközöket a kötelező eszköz és felszerelés jegyzék tartalmazza.  
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1.4 Csoportbontások és kötelezően választandó tanórai foglalkozások 

szervezésének elvei 

Felső tagozaton csoportbontásban oktatjuk az informatika, technika, életvitel és gyakorlat 

tantárgyat, melynél a tanulók csoportba sorolása névsor szerint történik. Az újonnan érkező 

tanulókat, abba a csoportba helyezzük el, ahol kevesebben vannak.  

Az emelt szintű informatika 2013/2014.es tanévtől felmenő rendszerben történő bevezetése 

után technika, életvitel és gyakorlat tanóráin egy csoportba kerülnek az emelt informatikát 

tanulók és külön csoportot képeznek az alapóraszámban tanulók. 

Nyelvi csoportba való jelentkezés a 3. évfolyamban minden tanév május 15-ig történik, aki 

ezt a határidőt nem tartja, be azt az intézmény saját hatáskörben sorolja csoportba. Egy 

évfolyam esetében egy német és három angol nyelvet tanuló csoport szerveződik. A német 

csoportba a felvétel a 15 fős csoportlétszámig minden jelentkezőnek biztosított. Az angol 

csoportnál a tanulókat képességük szerint 5. évfolyam elején nívócsoportokra bontjuk. A 

csoportok közötti átjárhatóság biztosított. Egy csoport emelt szintű angol nyelvoktatásban 

vesz részt.  

Az intézménybe újonnan beiratkozott tanulókat az addig tanult nyelvhez tartozó csoportba 

soroljuk. 

5. évfolyamtól a kerettantervben történt utalás szerint nívócsoportokat hozunk létre, melynél 

a besorolás alapja a matematika illetve a magyar nyelv és irodalom osztályzat, a tanév végén 

angolból megírt teszt eredménye, az iskola mérési rendszerében meghatározott méréseken 

elért eredmény és negyedik év végén megírt angol nyelvi teszt eredménye..  

A természettudományos gyakorlatok kötelezően választható tantárgy esetében a kiválasztás 

elvei: 

 tanulmányi eredmény 

 tanulói érdeklődési köre 

 aki négy évig vállalja a programban való részvételt. 

 a programban maximum 20 fő vehet részt. 

 tanulók terhelhetősége 
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1.5 Tanórán kívüli tevékenység szervezési kérdései 

1. napközi otthon 

2. iskolaotthon – egésznapos iskola 

Alsó tagozaton napközi otthonos és iskolaotthonos foglalkozás biztosított az összes jelentkező 

tanuló számára. 

Az egésznapos iskola intézményünkben 1-8. évfolyamon kerül bevezetésre a 2013/2014-es 

tanévtő felmenő rendszerben. 

Az egésznapos iskola intézményünkben 1-8. évfolyamon kerül bevezetésre a 2013/2014-es 

tanévtő felmenő rendszerben. 

A délelőtti időszakban a tanítási órák zajlanak, a délutáni időszakban az ebédelés, mentorálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, különböző képességfejlesztő foglalkozások váltják egymást. 

Így a délutáni időszakban több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni 

élmények meghallgatására, különböző nevelési helyzetek elemzésére, a felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra, a tanulók játék közbeni viselkedésének megfigyelésére. Kötetlenebb, 

közvetlenebb formában töltik el az értékes szabadidőt.  

A házi feladatot az iskolában készítik el, pedagógusok felügyelete mellett, aki a tanulás során 

felmerülő problémákra azonnal segítséget tud nyújtani, ha szükséges. Lehetőség nyílik 

ugyanakkor a tehetséggondozásra is. 

A tanítási órák után a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított a gyermekek 

számára. A változatos tevékenységi formák feloldják a gyermekekben meglévő 

feszültségeket, tanuló-pedagógus jobban megismeri egymást. Ezáltal a nevelés is lényegesen 

hatékonyabb lehet. A szabadidős tevékenységek megválasztása mindig a szülői igények 

figyelembevételével történik előzetes felmérés alapján 

Az egésznapos iskola rendje:  

 Az egésznapos iskola minden nap 8 órától 17 óráig tart.  

 A délelőtti időszakban a tanórák zajlanak, a kerettanterv által meghatározott számban 

és időszakban. 

 A délutáni időszakban megtörténik az ebéd, a szabadidős foglalkozás kötetlen 

formába és amennyiben szükséges a személyre szabott mentorálás. 

 14-15 óra között minden évfolyamon az önálló tanulás folyik. ( Lehetőségek szerint 

folyik párhuzamosan a felzárkózató foglalkozás és a tehetséggondozás vagy a 

mindennapos testnevelés aktuális órája, ez az infrastukturális adottságoktól függ) 

 15 és 16 óra között kötelezően választható szabadidős foglalkozásokon vesznek  részt 

a tanulók a szülők nyilatkozata alapján. 

 16-17 óra között szabadon választható differenciált foglalkozásokon vesznek részt. 

 A gyermekek hét közben nem viszik haza táskájukat csak azokat a tankönyveket, 

melyekben dolgoztak a nap folyamán, hogy a szülő is tájékozódni tudjon a gyermek 

tanulmányi előmeneteléről.  

Érintettek köre: 

Az iskola azon tanulója érintett, akiknek a szülei az egész napos iskolába kérték 

felvételüket a beiratkozás során a 2013-14-es tanévtől kezdődően. 
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Célok: 

 Változatos (differenciált) eltöltése az iskolában töltött időnek. 

 Egyenletesebb terhelés, mely az életkori sajátosságokat figyelembe veszi. 

 Partneri kapcsolatok erősítése, partnerek bevonása. 

 Kulturális bázissá válás, nyitás tágabb közösség (pl. városrész) felé. 

 Szociális hátrányok kompenzálása esélyegyenlőség biztosításával. 

 Megszerzett szakmai tapasztalatok folyamatos átadása (műhelymunka). 

 Személyiségfejlesztő gyakorlatok, tevékenységek, technikák alkalmazása. 

 Kommunikációs készség fejlesztése. 

 Helyes magatartási szabályok, közösségi normák kialakítása, elsajátítása. 

 Egészséges, kulturált életmódra nevelés. 

 Önállóság fejlesztése, önálló munkára, önművelésre nevelés; társas kompetenciák, 

konfliktuskezelési technikák, csapatszellemre nevelés, közösség iránti elköteleződésre 

nevelés. 

 Együttműködési és az empátia képességének fejlesztése, közösségépítés (az emberi 

identitás megőrzése, a különbözőség vállalása, elfogadása és elfogadtatása). 

 Általános emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a 

becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, az önzetlenség, a segítőkészség, a 

tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése). 

 Helyes önismeretre nevelés (értelmi, érzelmi, akarati fejlődés egészséges aránya, a 

sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése). 

 A mindennapos testedzés változatos lehetőségeinek megteremtése az iskolában.  

 A játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése. 

 A művészeti nevelés teremtette lehetőség felhasználása a teljes ember nevelésében. 

 Info-kommunikációs képességek fejlesztése. 

 ÖKO-iskolai programok megvalósulása. 

 Helyi hagyományok megismerése, azokon való részvétel. 

 Projektek feldolgozása. 

Feladatok 

Az elemi műveltségbeli alapok megteremtése 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Hatékony tanulási-tanítási stratégiák megtanítása. 

 Önálló tanulás és önművelés alapozása. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások (kooperatív technikák, iskolai 

számítógépparkjának közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és 

csoportjaikkal, stb. 

 Magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása (szép magyar beszéd, olvasási 

kultúra kialakítása). 

 A kommunikációs képesség sokoldalú fejlesztése, önálló véleményalkotás, érvelés 

tanulása. 

 Humán és reálértékek egyenrangúságának, egyensúlyának biztosítása. 

 Korszerű természettudományos ismeretek megalapozása. 
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A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése, digitális tartalmak, 

eszközök használata a mindennapokban.  

 Az internet tudatos és szelektív használatára nevelés. 

 Könyvtárhasználati szokások, ismeretek kialakítása. 

 Művészeti nevelés az ünnepnapi tudás igényének megalapozása, valamely művészeti 

ágban szerzett képesség, kreativitás továbbfejlesztése. 

 A magyar kulturális örökség értékei mellett tanuljanak meg értékelni más kultúrákat 

is. 

 Tudatos fogyasztói szerep betöltésére történő nevelés. 

Színvonalas, következetes oktatás a tanulók egyéni képességeinek megfelelően 

 A tehetséges tanulók versenyre való felkészítése. 

 A tanulási folyamatban akadályozott tanulók fejlesztése, korrepetálása. 

 Eredményes tanulási módszerek megismertetése. 

 A megszerzett tudás hasznosítása önálló feladatokban. 

 A folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása. 

 A sikeres továbbtanulás megalapozása. 

 Életkornak, fejlettségnek megfelelő szellemi terhelés biztosítása. 

 Egyéni és csoportos tanulás megtanítása, ahol az erősebb segíti a gyengébbet. 

 A logikus gondolkodásra, a tények kritikus értelmezésére való képesség fejlesztése. 

 Az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítása. 

 Hatékony tanulási technikák alkalmazása. 

A környezetért érzett felelősség- és a magyarságtudat erősítése. 

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

kultúránknak megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása, megbecsülése.  

 A diákok ismerjék meg a magyarság, településük és iskolájuk múltját, hogy képesek 

legyenek alakítani a jelenét; 

 Feladatunk, hogy egészséges identitású, magyarságára büszke, saját kultúráját ismerő 

diákok kerüljenek ki az iskolából. 

 A tanulók szülőhelyhez és hazához való kötődése erősödjön az iskolában. 

 Az intézmény és a család kapcsolatának ápolása, a kölcsönös bizalomra épülő 

párbeszéd kiépítése és fönntartása. 

 A tanulók környezetének rendben tartására, védelmére irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 A természeti és mesterséges környezet ápolása és megóvása. 

 Az ember és a természet kölcsönös egymásra utaltságának megismerése, korszerű 

ökológiai szemlélet kialakítása. 

 Népi kultúránkkal való megismerkedés (pl. kézműves foglalkozásokon) 
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Az egész napos iskola napi terve 

Alsó tagozat 

Időpont tevékenységcsoport 

8.00-12.00. tanulási idő 

12.00-13.00. ebéd-  

13.00-14.00    /kötelező/ differenciált foglalkozások,/mindennapos  

14.00-15.00    /kötelező/ tanulás 

15.00-16.00./kötelezően 

választott/ 
szabadidős tevékenység, 

16.00-17.00  /választható/ differenciált foglalkozások 

Felső tagozat 

időpont tevékenységcsoport 1. tevékenységcsoport 2. 

12:45-13:15 ebéd, játék a szabadban  

13:15-14:00 kézműves foglalkozás 

egyéni foglalkozások 

mentorálás, korrepetálás, 

fejlesztés, tehetséggondozás 

14:00-15:00   5-6. évfolyam 

14:00-15:30   7-8. évfolyam 
önálló tanulás  

15:00-15:45 

sportköri foglalkozások 

minden délután: 

kézilabda, kosárlabda, 

aerobik, futball, atlétika 

beosztást a tantárgyfelosztás 

és az adott év órarendje 

tartalmazza 

szakkörök, 

tehetséggondozás, énekkar 

beosztás a tantárgyfelosztás 

és az adott év órarendje 

szerint 

15:45-16:00 játék a szabadban  

16:00-17:00 egyéni fejlesztések sportkörök 

Az alábbi foglalkozásokat valósítjuk meg: 

- Személyiségfejlesztő program (2-4) 

- Kézműves foglakozások (1- 8. évfolyam) 

- Sport-játék, mindennapos testnevelés (1.-8. évfolyam) 
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3. tanulószoba 

Felső tagozaton minden jelentkező tanuló számára biztosított a tanulószobai ellátás.  

