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Küldetésnyilatkozat
Mi, a Mocsáry Antal Általános Iskola nevelői humánus, alkotó légkörben
kívánjuk teljesíteni fő feladatunkat: az alapkészségek elsajátíttatását, a kompetenciák fejlesztését és a továbbtanulásra történő felkészítést.
Munkánk során az ÉKP hagyományait követve valamennyi tanulónk számára biztosítjuk a kultúra teljességével való találkozást.
Szem előtt tartjuk, hogy minden gyermek szellemi személyes létre, szabadságra, felelősségre született. Tudjuk, hogy joguk van a játékra, képességeik fejlesztésére, intellektuális és kreatív kapacitásuk kibontakoztatására, melyhez a feltételeket igyekszünk megteremteni.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítést, a tevékenykedve tanulást biztosító tanulásszervezést, a differenciált fejlesztést, az alkotásra ösztönzést.
Értékeket közvetítünk és védünk. Célunk, hogy tanulóink cselekvő, védő
és teremtő magatartással viszonyuljanak az értékeink megőrzéséhez, megóvásához; és utasítsanak el minden természeti és szellemi környezetrombolást.
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Az intézmény hivatalos elnevezése:Mocsáry Antal Általános Iskola
Az intézmény szervezeti formája:

Általános iskola

Az intézmény székhelye:

Karancslapujtő

Az intézmény postacíme:

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út70.

Az intézmény telefonszáma:
Az intézmény e-mail címe:

(32) 447-213
mocsaryiskola@gmail.com

Az intézmény OM azonosítója: 032231
Tagintézmények

Mocsáry Antal Általános Iskola
Karancsaljai Tagintézménye
3181 Karancsalja, Rákóczi út 111.
Mocsáry Antal Általános Iskola
Etesi Tagintézménye
3136 Etes, Rákóczi út 92.

Az intézmény fenntartója:

Salgótarjáni Tankerületi Központ

A pedagógiai program hozzáférhetősége:
elhelyezése:

nyilvános
igazgatói iroda
tanári szoba

A teljes pedagógiai programot megismerték:

nevelőtestület tagjai
SZK tagok
DÖK tagjai

A pedagógiai program módosítására a mindenkori jogszabályok és hatályos rendeletek figyelembevételével a nevelőtestület jogosult, és a fenntartó hagyja jóvá.
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Helyzetelemzés
A Mocsáry Antal Általános Iskola három évtizeddel ezelőtt a Zsolnai József neve által
fémjelzett ÉKP-s (értékközvetítő és képességfejlesztő) program szerinti oktatásra állt át. Az
intézményben a program jól bevált, hagyományos elemeit megtartva folyik a munka.
Nemcsak széleskörű ismeretszerzésre nyílik lehetőség, hanem személyiségfejlesztésre,
önfejlesztésre, az értékek megőrzésére, megbecsülésére is.
A 2019/2020-as tanévben a Komplex Alapprogram alapelveit és módszereit beépítettük
az oktató-nevelő munkába.
Intézményünkben biztosítjuk az integráltan oktatott SNI tanulók egyéni illetve csoportos
fejlesztését (habilitáció, rehabilitáció).
Az iskola földrajzi működési területe:

Karancslapujtő és környéke

Az iskola tényleges beiskolázási körzete:

Karancslapujtő, Karancsberény,
Karancsalja, Etes

Az iskola feladatellátási helye:

Karancslapujtő, Karancsalja, Etes

Iskolánk tanulóinak zöme karancslapujtői, karancsberényi, karancsaljai, etesi és egyházasgergei és mihálygergei lakos
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Az intézmények helyzete a településeken belül
Az intézmény épületei
Karancslapujtőn az iskola két épülete a község központjában, minden szempontból könynyen megközelíthető helyen áll. Közvetlen környezetében található az egészségház, az orvosi
rendelő, művelődési ház és a községháza.
A közelben működő ebédlők biztosítják a tanulók étkeztetését. A gyerekek igény szerint
napi háromszori ellátásban, míg a többiek csak ebédeltetésben részesülnek.
Karancslapujtőn a művelődési házban működő könyvtár lehetőséget ad a tanórán kívüli
ismeretszerzésre, önművelésre. Iskolai rendezvényekre rendelkezésünkre áll.
A karancslapujtői Rákóczi úti "nagyiskola" épülete az 1930-as évek elején épült. 2010ben teljes körű felújítást, bővítést nyert. Három szinttel, 12 osztályteremmel, nyelvi laborral,
kettő informatika teremmel, könyvtárral, egyéni foglalkoztatóval, diákklubbal, természettudományi laborral, orvosi szobával és tanári társalgóval rendelkezik. A menedzsment számára kialakított igazgatói és gazdasági részleggel bővült. Minden szintre vizesblokk került.
Akadálymentesítés történt valamennyi feladatellátási helyen, a nagyiskola épületében lift
is található. Az iskola udvarán álló kisebb épületben található a műhely és a háztartástan terem,
valamint a büfé. Az épülethez csatlakozik az 1993-ban épített tornacsarnok a hozzátartozó tanári szobával, öltözőkkel és mellékhelyiségekkel. Az intézmény udvarának nagy része aszfaltozott, sportversenyek rendezésére alkalmas.
A Karancsaljai Tagintézmény két épületben helyezkedik el, veszélyes közlekedési kanyarban, a községen átmenő főút két oldalán. Az ún. nagyiskola közel 100 éves. A kisiskolát
1992-ben alakították ki egy régi szolgálati lakásból. A nagyiskola 5 osztályteremmel, 1 csoportfoglalkozásra alkalmas teremmel, konyhával, nevelői és gazdasági irodával rendelkezik. A
kisiskolához 3 tanterem, s egy informatikai terem tartozik. A tornaterem külön épületben található, amelyhez kosárlabda pálya kapcsolódik. Az iskola udvara aszfaltozott.
Az Etesi Tagintézmény a település központi részén, szintén főút mellett, közintézmények
szomszédságában található. Az ingatlan néhány évvel ezelőtt felújításra került, jól felszerelt.
Az iskolában 4 tanterem, 1 irodahelyiség áll rendelkezésre. A tornaszoba az iskolaépülettől eltérő telken, de könnyen elérhető távolságra helyezkedik el.
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Értékek, amelyeket munkánk során közvetítünk:
-

Fegyelmezett és toleráns magatartás, mások tisztelete

-

A munka szeretete, munkakultúra

-

Alkotás, alkotótevékenység

-

Magas teljesítmény értékelése

-

Műveltségre és informáltságra törekvés

-

Kompetenciafejlesztés

-

Kommunikáció anyanyelven és legalább egy idegen nyelven

-

Magyarságismeret, nemzeti azonosságtudat

-

A nemzeti, etnikai kisebbségek, a multikulturális értékek megbecsülése

-

Egészséges életmód, testi és lelki egészség

-

A természeti környezet értékelése, környezetvédelem

-

Demokratizmus, egyenlő bánásmód követelménye

-

Esélyegyenlőség, szegregációmentesség

-

Humanizmus

-

Együttműködés

-

Egyéni és közös feladatvállalás

Ezen értékek közvetítésével kívánjuk megoldani alapfeladatunkat: a 6-14 éves gyerekek
nevelését és oktatását, a továbbtanulásra való felkészítését.
Az alapkészségek biztos elsajátítása mellett nagy gondot fordítunk a sokoldalúan fejlett
személyiség kialakítására. Segítjük a konstruktív szokásrendszer és az életvezetési modellek
megalapozását. Fejlesztő foglalkozások keretében oldjuk meg a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók felzárkóztatását.

Pedagógiai objektivációk
Az értékdimenziókban megjelenő objektivációk:
Tevékenységek: bábozás, barkácsolás, beszédtechnika, családtörténet, életrajz, színjáték,
egészségvédelem, játék, kommunikáció, könyvtan- és könyvtártan, környezetvédelem, néptánc, sakk, informatika, színház-és tárlatlátogatás, rádiózás,
TV-nézés, textilművesség, szabadidős foglalkozások
Kognitív rendszerek: egészségtan, grammatika, helyesírás, stilisztika, szövegtan, verstan,
mitológia, művészettörténet
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Szokások:

erkölcs, illem, tűzvédelem, közlekedés

Ezen objektivációk az iskolai tantárgyakban, foglalkozásokban jelennek meg. Megerősítésüket szolgálják a sajtó, a rádió, a TV aktuális információi.

Hagyományápolás
Az iskola akkor tud egy község életében teljes körűen működni, ha a nevelésen-oktatáson
túl felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását.
Az iskola önmaga is a hagyományteremtés fontos bázisa egyfajta szellemiség megteremtésével, kulturális szokások kialakításával, rendezvényeivel, programjaival.
Hagyományos rendezvényeink egy része intézményi szintű, de van, amely már községi
szintű rendezvénnyé fejlődött.
Ünnepeink:
- Tanévnyitó
-

Őszi Mocsáry Nap (nyakkendő-, sál-, jelvényavató)

-

Október 23.

-

Mikulás

-

Karácsony

-

Farsang

-

Március 15.