A tanulószobai foglalkozás napirendje megegyezik az egésznapos iskolai programnál 

megjelölt napirenddel. 

4. sportkörök 

Sportköröket minden tanév április 15-éig hirdeti meg az intézmény és a tanulóknak május 15-

éig kell az erre a célra megjelölt jelentkezési lapot benyújtani az osztályfőnököknek. A 

sportkör minimum 15 fő jelentkező esetén indítható. Abban az esetben, ha indítható a 

sportkör minden jelentkező tanuló felvételt nyer, a felvétel egy tanévre szól. 

A sportköri foglalkozások tematikája a pedagógiai program függelékében található. 

 kézilabda 

 kosárlabda 

 labdarúgás 

 aerobik 

 atlétika 

5. szakkörök 

A szakköröket minden év április 15-éig hirdeti meg az intézmény és a tanulóknak május 15-

éig kell a jelentkezést benyújtani az osztályfőnöknek. A szakkör 15 fő jelentkező esetén 

indítható a maximális létszám 20 fő. A jelentkezés egy tanévre szól.  

A jelentkezésnél a kiválasztás szempontjai: 

 szociális helyzet 

 tanuló terhelhetősége 

 tanulmányi eredmény 

A meghirdetett szakkörök tematikája a pedagógiai program függelékében található. 

6. második idegen nyelv 

A választható második idegen nyelvet hatodik évfolyam végén április 15-éig hirdetjük meg, 

május 15-éig kell jelentkezni. A csoport indításához 14 tanuló jelentkezése szükséges. A 

csoport elsősorban 7. évfolyamban indul, de a programba korlátozott számban 8. 

évfolyamosok is bekapcsolódhatnak. A jelentkezés két tanévre szól, óraszáma heti 2 óra, a 

második idegen nyelv értékelése a tantárgyakkal egyformán történik. 

Kiválasztás szempontjai: 

 tanuló terhelhetősége 

 tanulmányi eredmény 

Második idegen nyelvként angol, német és francia nyelvek közül lehet választani.  

A második idegen nyelv tanterve az 51/2012. (XII.21.) azám EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint. 

7. mentorálás 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók illetve a pedagógussal egyeztetett létszámban 

hátrányos helyzetű tanulók számára szerveződik. A szülők beleegyező nyilatkozata szükséges 

a programban való részvételhez. 
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8. fejlesztés 

Az intézményben dolgozó fejlesztőpedagógus vezetésével elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű és beilleszkedési és tanulási nehezítettséggel küzdő tanulók vesznek rajta részt. A 

programban való részvételhez a szülő beleegyező nyilatkozata szükséges. A résztvevő tanuló 

fejlesztése érdekében háromhavi fejlesztési terv készül, az elért eredményekről a szülőket 

egy-egy fejlesztési ciklus végén tájékoztatjuk.  

9. felzárkóztatás, tehetséggondozás 

A felvétel a pedagógusok javaslata alapján történik. A megvalósítás a pedagógiai program 

nevelési részében meghatározottak szerint történik. 

Az iskola által kínált tanórán kívüli a következőkben felsorolt programok tematikája a 

helyi tanterv mellékletében található. 

 Kis vakond” Környezet-szépítő kertbarát-kör 

 Mese program 

 Origami, papírmasé  

 Játékok-társasjátékok 

 KA-LAND diákújság szerkesztése 

 Játékos képességfejlesztés tanulói laptopon 

 Rajz szakkör 

 Papírfonás 

 Kis Mesterek szakköri foglalkozás 

 Kötözködők” kézimunka szakkör 

 énekkar 

 kézilabda sportkör 

 kosárlabda sportkör 

 aerobik sportkör 

 labdarúgás alsó-felső tagozat számára 

 atlétika sportkörök 

 aerobik/ugrálókötél 

 dráma szakkör 

 francia szakkör 

 német szakkör 
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2. Új tanulásszervezési eljárások bevezetése  

2.1 Projektoktatás  

A projektek témája tagintézményenként változik, de céljaiban, feladataiban és a megvalósítás 

lépéseiben egységes elvek mentén haladnak. 

 

Mindhárom feladatellátási helyen minden tanévben megvalósításra kerül egy három hetes 

projekt. 

 

Megvalósítás formái: 

1. Projekthét 

A tanév egy bizonyos szakaszában a tanórán kívüli tevékenység keretében egy választott 

témát komplex módon dolgozunk fel. 

 

Cél: 

 Az egész életen át való tanulás képességének megalapozása 

 új tanulási módszer megismerése 

 megismerés, megértés és tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése 

 környezettudatos magatartás fejlesztése, szűkebb és tágabb természeti környezetünk 

megismerése 

 fogékony legyen a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt 

 új módszerekkel, eszközökkel sajátítsa el az alapkészségeket 

 tantárgyi koncentráció  

 szociális kompetencia fejlesztése 

 differenciált tanulásszervezés megvalósítása 

 kooperatív technikák megismerése és alkalmazása 

 problémamegoldó gondolkodás, készség, képesség, kreativitás fejlesztése 

cselekedtetés útján 

 IKT eszközök alkalmazása  

 megismerje a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit 

 tanulói önkifejezés előtérbe kerül a produktum előállítása során 

Feladat: 

 tanuláshoz való pozitív attitűd megalapozása az új tanulási módszerrel 

 egyéni képességek kibontakoztatása 

 saját környezetének, a természet, társas kapcsolatinak megismerése a tevékenységek 

során 

 alapkészségek elsajátításhoz szükséges feladatok biztosítása 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív technikák) közben fejleszteni a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját, toleranciáját 

 tantárgyi koncentráció lehetőségének biztosítása 

 IKT eszközök alkalmazásának megismertetése, benne rejlő tanulási eljárások 

elsajátítása 

 a produktumok elkészítése 

 az elkészült produktumok bemutatása 
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Megvalósítás lépései: 

Témaválasztás 

Nádor utcai Tagintézmény és Klauzál Gábor Általános 

A tantestület tagjai tanév elején határozzák meg a projekt fő témáját, melyet a tanulók 

javaslatai, érdeklődési köre alapján altémákra osztanak.  

Gregus Máté Tagintézmény  

A felső tagozaton két évfolyamán egy természetvédelmi projekt kerül megvalósításra 

„Barangolás Magyarországon”címmel. 

Időtartam: 

A projekt megvalósításának időpontja az intézmény éves munkatervéhez igazodik. A teljes 

megvalósítás kb. egy hónapot vesz igénybe. A projekt megvalósítása három szakaszra 

bontható előzetes feladatok (szervező munka, adatgyűjtés, feladatok felosztása, külső 

partnerek keresése, a megvalósításhoz szükséges eszközök felkutatása összegyűjtése, stb.), 

projekt végrehajtása és utómunkálatokat (értékelés, produktumok bemutatása, archiválás).  

Megvalósítás időkerete: 

Nádor utcai Tagintézmény és Klauzál Gábor Általános Iskola  

A projekt egész időtartama alatt tanórán kívüli órakeretben folyik a munka. A megvalósítási 

szakaszban minden projektcsoport számára 13:00-16:00-ig folyik a munka, amely az 

intézmény minden tanulója számára kötelező érvényű, az adott két évfolyam tanulói részére 

kötelező. A csoport a saját szabályrendszert dolgoz ki beleértve a szünetek és sport 

tevékenység idejét is. A megvalósítási szakaszban az egész napos iskola keretei között 

szervezett foglalkozások szünetelnek, helyette a tanulók a projektben vesznek részt. 

Gregus Máté Tagintézmény  

A projekt a tanórák anyagához igazodva tanórai keretek között valósul meg. 

Projektcsoportok kialakítása: 

A projektcsoportok osztálykeretben legfeljebb évfolyami keretben szerveződnek.  

A bevezető szakaszban a csoportok megismerkednek a témával, kijelölik a felelősöket, 

meghatározzák az egyes tagok feladatait és a projekt pontos menetét, majd rögzítik ezeket. Ez 

egyben egy motivációs megbeszélés, ahol a gyermekek érdeklődés és irányultság szerint 

vállalhatnak részfeladatokat a projektben.  

 

A projektcsoportok a projekt teljes időtartama alatt ugyanannak az egy vagy két 

pedagógusnak az irányításával dolgoznak. 

Megvalósítás helyszínei: 

A projektcsoport választása szerint a projekt egésze vagy egy része lehet az intézményben a 

csoport számára kijelölt teremben illetve külső helyszínen is. Külső helyszín választása esetén 

a projektvezető tanárnak a megvalósítás előtt írásbeli engedélyt kell kérni az iskolavezetéstől. 
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Projekt megvalósításba bevont személyek  

Az egyes projektben elképzelt produktumok elkészítéséhez sokszor van szükség a 

projektvezető tanár és a tanulók hozzáértését messze meghaladó szakismeretekre is, ekkor 

kerülhet sor külső partner bevonására, aki lehet szülő, a projektfelelős tanár vagy tanuló 

kapcsolatrendszerébe tartozó segítő. 

Dokumentálás 

Projektterv: A projektvezetők a témákhoz igazodó projekttervet készítenek, melyet a 

megvalósítási szakasz előtt a vezetőség részére el kell juttatnia. A projekttervnek tartalmaznia 

kell a következőket: tevékenységek – időmegjelöléssel, tevékenység célja/fejlesztendő 

készségek, munkaformák és módszerek, eszközszükséglet. 

Ezeken az alkalmakon a tanulók jelenlétét jelenléti ívvel igazoljuk. 

A csoportok munkájáról fotódokumentáció és írásos beszámoló készül, melynek része tanulói 

elégedettségi kérdőívek elemzése is.  

Projekthét értékelése 

A projekt hetet az elkészült „projektek bemutatásával zárjuk. A produktumokat nyilvánosság 

elé tárjuk kiállítás és műsor keretében, melyen az iskola diákjai, a szülők, partnereink is részt 

vesznek. 

A projekt megvalósítási szakaszában minden nap végén beszélgető körben értékeljük a 

tanulókkal közösen a napi munkát, esetleges korrekciót megbeszéljük a projekttervvel 

kapcsolatban.  

A projekt zárásakor a tanulók önmagukat és társaikat szóban értékelik. Az utolsó napon a 

tanulók értékelőlapot töltenek ki. 
 

2..1.1 Tantárgyi projekt 

1-4. évfolyamon: 

Tantárgyi projektet a 3. évfolyamon, Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen 

valósítjuk meg, a Mesék témakörhöz kapcsolódva. 

Magyar nyelv és irodalom órán osztály keretben történik a megvalósítás. A projektvezetője a 

magyar nyelv és irodalmat tanító pedagógus. A projekt illeszkedik a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy helyi tantervéhez. 

5-8. évfolyamon 

Tantárgyi projektet 5. évfolyamon angol nyelvi órán az emelt szintű csoportban valósítjuk 

meg. 

Angol órán történik a projekt megvalósítása. A projekt illeszkedik az angol tantárgy helyi 

tantervéhez. 

A tantárgyi projekt egyéb szervezési kérdései a projekthétnél leírtak szerint történik. 

Értékelés: A tanulók a projekt végére előállított produktumra érdemjegyet kapnak. 
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2.2 Témahét 

Az ismeretek komplex elsajátításának érdekében minden tanévben egy témahetet 

szervezünk. 

A témahét időtartama három nap. 

A témahét minden alsós és minden felsős osztályt érint. Minden alsós osztálynak azonos 

időpontban illetve tőle független időpontban minden felsős osztálynak azonos időpontban 

szervezzük.  

A témahét során nem lépjük túl az osztálykereteket, a témahéten az osztályok munkáját 

lehetőség szerint az osztályfőnök irányítja. 

A témahét során iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között folyik a 

munka. A tanulóknak annyi óra foglalkozásuk van, mint egyébként azon a tanítási napon 

lenne. 

Nádor utcai Tagintézmény 

1-4. évfolyam: 

A témahét keretében, 1-4. évfolyamokon felmenő rendszerben a népi mesterségeket 

ismertetjük meg tanulóinkkal. 

Klauzál Gábor Általános Iskola 

5-8. évfolyam: 

A témahét keretében az 5-8. évfolyamon hazánk nagy tájegységeivel, illetve a szomszédos 

magyarlakta területekkel (pl: Erdély, Vajdaság) ismerkednek meg a tanulók. Minden 

évfolyam előre megadott szempontok alapján más-más földrajzi egységet dolgoz fel. 

Gregus Máté Tagintézmény 

Felső tagozaton két évfolyamon „A megsebzett bolygó” c.  témahéten környezetvédelemmel 

kapcsolatos témákat dolgozunk fel. 

Cél:  

 alsó tagozaton a népi mesterségek megismertetése, felelevenítése – hagyományőrzés 

 felső tagozaton hazánk nagy tájegységei és a szomszédos magyarlakta területek 

hagyományainak, jellegzetes kultúrájának megismerése. 

 ökológiai szemlélet tudatos fejlesztése 

 A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel a környezetbarát, vagyis a zöld életről. 

 új tanulási módszerek megismerése 

 új ismeretek szerzése 

 átfogó módon legyen képes gondolkodni órán, tanórákon kívül is 

 megismerés, megértés és tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése 

 fogékony legyen a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt 

 új módszerekkel, eszközökkel sajátítsa el az alapkészségeket 

 tantárgyi koncentráció  

 szociális kompetencia fejlesztése 

 differenciált tanulásszervezés megvalósítása 
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 kooperatív technikák megismerése 

 problémamegoldó gondolkodás, készség, képesség, kreativitás fejlesztése 

cselekedtetés útján 

 IKT eszközök alkalmazása  

 megismerje a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit 

Feladat: 

 ismeretek komplexitásának hangsúlyozása 

 a tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése 

 tanuláshoz való pozitív attitűd megalapozása  

 egyéni képességek kibontakoztatása 

 saját környezetének, a természet, társas kapcsolatinak megismerése a tevékenységek 

során 

 alapkészségek elsajátításhoz szükséges feladatok biztosítása 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív technikák) közben fejleszteni a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját, toleranciáját 

 IKT eszközök alkalmazásának megismertetése, benne rejlő tanulási eljárások 

elsajátítása 

 a témahét megvalósításának minden fázisába bevonni a tanulókat 

 alsó tagozaton a népi mesterségek bemutatása 

 felső tagozaton hazánk nagy tájegységeinek és a szomszédos magyarlakta területeknek 

néphagyományai, jellegzetességeinek megismertetése. 

Értékelés:  

A témahét minden napját szóbeli szöveges értékeléssel zárjuk, melyen a tanulók értékelik 

önmaguk és társaikat a pedagógus pedig a gyermekek munkáját.  

A témahét végén a tanulók értékelő lapon fejezhetik ki véleményüket.  

A tanulók a témahéten érdemjegyet nem kapnak, de a munkához való viszonyuk, 

magatartásuk beszámításra kerül a tanuló magatartás és szorgalom jegyébe. 

2.3 Moduláris oktatás 

Nádor utcai Tagintézmény 

1-4. évfolyamon: 

Intézményünkben 4. évfolyamon az intézmény saját innovációjaként kidolgozott „Tanulás – 

tanulása” modulok megvalósítására kerül sor. A modul megvalósítása tanórai keretben kerül 

megvalósításra. A modul tanulási technikákat, szövegértelmezési- és szöveg-feldolgozási 

módszereket tanít a gyerekeknek. 

Cél:  

 átfogó módon legyen képes gondolkodni órán, tanórákon kívül is 

 komplex nevelés 

 új tanulási módszerek megismerése 

 új ismeretek szerzése 

 megismerés, megértés és tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése 

 új módszerekkel, eszközökkel sajátítsa el az alapkészségeket 

 tantárgyi koncentráció  
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 szociális kompetencia fejlesztése 

 önálló tanulási technikák elsajátíttatása 

 problémamegoldó gondolkodás, készség, képesség, kreativitás fejlesztése 

cselekedtetés útján 

 IKT eszközök alkalmazása  

Feladat: 

 konkrét problémahelyzetekből merítve tanulják a tananyag-feldolgozás és tananyag-

elsajátítás lépéseit 

 a modulok szövegeire építve kell képességeiket fejleszteni 

 társas készségek fejlesztése 

 tanuláshoz való pozitív attitűd megalapozása az új tanulási módszerrel 

 egyéni képességek kibontakoztatása 

 új egyéni tanulási technikák alkalmazásának megtanítása 

 alapkészségek elsajátításhoz szükséges feladatok biztosítása 

 az aktív tanulási tevékenységek közben fejleszteni a tanulók önismeretét, akaratát  

 tantárgyi koncentráció lehetőségének biztosítása 

 IKT eszközök alkalmazásának megismertetése, benne rejlő tanulási eljárások 

elsajátítása 

Klauzál Gábor Általános Iskola 

5-8. évfolyamon: 

Intézményünk 5-7. évfolyamon a tanév elején a pedagógiai program függelékében szereplő 

„Tanulás tanulása” című modul, 8. évfolyamon a „Pályaorientációs” modul fel feldolgozására 

kerül sor. A modulok megvalósítása osztálykeretben történik lehetőleg az osztályfőnök 

irányítása mellett. 

Gregus Máté Tagintézmény 

A tagintézményben a 6. évfolyamon a Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területhez 

kapcsolódóan egy modul megvalósítása történik tanórák keretében.  

Cél és feladatrendszer a modulok anyagának részét képezik. 

Értékelés: 

A beépítésre kerülő modulok tantárgytól független egységek. Nem tantárgyi tudást 

közvetítenek. Értékelésük során elsődleges szempont a tanulók személyiségfejlődését 

szolgáló árnyalt értékelés. A modulok zárásakor a pedagógus szóban értékeli a tanuló 

munkáját, elsősorban a programban való aktivitást, a képességek szerinti munkavégzést. A 

tanulók önmagukat és társaikat is értékelik. 
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2.4 Infokommunikációs technikával támogatott tanórák megszervezése 

Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztését támogatjuk azzal, hogy a 

Nádor utcai Tagintézményben és a Klauzál Gábor Általános Iskolában tanórák legalább 

30%-ában IKT eszközöket (tanulói laptopok, interaktív tábla, digitális kamera, 

fényképezőgép, mobil telefon, számítógép, stb.) használunk. Minden gyermek számára 

egyenlő hozzáférést biztosítunk az IKT eszközökhöz. 

Sikeresen pályáztunk a tanulói laptop programra, így biztosított, hogy minden tanuló külön 

laptopon dolgozzon a tanítási órákon. Az IKT-val támogatott oktatási környezettel 

hatékonyan elősegítjük az egyéni tanulás képességének kialakulását és a kooperatív technikák 

alkalmazásának lehetőségét.  

Bevezetjük az elektronikus mérés-értékelés rendszerét, valamint az elektronikus oktatási 

adminisztrációt. 

Az IKT eszközökkel támogatott tanórák szervezésére, megvalósításra jó gyakorlatot 

dolgoztunk ki a történelem, magyar és angol tantárgyakhoz kapcsolódóan.  

Gregus Máté Tagintézmény  

Pályázati forrásból megvalósult a tagintézményben  az  informatikai infrastruktúra fejlesztése 

A tanórák legalább 25%-ában IKT eszközöket használunk. Az IKT-val támogatott tanórák 

megvalósulását a 15 korszerű számítógéppel felszerelt új informatika szaktantermünk és 4 

tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor) segíti. 

Célrendszer: 

 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 Csoportmunka 

 Pármunka – tanulópár 

 Egyénre szabott munka 

 Részben egyénre szabott munka 

 Önálló munka 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, 

amelynek a megvalósulási formái a következők: 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 

Ajánlott óratípusok: 

 Új ismeretanyag feldolgozása 

 Alkalmazás – gyakorlás 

 Összefoglalás, ellenőrzés – diagnosztikus mérés 

Alkalmazására szánt feladattípusok: 

 Problémamegoldó csoportfeladatok, alkotó feladatok 

 Felfedező, kutató feladatok 

 Érvelésre, vitára alkalmas feladatok 

 Ellenőrzés, értékelés 
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Digitális tartalmak: 

 Az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal 

 Az adott intézmény (pl. iskola) saját belső hálózatán tárolt digitális tananyagok 

 Multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, 

hangállományok) 

 Multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök 

 e-tanulás rendszerekkel kezelhető, módosítható tartalmak, tananyagok 

IKT - val támogatott mérés-értékelési tevékenységek: 

A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai 

ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások 

alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek 

megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált 

tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára 

azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé. Támogatja a tanulók egyéni tanulási 

stratégiáinak kialakítását, ill. elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a 

digitális kultúra elterjedését. 

Lehetőségek: 

 Számítógép segítségével kitöltött tesztek, más értékelésre alkalmas feladatok 

megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 Bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók 

felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására.) 

 Fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok a továbbhaladás, ill. 

a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 Összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, 

tudásszintjének mérésére. 

 Számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, 

hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a 

tanórán a mérés-értékelés folyamatban. 

 Aktív tábla alkalmazása. 

 Csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tevő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

 Mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele 

(SDT, internetes feladatbank, házi dolgozat, projektfeladat megoldása).  
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3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok az hatékony önálló tanulás 

kulcskompetenciáinak fejlesztésével összhangban, a kompetencia alapú oktatás irányelveinek 

megfelelő nyomtatott illetve digitális taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, mérő 

eszközök stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az Emberi Erőforrás 

Minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Az infokommunikációs technológia 

fejlődésével lépést tartva a tankönyveken túl a pedagógusok oktatóprogramokat, az SDT-ről 

letöltött oktatási tartalmakat és saját készítésű digitális oktatóprogramokat is felhasználnak.  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

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

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

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

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. Tanévzárón minden tanuló bizonyítványával 
együtt megkapja a következő tanévben szükséges taneszközök listáját. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe:  

  A taneszköz feleljen meg a kompetencia alapú oktatás irányelveinek.  

  A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.  

  Egyes évfolyamokon az osztályok azonos taneszközből tanuljanak.  

  Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak.  

  A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

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

 Az iskola arra törekszik, hogy folyamatosan bővítse az iskolai könyvtár állományát. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen 

használhatják.  
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4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az adott évfolyam tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette, ha  

 az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet mellékleteként megjelent kerettantervben 

meghatározott és a helyi tantervben évfolyamokra lebontott követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítette, azaz minden tantárgyból legalább 

elégséges osztályzatot kapott. 

 sikeres javítóvizsgát tett 

 sikeres osztályozóvizsgát tett 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 

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

 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 

Javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban lehet tenni. A javítóvizsga időpontjáról és helyszínéről a 

vizsgázó írásbeli értesítést kap. 

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

megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 az 20/2012. (VIII.31) EMMI 51. § (7) bekezdés f) pontjában 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 – kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget – egy adott 

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

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kijelölt tanévzárót megelőző 

héten kell megszervezni. Az osztályozó vizsga időpontját április 15-ig közzé kell tenni az 

iskola honlapján.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatni kell. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai az adott évfolyamra kötelező és kötelezően választandó tantárgyak.  

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első évfolyamon 

engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.  

A vizsgák lebonyolítása a 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet „A tanuló tevékenységének, 

munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok” fejezetben leírtak szerint 

történik. 
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5. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

A Klauzál Gábor Általános Iskola a körzetéhez tartozó minden normál szellemi képességű, 

biológiailag és egészségügyi szempontból is érett, iskoláskorú gyermeket felvesz. A körzeten 

kívüli gyermekek felvételéről a beiskolázási keretszámok, és osztálylétszámok ismeretében és 

a köznevelési törvény előírásai szerint a tankerületi igazgató az igazgató véleményét kikérve 

dönt. A felvétel további feltétele írásos szülői kötelezettségvállalás, amelyben a szülő a 

kötelező óraszámok feletti választható és a képzési folyamatba beállított óraszámokat 

elfogadja. Az iskolánkba első évfolyamra jelentkező gyermekeknek felvételi vizsgát nem kell 

tenniük.  

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

hatodik életévét augusztus 3l. napjáig betöltse.  

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:  

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás  

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet  

 óvodai szakvélemény,  

 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,  

 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.  

A jelentkező tanulók adatait a segédtábla az 1. osztályos tanulók beírásához c. nyomtatványon 

rögzíti az intézmény.  

Az első évfolyamosok beírása a Nádor Utcai Tagintézményben történik.  

A 2-8. osztályba történő felvétel  

Az iskolába más iskolából átiratkozó tanuló felvételéről a szülő kérelme alapján, melyet a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületéhez nyújt be, az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos 

nevelési igényű tanulók arányának figyelembe vételével a tankerületi igazgató az intézmény 

igazgatójának véleményét kikérve dönt.   

A beiratkozáskor a következő dokumentumok benyújtása kötelező: 

 a tanuló anyakönyvi kivonata 

  a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája 

 a tanuló lakcímkártyája  

  az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt  

  az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot  

 TAJ szám igazolására szolgáló kártya 
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6. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 

szorgalmának mérése, értékelése 

6.1 Az iskola belső mérési és értékelési rendszere 

Az értékelés „az iskolai élet mindennapjaihoz hozzátartozó történés, a tanárok munkájának 

ritmusát, a tanulóknak a tudáshoz, az iskolához, a tantárgyakhoz való viszonyát, az iskolai 

munka légkörét, a tanulók hangulatát befolyásoló jelenség is.” (Csapó, 2002 

Az értékelés alapelvei:  

  Objektív és megbízható legyen  

  Sokoldalú változatos formában álljon rendelkezésre  

  Legyen egyszerű és áttekinthető  

  Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgyak jellegének   

 Az értékelés céljai és követelményei legyenek mindenki előtt ismertek.  

Értékelésünk célja:  

 visszajelzés a munka eredményeiről, az előrehaladásról a pedagógusnak, tanulónak, 

szülőnek 

 tanulási folyamat segítése 

 fejleszteni az önértékeléshez és egymás értékeléséhez szükséges készségeket; 

 segíteni a diákoknak megérteni saját tanulásukat és megfelelő stratégiákat kialakítani a 

„tanulás tanulására”. 

 a tanítás és tanulás folyamatára helyezni a hangsúlyt, és aktívan bevonni a tanulót 

ebbe a folyamatba; 

Az értékelés formái  

Formatív értékelés (fejlesztő, formáló)  

Célja: az oktatási nevelési folyamat szabályozása 

Feladata: korrekció, segítségnyújtás biztosítása 

Funkciója: visszacsatolás a tanulóhoz és a tanárhoz, a hibák azonosítása a tananyagon belül a 

megoldási módok kialakítása céljából.  

Az értékelés időpontja: az oktatási folyamat során  

Az értékelés tárgya: kognitív területek  
Diagnosztikus értékelés  

Célja: a tanuló/ közösség kiindulási szintjének, összetételének megismerése.  

Feladata: részletes információszerzés a tudásszint / képességek / neveltség állapotáról.  

Funkciója: az előzetes készségek és tudás felmérése, a tanulók jellemzői alapján a tanítási 

mód kiválasztása, tanulási problémák esetén az okok meghatározása.  

Az értékelés időpontja: a szakasz elején/végén, tanulási problémák esetén a probléma 

felmerülésekor.  

Az értékelés tárgya: kognitív, affektív, és pszichomotoros területek, fizikális pszichológiai 

és környezeti tényezők.  
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Szummatív értékelés  

Célja: a tanulók minősítése az oktatási- nevelési folyamat eredményének rögzítése, globális 

kifejezése  

Feladata: a létező és az elvárt teljesítmény összevetése  

Funkciója: újabb minőségi jegyekkel az oktatási- nevelési folyamat fejlesztésének 

elősegítése 

Az értékelés időpontja: a szakasz végén.  

Az értékelés tárgya: általában kognitív, a műveltségterülettől függően.  

A belső értékelési rendszerre javaslatot adnak a modulleírások, ezek adaptálása folyamatos a 

tanév során.  
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6.1.1 Belső mérési, értékelési rendszerünk 1. 

 

 DIFER 
műveleti sebesség 

mérése 

olvasáskészség, 

szókészlet 

tanulási stílus 

mérése 
szociometria 

problémamegoldó

-képesség mérése 

célja A tanuló 

alapkészségeinek, 

képességeinek 

megismerése, 

felmérése 

a tanuló 

alapműveletek 

végzésében való 

tudásának felmérése 

kritikus szókészlet 

ismeretének 

feltárása 

a tanulók 

tanulásmódszerei

nek feltárása 

kapcsolatháló 

feltérképezése 

szociális 

kompetenciák 

mérése 

feladata fejlesztendő 

területek feltárása 

fejlesztendő 

területek feltárása 

szóolvasókészség 

fejlődésének 

vizsgálata 

tanulás tanítása   tanulók 

személyiségének 

érettségének 

mérése 

funkciója A felmérés 

eredményeire épülő 

egyéni fejlesztési 

tervek elkészítése. 

alapműveletek 

elsajátításának és 

begyakorlottságának 

feltárása 

A szóolvasó 

készség 

fejlődésének 

kritérumorienált 

diagnosztikus 

feltérképezése 

önálló tanulási 

képesség 

kialakításának 

képessége 

egyén helyének 

meghatározása a 

közösségben, a 

közösség 

struktúrájának 

meghatározása 

érzelmi 

intelligencia 

fejelsztése 

időpontja 1. é

évfolyam őszén 

minden tanuló 

2. évfolyam őszén 

3-4. évfolyam 

november, február, 

május 

5-8. évfolyam január 

3-4-5. évfolyam  

7.évfolyam 

5.évfolyam őszén 5. évfolyam 

szeptember és 7. 

évfolyam április 

6. évfolyam télen 

az 

értékelés 

tárgya 

kognitív, affektív 

területek  

kognitív területek, 

matematikai 

műveletvégző 

képesség felmérése 

kognitív területek affektív területek affektív területek affektív területek 
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6.1.2 Belső mérés-értékelési rendszerünk 2. 

2013/2014. tanévtől kezdve minden tanév végén a 8. évfolyamos tanulók részére szintmérő 

vizsgát tartunk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és a tanult első idegen 

nyelv bevonásával. A szintmérő vizsga a nyolc év alatt elsajátított ismeretek, készségek, 

képességek felmérésére szolgál.  

Cél:  

a tanulók 

  matematikai és szövegértési kompetenciájának felmérése 

 matematikai és irodalmi műveltségük értékelése 

 történelmi és állampolgári ismereteiknek számonkérése 

 idegen nyelvi kommunikációs készségük értékelése 

 tanulási motiváció fenntartása 

Feladat: 

 tételsorok összeállítása a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 

nyelv (angol, német, francia) tantárgyak ismeretanyagából 

 tanórákon a tételsorok kidolgozása 

 felkészülés segítése tanórán kívüli foglalkozásokon (tanulószoba, mentorálás, 

fejlesztés, tehetséggondozás, korrepetálás). 

Eljárásrend:  

 8. évfolyamosok október első hetében kézhez kapják a szintmérő vizsga kérdéseit. 

 A kérdéssor tartalmazza a tételeket, az egyes tételek kidolgozásához szükséges 

segédanyagokat, a követelményeket, a tételek kidolgozásának ütemezését. 

 A tételsornak tartalmaznia kell a felkészülést segítő konzultációs lehetőségeket és 

azok időpontját. 

 A vizsgára minden tanév végén június első hetében naponta 8:00 és 14:00 óra között 

kerül sor. A tanulók előre megadott beosztás szerint vesznek részt a vizsgán. 

 A tanuló a vizsga napján a vizsgán való megjelenéssel teljesíti a tanítási napon való 

részvételt. 

 A vizsgára vizsgabizottság előtt kerül sor. 

 Matematika tantárgyból 60 perc áll rendelkezésre az írásbeli feladatsor elkészítésére. 

 Magyar nyelv és irodalom tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. Írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre. 

 Angol nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga van. Az írásbeli vizsgára 30 perc áll 

rendelkezésre. 

 Történelem és állampolgári ismeret tantárgyból szóbeli vizsga van. 

Értékelés: 

 A tanulók minden vizsgatárgyból a vizsgán egytől ötig egy-egy osztályzatot 

kapnak, amely az adott tantárgy tanév végi átlagába háromszoros szorzóval 

számít.  
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6.2 Országos pedagógiai mérések 

Az intézmény a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 79. § alapján részt vesz az országos 

pedagógiai mérésekben.  

A tantestület az országos kompetenciamérés eredményének közzététele után elemzi iskolai és 

tanulói szinten is az elért teljesítményt. Megállapítja a beavatkozási pontokat. Intézkedési 

tervet készít az eredmények javítása érdekében. Elkészíti és végrehajtja a kijelölt tanulókra az 

egyéni fejlesztési tervet. Amennyiben szükséges végrehajtja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 80. §-ban foglaltakat. 

Együttműködés külső szakemberekkel 

Az intézmény a mérési rendszerének korszerűsítése érdekében kapcsolatot tart fent a Szegedi 

Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében bekapcsolódik az ott 

kidolgozás alatt álló tesztbank feladatainak standardizálásába. Különös tekintettel a szociális 

kompetencia vizsgálatához kapcsolódó mérőanyagok tesztelésébe.  

7. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

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

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is.   
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

ellenőrzésénél:  

Az ellenőrzés  lehetséges módozatai:  

-  Tesztlap (nyílt végű kérdések, egyszerű feleletválasztás, hibakutatás, többszörös 

választás, asszociációs típusú feladatok, mennyiségi összehasonlítás, relációanalízis, 

igaz-hamis állítások, rajzok feladatok, számítási-logikai feladatok, vegyes feladatok, 

esszé)  

-  Szóbeli felelet  

-  Írásbeli felelet  

-  Témazáró dolgozat (résztéma vagy témakör végén)  

-  Csoportmunka  

-  Egyszerű kísérlet  

-  Gyakorlat 

-  Otthoni munka (megfigyelés, gyűjtőmunka, házi feladatok)  

Az írásbeli számonkérés formái:  

-  kisdolgozat, mely 2-3 óra anyagát öleli fel, ezt a  pedagógusnak nem kell előre 

bejelenteni,egy szóbeli felelettel egyenrangú érdemjeggyel történik az értékelése.  

-  témazáró dolgozat, az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma anyagából adnak 
számot tudásukból, ezt a pedagógusnak előre be kell jelentenie az eredményes felkészülés 
érdekében. A dolgozatra kapott érdemjegy pirossal kerül a naplóba, súlyozása kettő.  

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló 
legalább egyszer felel szóban. Azoknak a tanulóknak az esetében, akiknél sajátos nevelési 
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igényt diagnosztizáltak a szóbeli felelt elsőbbséget élvez. 

Az ének-zene, a vizuális kultúra, a mozgókép és médiaismeret, az informatika, a technika, 

életvitel gyakorlati ismeretek tantárgyból szóbeli, írásbeli és gyakorlati tevékenység 

értékelése történik. Ezeknél a tantárgyaknál az osztályzatok kialakításakor figyelembe kell 
venni a tanulók egyéni adottságait is, igyekezetét a feladat elvégzésekor.  

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük, 

melynél figyelembe vesszük a tanuló egyéni adottságait, a feladat elvégzésekor tanúsított 

igyekezetét.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében a következők szerint történik:  

-  Az 1. évfolyamon félévkor és évvégén, valamint a 2. évfolyam első félévében kizárólag 

szöveges értékelést alkalmazunk.  

- A 2. évfolyam második félévében és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen 

érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év 

végi osztályzatot az érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni. Az érdemjegyeket az elektronikus naplóba valamint tintával a gyermek 

tulajdonában lévő a papír alapú ellenőrző könyvbe kell bejegyezni, az ellenőrző könyveket az 

osztályfőnöknek havi rendszerességgel ellenőrizni kell.  

- A tanulási zavarokkal küzdők esetében azokat a tantárgyakat, illetve tantárgyrészeket,  

amelyekből a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a minősítés alól a tanulót 

felmentettük évfolyamtól függetlenül szöveges értékelést végzünk, mely félévkor és év végén 

a bizonyítvány mellékletét képezi.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, 

elégséges /2/, elégtelen /l/.  
  

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni.  

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az ellenőrző 
könyvön keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az 
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.  

A 2-8. évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az 3-8. évfolyamon a félévi értesítőben 

és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek 

minősítésre.  
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7.1 A kötelező tanítási órák tantárgyai 

NAT2007-re épülő helyi tanterv szerint tanulók esetében: 

- 2-3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene,  

rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport;  

-  4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret,  

ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport; informatika  

-  5. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

természetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport, 

informatika;  

-  6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, természetismeret és egészségtan, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és 

életvitel, testnevelés és sport;  

-  7. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

informatika, fizika, biológia és egészségtan, kémia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális 

kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport;  

-  8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,  

testnevelés és sport, mozgókép- és médiaismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, 

informatika, fizika, kémia, földrajz, biológia és egészségtan, technika és életvitel.  

A nem kötelező (választható) tanítási óra tantárgya: francia, angol, német.   

NAT2012-re épülő kerettanterv szerint tanulók számára 

- 2-3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, 

vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport; erkölcstan. 

-  4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, 

ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport; erkölcstan.  

-  5-6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, erkölcstan, természetismeret, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, 

hon és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, informatika. 

- 7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, erkölcstan, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia-egészségtan, 

kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és 

sport;  

A kötelező választható tanítási óra tantárgya: természettudományos gyakorlatok, angol emelt, 

informatika emelt, technika, életvitel és gyakorlatok emelt óraszámban. 

Az erkölcstan, etika tantárgy esetén szöveges értékelés történik, a tanuló, akkor nem teljesíti a 

tantárgyi követelményeket, ha az órán nem vesz részt, nem képességeinek megfelelően 

dolgozik.  
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7.2 A tanulók magatartásának értékelése 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 2-8. évfolyamon a példás /5/, jó 

/4/, változó /3/, rossz /2/ érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

A tanulók magatartását 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyam első 

félévében kizárólag szövegesen értékeljük.   

A 3-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli.   
A 3-8. évfolyamon a tanuló magatartását félévkor és 2-8. évfolyamon a tanítási év végén 

kizárólag osztályzattal minősítjük.  
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni.   

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

Példás (5) az a tanuló, aki:  

  a házirendet betartja  

  tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik  

  kötelességtudó, feladatait teljesíti  

  önként vállal feladatokat és azokat teljesíti  

  tisztelettudó  

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

viselkedik  

  az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz  

  óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet  

  nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása  

Jó (4) az a tanuló, aki:  

  a házirendet betartja  

  tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik  

  feladatait a tőle elvárható módon teljesíti  

  feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti  

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

  nincs írásbeli intője vagy megrovása  

Változó (3) az a tanuló, aki:  

  az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be  

  a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik  

  feladatait nem minden esetben teljesíti  

  előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva  

  a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik  

  igazolatlanul mulasztott  

  osztályfőnöki intője van  
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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  

  viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza  

  több alkalommal igazolatlanul mulaszt  

  több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése  

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

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

7.2 A tanulók szorgalmának értékelése 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésnél a 2-8. évfolyamon a példás /5/, jó /4/, 

változó  /3/,  hanyag  /2/  érdemjegyeket  illetve  osztályzatokat  használjuk.  

A tanulók szorgalmát 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyam első 

félévében kizárólag szövegesen értékeljük.   

A 3-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli.   
A 3-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát félévkor és 2-8. évfolyamon a tanítási év végén 

kizárólag osztályzattal minősítjük.  
A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni.   

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

Példás (5) az a tanuló, aki:  

  képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

  tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi  

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

  munkavégzése pontos, megbízható  

  a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz  

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

Jó:(4) az a tanuló, aki:  

  képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

  rendszeresen, megbízhatóan dolgozik  

  a tanórákon többnyire aktív  

  többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként  

 nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti  

  taneszközei tiszták, rendezettek  
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Változó (3) az a tanuló, akinek:  

  tanulmányi eredménye elmarad képességeitől  

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

teljesíti  

  felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik  

  érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

  önálló  munkájában  figyelmetlen,  a  tanórán  többnyire  csak  figyelmeztetésre,  

 felügyelettel dolgozik  

Hanyag (2) az a tanuló, aki:  

  képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

  az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg  

  tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

  feladatait többnyire nem végzi el  

  felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek  

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

ellenszegül  

  félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen  

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:  

  példamutató magatartást tanúsít vagy  

  folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el vagy   

  az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez vagy  

  iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,  

 vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt vagy  

  bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,  

 az iskola elismerésben részesítheti.  

7.3 Tanulmányi munka értékelése az elégséges és a jeles osztályzat 

megállapításához 

Elégséges (2) az a tanuló, aki:  

  tanítási órákra elhozza a felszerelését és elkészíti a házi feladatát  

  füzete áttekinthető, tartalmazza az órán leírtakat  

  bekapcsolódik az órai munkába  

  a tananyag súlyozott, legfontosabb ismereteit kérdések alapján el tudja mondani  

  írásbeli számonkérés (témazáró, félévi, év végi) esetén eléri felső tagozaton a 30%-os 

ponthatárt, alsó tagozaton a 40%-os ponthatárt.  
  

Jeles (5) az a tanuló, aki:  

  adott anyagról összefüggően, értelmesen, logikusan felépítve tud beszélni, tanári 

segítség nélkül  

  a tanult ismereteket össze tudja kapcsolni, összefüggésében látja a tananyagot  

  ismereteinek alkalmazásával önállóan problémákat old meg  

  tanítási órákon aktív, a versenyekbe bekapcsolódik  

  írásbeli számonkérés esetén 90%-nál többet teljesít  

  felszerelése teljes, füzetvezetése példamutató  



43 
 

7.4 Az iskolai jutalmazás formái 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

  szaktanári dicséret  

  napközis nevelői dicséret  

  osztályfőnöki dicséret  

  igazgatói dicséret  

  nevelőtestületi dicséret  

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén:  

  szaktárgyi teljesítményért  

  példamutató magatartásért  

  kiemelkedő szorgalomért  

  példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők  

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók, valamint 
kiemelkedő közösségi munkát végzők oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró 
ünnepélyen és ballagáskor az iskola közössége előtt vehetnek át.  
  

A nyolc éven át kitűnő tanulók a ballagás alkalmával nevelőtestületi dicséretben és 

könyvjutalomban részesülnek.  

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók szaktanári vagy igazgatói dicséretben részesülnek.  

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

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

7.5 Az iskolai büntetések formái 

Azt a tanulót, aki  

  tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

  a házirend előírásait megszegi, vagy  

  igazolatlanul mulaszt, vagy  

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

Az iskolai büntetések formái:  

  szaktanári figyelmeztetés  

  napközis nevelői figyelmeztetés  

  osztályfőnöki figyelmeztetés  

  osztályfőnöki intés  

  osztályfőnöki megrovás  

  igazgatói figyelmeztetés  

  igazgatói intés  

  tantestületi figyelmeztetés  

  tantestületi intés  
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  tantestületi megrovás  

 fegyelmi büntetés  

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

–  a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

Komolyabb vétség elkövetése esetén fegyelmi eljárás lefolytatása szükséges a törvényi 

előírások alapján az SZMSZ-ben leírtak szerint.   

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

A fegyelmi büntetést különösen indokolt esetben kell alkalmazni a 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 58§ alapján.  

7.6 Szöveges értékelés 

A írásbeli szöveges értékelést az alsó tagozaton alkalmazunk, 1. évfolyamon valamint a 2. 

évfolyam első félévében. Amennyiben a szaktanár szükségesnek érzi az érdemjegy mellé 

szöveges értékelés elkészítését úgy megteheti, de nem kötelező. 

Szöveges értékelést alkalmazunk minden olyan sajátos nevelési igényű tanuló esetében, 
akinek tantárgyi mentesítése van.  

Az SNI tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetmegbeszélések keretében 
háromhavonta szöveges értékelést kapnak.  

Ennek koncepciója a következő:   

 Az értékelés a gyerekért, a gyermeknek szóljon. 

 Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet.  

 Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot.  

 A gyermek lehessen részese a saját fejlődésének.  

 A szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.  

 Fejlesztő központúság jellemezze.  

 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.  

 Összhangban legyen a NAT- tal és a Pedagógiai Programmal.  

 Rendszeres, folyamatos legyen.  

 Megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet töltsön be.  

 Személyre szóló, ösztönző legyen, a hiányosságokat is tárja fel.  

 Közérthető legyen mind a szülőnek, mind a gyermeknek.  
 A többi évfolyamon az érdemjegyeket a tanulmányi munka értékelési kritériumainál 

meghatározott követelményszintek figyelembe vételével alakítjuk ki.   

A szöveges értékelés módja és gyakorisága  

 Szóbeli:  

A tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről az órán a tanító készít 

értékelést, a tanítási órákon kívüli tevékenységek során a társak véleményét és az önértékelést  

is figyelembe vesszük.  

Írásbeli:   

Első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel 

kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 



45 
 

szorul.  

A következő minősítések lehetnek: kiválóan  megfelelt, jól megfelelt, megfelelt. 

Minden olyan tanuló esetében, akinek munkáját szövegesen értékeljük a szöveges értékelés 

elkészítésekor a következő értékelési szempontoknak kell megjelennie:  

-  szociális kompetenciák értékelése: magatartása, szorgalma, társas kapcsolatai, 

tanuláshoz való viszonya.  

-  mely tanulmányi területeken kell még fejlődnie  

-  mely tanulmányi területeken teljesít kiemelkedően  

-  egyénre szabott fejlesztési lehetőségek jelzése  
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8. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi 

feladatok meghatározása 

Az első-negyedik évfolyamon  

A tanulás – tanulása modulok megvalósítása 4. évfolyamon minimum egy tanulócsoportban.  

 A délelőtti tanórákon feladott házi feladat funkciója, hogy szervesen kapcsolódjon a 

délelőtt tanult anyaghoz. Segítse elő annak gyakorlását, elmélyítését, megszilárdítását, 

kiegészítését.  

 Segítse a tanult ismeretek gyakorlatban történő felhasználását.  

 Rendszeres végeztetése, és folyamatos, következetes ellenőrzése a tanulót hibáinak, 

hiányosságainak pótlására ösztönzi, ezáltal sikerélményhez juttatja.  

 A házi feladat mennyisége és minősége korosztályonként változó  –  az  életkori 

sajátosságokat figyelembe veszi.  

 Mennyiségét tekintve napi 1 órában elvégezhető legyen (14 órától-15 óráig).  

 Az egyéni sajátosságokat figyelembe véve a házi feladatok mennyiségét, nehézségi 

fokát differenciáltan adhatjuk.  

 Figyelembe vesszük a napi terhelést is.  

 Azok a tanulók, akik valamilyen ok miatt nem tudnak a délutáni foglalkozásokon részt 

venni, otthon készítik el az aznapi írásbeli leckét és a következő napi szóbeli 

feladatokat. Az adott osztályokban minden tanulónak a feladott írásbeli és szóbeli 

lecke egységes mennyiségű, így minden tanulónak a terhelése egyforma.  

 A hétvégi szabadnapokra, pihenőnapokra, valamint a szünetekre csak minimális 

mennyiségű kötelező szóbeli házi feladat (memoriter, házi  olvasmány) legyen. 

Írásbeli feladat helyett - az életkori sajátosságaikat figyelembe véve- a játékra, a 

pihenésre, a kikapcsolódásra ösztönözzük tanulóinkat. Itt kap lehetőséget a tanuló a 

szorgalmi munkára, gyűjtő munkára, búvárkodásra.  

 Tanulás-tanítása modul beépítése a napközis foglalkozások közé  

Értékelés a napközi otthonban  

Tanítványainknak naprakész tudását igyekszünk bővíteni és elmélyíteni. Valamint 

személyiségüket a legoptimálisabban-személyre szabottan- fejleszteni a délutáni idősávban. 

Jellemzőnk még a nagyon szoros együttműködés a délelőttös kollegákkal. Az értékelés a 

fejlesztés érdekében történik, egymást feltételező két folyamat. Az értékelés a napközi otthon 

egész tevékenység rendszerére terjedjen ki.  

A tanulás értékelése:  

 A pedagógus, a tantárgyanként feladott házi feladatokat külön – külön értékeli.  

 Kiemeli az egyéni és csoportos (pozitív és negatív) teljesítményeket.  

 Javítja, majd javíttatja a hibákat.  

 Mindenkor építő kritikát gyakorol.  

 Feljegyzi a tanulás irányítás folyamán szerzett olyan tapasztalatait, amelyeket a 

tanulók osztályfőnökével meg kell beszélnie pl.: egy-egy csoport munkájában 

csoportosan jelentkező hibák, hiányosságok, jól észlelhető fejlődés. Valakinél 

fegyelmi problémák, dicséretes tevékenységek.  

 Tanulás – tanulása modulok megvalósulásának ellenőrzése   

A gyermekek igénylik, hogy figyeljenek rájuk. Értékeljék tevékenységüket. A versenyszellem 

ezen a területen hasznos, hiszen a viselkedési szabályok így könnyebben rögződnek. 

Természetesen a napközi nem követel olyan feszített fegyelmet, mint a délelőtti tanítás, de 
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nehezebb is a szükséges fegyelmet kialakítani. Ezért fontos a folyamatos értékelés, mert így 

rögződnek a helyes viselkedési formák.  

Az értékelés lényege az, hogy előre eltervezzük, mit szeretnénk elérni, hogyan tudjuk azt úgy 

megvalósítani, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen, jól érezzék magukat.  

Kell, hogy a gyerek érezze, ott vagyunk vele, bármikor segítségre van szüksége.  

Érte vagyunk és neki akarunk jót.   

Az ötödik-nyolcadik évfolyamon   

A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

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

megszilárdítása. Fontos, hogy a házi feladatot önállóan készítsék el a tanulók, mert csak így 

alakul ki bennük az önálló tanulás igénye. Természetesen lehet segítséget kérni, de ez nem 

rendszeres közös munkát jelent a tanulószobai foglalkozásokon  

 Az ötödik – nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére – 

a szokásos: egyik óráról a másikra való felkészülésen túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot.  

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozat íratható. A kisdolgozat 

feleletnek minősül, amely egy-egy óra anyagát kéri számon, ezért ez nem növeli meg a 

témazáró dolgozatok számát.  
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9. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a 

településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának 

megismerését szolgáló tevékenység 

Intézményünk jelenlegi tanulói összetételére a szociálisan hátrányos helyzet, a nehezen 

nevelhetőség a jellemző. Etnikai, kisebbségi csoporthoz tartozó tanulók aránya kb. 10%-ra 

tehető.  

Iskolánk az alábbi értékeket tartja fontosnak és értékesnek: 

 a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola 

 kulturális sokszínűség reprezentálása tanórán és tanórán kívül (színház, zene, tánc, 

művészet bemutatása, 

 tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás 

kialakítása a kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel 

 a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) 

értékként való kezelése 

 a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése 

Cél:  

 a tanulók tanulják meg kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a 

közösségekben találkoznak 

 olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális 

csoportokkal való együttműködést megalapozzák.  

Feladat: 

 a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni. 

 tanítani kell a kulturális különbségek, az eltérő szocializáció jellegzetességeit  

 alkalmat kell teremteni a kulturális sokféleség megismerésére és a tolerancia 

képességének kialakítására. 

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása. 

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása 

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és 

igényeire való odafigyelés. 

Színterei: 

 Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök:  

 multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába 

 multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári 

kézikönyvek használata 

 a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, 

ismeretterjesztő anyagok, filmek 

 az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a 

tananyagban 

 a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra 

 a különbözőség hangjainak és perspektíváinak megjelenése az oktatási anyagokban 

 tanórán kívüli programok, múzeum és színházlátogatások 

 osztálykirándulások 
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 projekthetek alkalmasak a tágabb világ kultúráinak bemutatására,- más népek, 

szokásai, ünnepei, vallásai, kultúra értelmezései, hagyományai. 
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10. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

10.1 Multikultúrális program 

Iskolánk az alábbi értékeket tartja fontosnak és értékesnek: 

1. a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola 

2. kulturális sokszínűség reprezentálása tanórán és tanórán kívül (színház, zene, tánc, 

művészet bemutatása, 

3. tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás 

kialakítása a kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel 

4. a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) 

értékként való kezelése 

5. a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése 

Cél:  

 a tanulók tanulják meg kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a 

közösségekben találkoznak 

 olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális 

csoportokkal való együttműködést megalapozzák.  

Feladat: 

 pedagógusok szemléletmódjának formálása 

 a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni. 

 tanítani kell a kulturális különbségek, az eltérő szocializáció jellegzetességeit  

 alkalmat kell teremteni a kulturális sokféleség megismerésére és a tolerancia 

képességének kialakítására. 

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása. 

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása 

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és 

igényeire való odafigyelés. 

Iskolánk multikulturális programját és a hozzá kapcsolódó feladatokat úgy alakítjuk, 

hogy az több szempontnak is megfeleljen: 

1. A nevelőtestület hozzáállása és értékrendje demokratikus (nem rasszista) 

Gondolkodásmódunkat folyamatosan fejleszteni kell: 

 pedagógus továbbképzések 

 fel kell ismerni saját előítéletességünket és meg kell szabadulni tőle, 

 kooperatív tanulás alkalmazása adott téma függvényében 

2. A nyelvi, kulturális, vallási sokféleség értéket jelent az iskolában 

 Választás alapján a világnyelvek közül német, francia és angol tanulása lehetőség 

szerint francia anyanyelvi lektort és amerikai önkéntes tanárok bevonásával.  

 Kulturális és vallási sokszínűségének bemutatására tanórán kívüli programok pl. 

múzeum és színházlátogatások, osztálykirándulások, karácsonyi ünnep a templomban, 

projekthetek során. 
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3. Az iskolai normák és értékek az etnikai és kulturális sokszínűséget tükrözik és követik 

 A multikulturális nevelés alapját az emberi és állampolgári jogok jelentik 

 Esélyegyenlőség, az egyenlő oktatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmát minden egyes állampolgár számára, a kisebbségekhez tartozó gyerekeknek 

éppúgy, mint a többségi társadalomból származó tanulóknak. 

 Tananyag szempontjából a tartalmi integráció megvalósítása, amelyről akkor 

beszélhetünk, ha a pedagógus a tanítási folyamatban példákat, adatokat, információkat 

nyújt a különböző kultúrákról és csoportokról annak érdekében, hogy 

tudományterületének, illetve szaktárgyának mondanivalóját, különböző elméleteit, 

elveket és általánosításokat támasszon alá.  

 Diákjaink is tehetnek az etnikai viccek terjedése ellen, a különböző projektek  

megvalósítása során barátokat szerezhetnek akár más etnikai csoportok gyermekei 

közül, míg a nagyobbak részt vehetnek olyan tevékenységekben is, amelyek során a 

speciális szükségletekkel rendelkező embereknek nyújtanak segítséget. Jó lehetőség, 

hogy a diákok az iskolai közéleti munkába is bekapcsolódnak (pl. iskolai és a helyi 

diákönkormányzatban való részvétel, szavazások) mely hozzájárul felelős állampolgár 

kialakulásához. 

4. Olyan tanítási és motivációs eszközöket alkalmaznak a pedagógusok, amelyek 

hatékonyak a különféle társadalmi osztályokból vagy etnikai csoportokból származó 

tanulóknál  

Iskolánk a hatékonyabb fejlesztés érdekében az alábbi pedagógiai eszközöket alkalmazza: 

 Kooperatív tanulás 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Drámapedagógia 

 Projektoktatás 

 Mentori rendszer 

 Fejlesztő pedagógus  

A felmérések és visszajelzések segítik az etnikai egyenrangúságot 

A siker érdekében: 

 rendszeres szülői heteket működtetünk 

  negyedéves megbeszélésre várjuk a szülőket.  

6. A különböző etnikai csoportokból, társadalmi osztályokból érkező gyermekek 

egyenrangúságot tapasztalnak az iskolában 

 befogadó intézményi légkör 

 diákönkormányzat, mint érdekérvényesítő fórum 

7. A tanterv és a tanítási anyagok bemutatják a különböző fogalmak és problémák 

etnikai vonatkozásait 

 Intézményünknél az etnikai vonatkozású fogalmak, problémák a pedagógiai 

programban jelennek meg (integrált nevelés, heterogén osztály-összetétel, kisebbségi 

program stb.). 

 A más népek kultúrájával való ismerkedést tantárgyakba integrálva tanítjuk 

(történelem, vizuális nevelés, ének, irodalom, környezetismeret, osztályfőnöki óra). 

 Önazonosság, családfa, társadalmi státusz, kisebbségi csoportok, kultúrák, kultúrák 

kölcsönhatása, akkulturáció, családi kultúra és szocializáció, sztereotípia, előítélet, 
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diszkrimináció, társadalmi mobilitás, szegénység, konfliktusok, konfliktuskezelés 

stb.). 

8. A tanárok és a tanulók elsajátítják a rasszizmus felismerésének és az ellene való 

küzdelemnek a képességét 

 Ha megtanítjuk a gyerekeknek elfogadni, megérteni a különböző kultúrák eltérő 

szempontjait, elkerülhetjük a konfliktusokat, és megállíthatjuk az erőszakos 

magatartást.  

 A különböző kulturális háttérből adódó problémák, konfliktusok kezelése érdekében a 

más kultúrák megismerése.  

 A pedagógusok képesek legyenek saját előítéleteik, elfogultságuk kezelése a 

különböző etnikai, kulturális, társadalmi, szociális csoportba tartozó emberekkel 

szemben. 

 Pedagógusok önértékelésének fejlesztése, saját érzéseik, attitűdjeik megértése 

szempontjából.  

 Pedagógusok feladata a témát érintő képzéseken, fórumokon, szakmai 

műhelymunkákban való részvétel és rendszeres problémamegoldó fórumok tartása.  

9. A multikulturális pedagógiai törekvések a pedagógia minden területére kiterjednek 

(tananyag, tanár-diák kapcsolat, motiváció, iskolai környezet stb). 

Gyerekbarát, gyerekekre figyelő pedagógia megteremtése: 

 a gyermek igényeinek iskolai figyelembevétele, befogadó nevelés kialakítása 

 valamennyi tanuló számára egyenlő lehetőség biztosítása képességei 

kibontakoztatásához 

 rugalmasság, figyelem az eltérő igények és szükségletek, tanulási stílusok irányában 

 elfogadó, pozitív iskolai légkör kialakítása, fenntartása 

 a humán szükségletekre való odafigyelés és az ezekre adott megfelelő pedagógiai 

válaszok kialakítása 

 a gyerekben rejlő belső motiváció kiaknázása 

 az alapvető kulturtechnikák (írás, olvasás, számolás) megalapozása 

 a gyermekben természetesen meglévő kíváncsiság, tanulási vágy felkeltése, 

megtartása 

 az iskolai környezet kultúra-érzékeny kialakítása 

 az esztétikus iskolai környezet, mint motiváló erő kihasználása 

 a továbbtanulás elősegítése  

 ösztöndíjak biztosítása, pozitív példák erősítése, ösztönzése 

Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök:  

 multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába 

 multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári 

kézikönyvek használata 

 a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, 

ismeretterjesztő anyagok, filmek 

 az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a 

tananyagban 

 a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra 
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Szülőkkel való kapcsolat:  

 az együttműködés minél sokoldalúbb formáinak kihasználása 

 a szülők bevonása az iskola életébe, a család elfogadása 

 tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása 

Az iskolavezetés, fenntartó és az osztálytermi klíma:  

 az iskola dolgozóinak – beleértve az adminisztratív dolgozókat és a kisegítő 

személyzetet is – toleráns, tapintatos bánásmódot kell kialakítania, az iskolavezetés 

nem tűrheti el a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulást, viselkedést a személyzet 

körében sem; ennek a szemléletnek kell érvényesülnie az oktatási hatóságok, az 

önkormányzati vezetők és alkalmazottak körében egyaránt 

 egységes, kulturális háttérre figyelő, kultúra-érzékeny oktatási légkör megteremtése 

 barátságos, toleráns, elfogadó iskolai klíma kialakítása, fenntartása 

Várható eredmények 

Pedagógusoknál 

 Tudatosság szintjének növekedése a szakmai munkában a multikulturális nevelés 

területén 

 Nagyobb érzékenység kialakulása az iskolai és az iskolán kívüli igazságtalanságok és 

egyenlőtlenségek iránt 

 A tanárok és a szülők közötti kommunikáció javulása 

 Törekvés a tanulási környezet és a tananyag multikulturális szempontok szerinti 

átalakítására (a helyi közösség jellemzőinek beépítésére) 

- A kultúra azonos pedagógiai szemlélet és gyakorlat megalapozása 

- Fejlettebb pedagógiai, pszichológiai kultúra a mindennapi osztálytermi 

munkában 

- Jártasság az interakciókra, együttműködésre épülő tanulási – tanítási 

módszerekben, 

 Gazdagabb pedagógiai eszköztár 

Tanulóknál 

 A hátrányos helyzetű tanulók iskolához való viszonyának és iskolai közérzetének 

javulása 

 A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi teljesítményének javulása 

 Az osztályközösség kohéziójának növekedése 

 Az egyének közötti feszültségek csökkenése 

Hosszabb távon azt várjuk, hogy a megváltozott iskolai környezetben, illetve annak 

következtében a tanulók: 

 képesek lesznek beszélgetni a szűkebb és tágabb közösségükben növekvő kulturális és 

 nyelvi sokszínűségről 

 össze tudják hasonlítani és a kultúrákat és azok értékeit 

 felismerik saját kulturális azonosságukat, nemzeti, etnikai, vallási, nemi, életkori, 

többségi- 

 kisebbségi, nyelvi stb. hovatartozásukat 

 megértik és tisztelik az azonosságtudat eltérő kifejezési formáit 

 felismerik a fajgyűlöletnek, a diszkriminációnak, az előítéleteknek és sztereotípiáknak 

 mind az egyének életére, mind a társadalmi környezetre gyakorolt hatásait. 
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10.2 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2. 

A pedagógiai program a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás része 

tartalmazza. 

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Tervében rögzítettek az 

irányadóak. 

11. Mindennapos testnevelés megvalósítási formái 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

 

Céljaink: 

Az egészséges életmódra, rendszeres testnevelésre és sportolásra nevelés. 

A fizikai és szellemi munka összhangjának és harmóniájának megteremtése a testedzés – a 

mozgásszükséglet iránti igény felkeltése, fenntartása. 

Szervezési feladatok: 

 Az iskola minden osztályban, (felmenő rendszerben) megszervezi a mindennapos 

testnevelést.  

 Az alsó tagozatos tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti tanórai 

testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. Ez 

a tanuló választása szerint első, második és negyedik évfolyamon ugrálókötél/aerobik, 

atlétika, labdarúgás sportágakhoz kapcsolódó sportköri foglalkozás. A harmadik 

évfolyamon minden tanuló számára az ötödik óra vívás. 

 A felső tagozatos tanulók számára heti öt testnevelés óra áll rendelkezésre a 

mindennapos testmozgásra. 

 A tantermi testnevelési órák mellett minden tanuló számára úszásoktatást biztosítunk a 

helyi tantervben meghatározott óraszámban. A téli időszakban a városi 

korcsolyapályát is igénybe vehetik a tanulók. 

 Felső tagozatos tanulók számára igény szerint a következő sportkörök működését 

biztosítjuk: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, aerobik, atlétika. A sportkörökre május 

15-ig lehet jelentkezni és megfelelő számú jelentkező esetén indul el a csoport. 

 A sportköröket az intézményben dolgozó testnevelés szakos pedagógusok irányítják. 

A foglalkozások helyszíne az iskola tornaterme és sportudvara. A sporteszközöket az 

iskola biztosítja. 
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12. A tanulók fizikai állapotának mérése 

A köznevelési törvény 48. (1). b) pontja kimondja, hogy „az általános iskolában évente két 

alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről.  

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz, a tanulók általános fizikai teherbíró 
képességének minősítéséhez az aerob kapacitás és az általános testi erő mérésére összeállított 
motorikus próbákban elért teljesítményt kell mérni és értékelni.  

Iskolánk a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által elfogadott 

mindennapos testnevelés tesztsorozatot alkalmazza a tanulók fizikai állapotának mérésére.  

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja:  

Minőség-ellenőrzés  

 Az általános fizikai teherbíró képesség egységes mérése, értékelése, minősítése.  

 Minőségbiztosítás  

 Képesség szerinti differenciált terhelés, felzárkóztató program biztosítása az 

egészséges létezéshez szükséges fizikai fitness szint elérése, megtartása érdekében.  

 A rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása.  

Primérprevenció  

 A kondicionális képességek mért adatai ismeretében az iskolaorvosok és a védőnők 

felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról.  

A testnevelő tanárok által végzendő feladatok:  

  Egységes minőség-ellenőrzés  

 Teljesítménymérés.  

 A mért eredmények pontozása.  

 A pontértékek alapján történő értékelés, minősítés.  

  Egységes minőségbiztosítás  

 Kondicionális képességek hiányosságainak feltárása.  

 Képesség szerinti differenciált terheléssel a hiányosságok megszüntetése.  

 Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával az egészség megtartását elősegítő „kell 

szint‖(a  pontérték táblázatokban megvastagított teljesítmény,  mely közepes szintet 

jelent) elérése.  

A mindennapos testmozgás eredményessége alsó tagozatban a próbák alapján 

1. Mozgékonyság mérése: Alden-próba  

2.  Test erejének mérése: Medicinlabda lökés kétkezes mellsővel 1 kg-os labdával  

3.  A láb dinamikus erejének mérése: 5-ös ugrás előre páros lábú ugrás előre  

4.  Állóképesség mérése: 1000 m- futás  

5.  Úszástudás mérése  

A mindennapos testmozgás eredményessége felső tagozatban a próbák alapján  

 Mozgékonyság mérése: Alden-próba  

  Test erejének mérése: Medicinlabda lökés kétkezes mellsővel 2 kg-os labdával  

  A láb dinamikus erejének mérése: 10-es ugrás előre páros lábú ugrás előre  

  Állóképesség mérése: 2000 m- futás  

  Úszástudás mérése  
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Alden-próba  

(mozgékonyság)  

LÁNY  PONT  

  
FIÚ    

mp.   mp.    

23.00  20  21.30    

23.20  18  22.00    

23.40  16  22.30    

24.00  14  23.00    

24.30  12  23.30    

25.00  10  24.00    

25.30  8  24.30    

26.00  6  25.00    

26.30  4  25.30    

27.00  2  26.00    

Alkalmazási terület: az irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság mérése.  

Eszköz: stopperóra, 5 db kis méretű tárgy (buzogány, medicinlabda, stb.).  

Végrehajtás: a talajra egy 3 x 5 m-es téglalapot rajzolunk. A négy sarokba és középre egy  

tárgyat  (buzogány,  medicinlabda,  stb.)  helyezünk.  A  43.  ábra  szerint  az  egyes  tárgyak  

megkerülésével háromszor kell lefutni a távot, a lehető leggyorsabban.  

Értékelés : a kijelölt pálya teljesítésének ideje 0,1 s-os pontossággal (95,174).  

értékelő lap a mindennapos testnevelésben  

------------------------------------- osztály 

 

név Alden próba medicinlabda 

lökés 

5-ös, 10-es 

ugrás 

1000 m, 2000 

m futás 

úszás 

 őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi 
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13. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

magvalósításának szabályai 

13.1 Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosság, olyan készségeket, ismereteket és értelmezési képességeket jelent, amelyek 

alapján a fogyasztók hatékonyan tudják használni a médiát. Magában foglalja a média működésének 

ismeretét, a médiaüzenetek helyes és kritikus értelmezését, technológiai ismereteket, a hozzáférés 

lehetőségét és a médiaüzenetek létrehozásának képességét jelenti. 

Cél:  

A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak, értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét.  

Feladatok: 

 A tanulókat megismertetni a média működésével és hatásmechanizmusával. 

 A média üzenetek formáinak és értelmezésének megismertetése. 

 Tudatos internethasználatra nevelés.  

 Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása az elektronikus hírközlés és a média területéhez 

kapcsolódóan. 

 A média és a társadalom közötti kapcsolatok feltárása. 

 A valóságos és virtuális világ megkülönböztetésének kiemelése. 

 A médiához kapcsolható jogi etikai kérdések megismertetése. 

Szinterei: 

 tanítási órákon digitális tananyag használata 

 projekt, témahét során kutatómunka az interneten 

 kiemelten rajz és vizuális kultúra és informatika óra 

 osztályfőnöki órákon az etikai, jogi ismeretek 

 könyvtári órák 

 tanórán kívüli tevékenységek: szakkör, napközi, tanulószoba 

13.2 Az erkölcsi nevelés 

Cél:  

 alakuljon ki a tanulókban fejlett erkölcsi érzék 

 felelősségteljes viselkedés  

 a közösségi együttélés normáit betartó tanulók 

 önmaguk igazáért való tudatos kiállás kialakítása 

 önálló felelős életvitelre képes emberek nevelése 

Feladat:  

 A tanulók életében nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése: 

 kötelességtudat 

 a munka megbecsülése 

 a mértéktartás 

 az együttérzés 

 a segítőkészség 

 tisztelet és a tisztesség 

 a korrupció elleni fellépés 
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 a türelem, a megértés, az elfogadás 

 az önfegyelem  

 A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése. 

 A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

 igazságérzetük kibontakoztatása. 

 A tanulók alkalmazkodóképességének fejlesztése, hogy képesek legyenek egy közösségbe 

beilleszkedni. 

 Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.  

Szinterei: 

 erkölcstan tantárgy 

 projektek 

 tanítási órák 

 tanórán kívüli tevékenységek 

13.3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Cél:  

A tanulók ismerjék meg 

 nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

 jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát.  

 hazánk sorsfordító történelmi eseményeit 

 Alakuljon ki a tanulókban 

 magyarságtudat  

 hazaszeretet 

 európaiság 

 egyetemes emberi civilizáció tisztelete. 

Feladat: 

 Nemzeti jelképeink tiszteletére nevelés. 

 Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés. 

 Kulturális értékeink megismertetése (világörökség része). 

 Jeles magyar személyiségek megismertetése, akik példaképül szolgálhatnak a fiataloknak. 

 Hazánk sorsfordító történelmi eseményeinek megismertetése. 

 Nemzeti összetartozás fejlesztése. 

Szinterei: 

 megemlékezés és koszorúzás nemzeti ünnepeinken 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 megemlékezés az aradi vértanúkról október 6-án 

 Október 23.-i ünnepség 

 Március 15.-i ünnepség 

 projekt:  

 alsó tagozaton a Népi mesterségek témakör 

 felső tagozaton Hazánk nagy tájegységei és a határontúli magyarlakta területek. 

 hon és népismeret óra 5. évfolyamon, múzeumi órák 

 Határtalanul program 7. évfolyam részére 

 Testvériskolai kapcsolat ápolása, vajdasági és erdélyi magyarlakta településsel 

(Torontálvásárhely és Bereck). 

 Erdei iskolai program során hazánk földrajzi és történelmi és kulturális értékeinek megismerése.  
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13.4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Cél:  

 Ismerjék meg a tanulók a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

 A közéleti szereplésre alkalmas, felelősségteljes állampolgári magatartás kialakítása.  

Feladat: 

 A cselekvő állampolgári magatartásra a törvénytiszteletre nevelés.  

 Az együttélés szabályainak megismertetése. 

 Az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletének kiemelése. 

 Az erőszakmentesség, a méltányosság elveinek tiszteletben tartása. 

 Kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztése.  

 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítása. 

Szinterei: 

 diákönkormányzati ülések 

 az iskola szűkebb és tágabb közösségei: osztályközösségek, tanulócsoportok 

 tanórák 

 projektek 

 szabadidős tevékenységek 

 tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása 

 iskolai ünnepségek megszervezése 

13.5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja.  

Cél:  

 megalapozott önismeret fejlesztése 

 az egyén és a közösség közötti megfelelő kapcsolat kialakítása 

Feladat: 

 képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére 

 empátia, kölcsönös elfogadás fejlesztése 

 reális énkép kialakításában való közreműködés 

 lehetőségek biztosítása a tanulók önismeretének kialakulásához 

 érzelmi intelligencia fejlesztése 

 szociális kompetencia fejlesztése 

 életpálya építési kompetencia fejlesztése 

Szinterei: 

 kiemelten osztályfőnöki és erkölcstan órákon 

 projektek 

 témahét 

 tanórákon 

 szabadidős tevékenységek, szakkörök, sportkörök 
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13.6 A családi életre nevelés 

Kiegyensúlyozott, jól működő egészséges társadalom csak egészséges, jól működő családokból 

épülhet fel. 

Cél:  

A fiatalok képessé váljanak 

 a harmonikus családi életre 

 a felelős párkapcsolatok kialakítására, 

  a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére. 

 a szülői hivatásra 

 a leendő gyermekek gondozására 

Feladat: 

 a harmonikus családi minták közvetítése 

 a családi közösségek megbecsülésének kialakítása 

 a család, mint szeretetkapcsolat jelentősége az ember életében 

 ismereteket közvetíteni a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről 

 szexuális kultúra kérdése 

 önismeret, érzelmi intelligencia fejlesztése 

Szinterei: 

 osztályfőnöki óra 

 erkölcstan, biológia óra 

 projekt 

 egészségnap 

 családi délutánok 

 szülői klub rendezvényei 

 szabadidős tevékenységek a szülőkkel 

13.7 A testi és lelki egészségre nevelés 

Cél: Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. 

Feladat:  

 a tanulók felkészítése az önállóságra, betegségek megelőzésére 

 veszélyes körülmények és anyagok felismerésében 

 testi higiéné fontosságának hangsúlyozása 

 szabályok betartására a közlekedésben  

 a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése 

 helyes táplálkozási szokások megismertetése 

 mozgásigény kialakítása 

 helyes stresszkezelési és konfliktuskezelési technikák gyakoroltatása 

Szinterei: 

 osztályfőnöki óra 

 erkölcstan, biológia óra 

 projekt 

 egészségnap 

 családi délutánok 
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 szülői klub rendezvényei 

 szabadidős tevékenységek a szülőkkel 

 erdei iskola 

13.8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Cél: a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartásformák kialakítása. 

Feladat:  

 élménypedagógián módszereinek alkalmazásán keresztül a szociális érzékenység fejlesztése 

 együttérzés 

 együttműködés 

 problémamegoldás 

 önkéntes feladatvállalás 

 hátrányos helyzetű csoportok sajátos igényeinek megismertetése 

 hátrányos helyzetű 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 testi, érzékszervi fogyatékkal élők 

 etnikai kisebbség 

 idősek 

Szinterei:  

 osztályfőnöki óra 

 erkölcstan, biológia óra 

 projekt 

 egészségnap 

 családi délutánok 

 szülői klub rendezvényei 

 szabadidős tevékenységek a szülőkkel 

 erdei iskola 

13.9 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Cél: hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.  

Feladat: 

 a természeti és a kulturális sokszínűség ismeretére és tiszteletére nevelés 

 az erőforrásokat tudatos, takarékos és felelősségteljes használatának tudatosítása  

 a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására való felkészítés 

 a változásokat, válságokat előidéző gazdasági és társadalmi folyamatok megismertetése  

 közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek megőrzése  

 ökológiai lábnyom méretének csökkentése 

Szinterei:  

 erdei iskola 

 projektek 

 tanórák, különös tekintettel biológia, természetismeret, kémia, természettudományos 

gyakorlatok, technika, életvitel gyakorlat 
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 moduláris oktatás 

 tanórán kívüli tevékenységek 

13.10 Pályaorientáció 

Cél: A tanulók képessé váljanak érdeklődésüknek és egyéni adottságaiknak megfelelő foglalkozás és 

pálya megválasztható. 

Feladatok: 

 olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket 

 a tanulókat meg kell ismertetni az egyes szakmákkal és azok műveléséhez szükséges 

képességekkel 

 a szakma és a tanuló elképzelései közötti megfeleltetés  

 az elképzelt szakmához vezető út megismertetése 

 középfokú oktatási intézményekben megszerezhető végzettségek megismertetése 

 egyes szakmák és megszerezhető végzettségek munkaerő-piaci értékének tudatosítása 

Szinterei: 

 tanítási órákon 

 kiemelten osztályfőnöki órán, technika, életvitel és gyakorlat órán 

 projektek, témahetek során 

 tanórán kívüli tevékenységek munkahely látogatások, klubfoglalkozások 

 pályaválasztási tanácsadás 

 szülői értekezletek 

 külső szakemberek tájékoztatói során 

 középiskolák pályaválasztási tájékoztatói, nyílt napok, előadások 

13.11 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Cél:  

 A diákok tudatos, felelős családi gazdálkodási készségének kialakítása.  

 A tanulók tudják saját zsebpénzüket önállóan és felelősségteljesen beosztani.  

 A tanulók ismerjék a banki tranzakciókat (hitel, kamat, kölcsön, jelzálog, törlesztő részlet, 

megtakarítás, befektetés stb.) 

 A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén.  

Feladat:  

A tanulókat meg kell ismertetni: 

 a család, mint gazdálkodó közösség  

 a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 

gazdasági-pénzügyi intézményekkel és folyamatokkal 

 a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályokkal, 

 a banki tranzakciókkal  

 fogyasztóvédelmi jogokkal. 

A tanulókat alkalmassá kell tenni 
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 döntéseik közvetlen és közvetett következményeinek és kockázatának mérlegelésére, az 

optimális döntés meghozatalára  

 rövid és hosszú távú céljaik és az ahhoz szükséges erőforrások feltárására, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggésének felismerésére. 

 Élethosszig tartó öngondoskodás, tudatos pénzügyi döntések megalapozása 

 Társadalmi-gazdasági felelősségvállalás 

Szinterei: 

 technika, életvitel és gyakorlat, történelem és állampolgári ismeretek, osztályfőnöki és 

matematika órák 

 projektek 

 tanórán kívüli tevékenységek 

13.12 A tanulás tanítása 

Cél: a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 

Feladat:  

  Megismertetni a szaktantárgyakhoz kapcsolódó Tanulási technikák 

 Helyes tanulási körülmények, szokások kialakítása, időterv készítésének technikái 

 Önismeret fejlesztése, a számukra hatékony tanulás stílus kialakítása érdekében 

 Önálló tanulásban eszközként használni az információforrásokat  

 Akaraterő fejlesztése 

 A megfigyelés, a kísérlet, mint tanulási módszer használata 

 A tanulók megismertetése az emlékezeti mankókkal 

 Alkalmazható tudás megszerzésének módjai 

 Együttműködés, csoportos tanulás előnyeinek megismertetése 

Szinterei:  

 tanulás tanulása modul  

 tanítási órákon  

 projektek 

 erdei iskola 

 tanóránkívüli tevékenységek során pl. fejlesztő foglalkozások, napközi, tanulószobai 

foglalkozások, tehetségkörök, mentorálás 
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14.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Pedagógiai Program egészségnevelési programja tartalmazza. 
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15. A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

15.1 A pedagógiai program érvényességi ideje  

Az iskola 2013. szeptember l. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 

program alapján.  

A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember l. napjától kerül 

bevezetésre.  

15.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja.  

A nevelők szakmai munkaközösségei /ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok/ minden 

tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását.  

A nevelőtestület a pedagógiai programban leírtak megvalósulását a 2013/2014. tanév lezárását 

követően átfogóan elemzi. 

A pedagógiai programot véleményezi:  

 Intézményi Tanács 

 Iskolaszék 

15.3 A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására:  

-  az iskola igazgatója,  

-  a nevelőtestület bármely tagja,  

-  a nevelők szakmai munkaközösségei,  

-  az iskolaszék,  

-  az iskola fenntartója 

tehet javaslatot.  

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolaszék szülői, 

illetve diák-önkormányzati képviselői útján az iskolaszéknek javasolhatják.  

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember l. napjától kell 

bevezetni.  
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16. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  

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

intézményeknél tekinthető meg:  

  az iskola fenntartójánál,  

  az iskola irattárában,  

  az iskola könyvtárában,  

  az iskola igazgatójánál,  

  a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél,  

  az intézmény honlapján  

17.  A pedagógiai program elfogadása 

A Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógiai programját az igazgató 2013. év március 

hó 31. napján jóváhagyta.  
  
  
  

Kelt: Hódmezővásárhely; 2013. március 31.  
  
  
  
 
   

Patócs Anikó  

igazgató  
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