-

Anyák napja

-

Tavaszi Mocsáry Napok

-

Gyermeknap

-

Ballagás

-

Tanévzáró

-

évi 3-4 alkalommal képzőművészeti kiállítások megnyitója

-

táncos bemutatók

Sportrendezvényeink:
- október 23-i emlékfutás
-

sítábor

-

őszi-tavaszi túra

-

év végi sportnap

-

táborozás (a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelően az iskola segítséget
nyújt a szervezésben)
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-

év végi közös iskolai kirándulás

-

Karácsony kupa

Versenyeink:
- sportáganként őszi-tavaszi versenyek
-

sakkverseny

-

vers- és prózamondó-, szépkiejtési-, helyesírási verseny

-

Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája házi- és regionális döntők

-

képzőművészeti versenyek

Témahetek, projektek:
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével feladatellátási helyenként témahetek illetve 3
hetet meghaladó projektek megvalósítására kerül sor.
Jelképeink:
- embléma
- zászló
- szignál
- jelvény (1-8. o.)
- sál (5-8. o.)
- nyakkendő (5-8. o.)
- kötelező ünnepi viselet (sötét szoknya/nadrág, fehér ing/blúz, sál/ nyakkendő
5-8. o.)
A rendezvények szervezése, rendezése során arra törekszünk, hogy minél több növendéket vonjunk be az előkészítő munkálatokba, a program lebonyolításába akár közreműködőként,
akár segítőként.
Fontos nevelési célkitűzésünk, hogy növendékeink az ünnepi alkalmakat sajátjuknak
érezzék, a szerzett élmények által még inkább elkötelezetté váljanak. Erősödjék bennük az intézményhez és a községhez való kötődés; tudatos törekvésükké váljék a kulturális értékek megóvása, ápolása és továbbfejlesztése.
Hisszük, hogy az ismeretek átadására, az értékek közvetítésére és megőrzésére nem csupán tanórai keretekben nyílik lehetőség, hanem szakkörökben, fakultációs foglalkozásokon és
minden olyan ünnepélyen, versenyen és egyéb rendezvényen, ahol együtt van: tanár és diák.
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Az iskola szervezete, működési rendje
Az iskola működésével kapcsolatos előírásokat az SZMSZ tartalmazza.
A munkahely szervezeti felépítése:
intézményvezető
intézményvezető-helyettesek (2)
tagintézmény-vezetők
munkaközösségek

diákönkormányzat

szakszervezet

ügyvitel

technikai dolgozók

humán
reál
művészeti
testnevelés
fejlesztő
alsós
- tagintézményi tanítói
-

Tanulói szervezetek:
Diákönkormányzat
Diák Sportegyesület
Szülői közösség:
Szülői közösség (SZK)
A munkaközösségekben osztályonként 2-2 szülő képviseli az osztályok, a tanulók érdekeit. Munkájukkal segítik az iskola célkitűzéseinek megvalósítását, a feladatok teljesítését.
Részt vesznek a farsangi karnevál megszervezésében. Élnek véleményezési és egyetértési jogukkal, közvetítő szerepet töltenek be az iskolavezetés és a szülők között.
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Nevelési program
Általános pedagógiai alapelvek
1. Elfogadjuk és azonosulunk a Nemzeti Alaptanterv és az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program értékválasztásával és célkitűzéseivel.
2. Olyan iskolát teremtünk, amely komfortélményt biztosít, amelyben gyermek, szülő, pedagógus jól érzi magát.
3. Tevékenységközpontúság, problémamegoldó központúság, felfedeztető tanítási-tanulási
gyakorlat jellemzi munkánkat.
4. Esélyegyenlőséget biztosítunk, hogy iskolánk a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak egyaránt a színtere legyen, megteremtjük a személyiségfejlesztés és a teljesítménycentrikusság harmóniáját.
5. A digitális pedagógia módszereit kiemelten alkalmazzuk tanórán és tanórán kívül.
6. Ápoljuk és megőrizzük hagyományainkat, teret adunk minden újszerű és igényelt kezdeményezésnek, amely a tanulók személyiségfejlesztését szolgálja.
7. Alapfeladatunk, hogy a 6-14 éves korosztályt megtanítsuk az alapkészségekre, nyitottá
tegyük őket a folyton változó világra, képesek legyenek a tanulóink arra, hogy kérdezni
tudjanak a körülöttünk zajló eseményekre, változásokra (kommunikáció).
8. Fokozatosság, folyamatosság elvét alkalmazzuk. (a fenntarthatóság érdekében is)
9. Munkánkat módszertani sokszínűség, változatos munkaformák alkalmazása, koordinált,
segítő, támogató tanári attitűd jellemzi. Pedagógiai módszereinkben kiemelt helyet kap
az élményszerzés, a tapasztalás, a valóság összefüggéseinek megláttatása.
10.Kialakítjuk a tanulók konstruktív szokásrendszerét, felkészítjük őket a tartalmas felnőtt
életre.
11.Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az "emberközpontú" nevelés áll. Megvalósítása során legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése és az általános
emberi értékek továbbítása. Fontosnak tartjuk a toleráns magatartás kialakítását, a "más"ság elfogadását, az emberi méltóság tiszteletét.
12.A nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek közvetítésével reális magyarságtudatra,
őszinte hazaszeretetre, felelős állampolgári létre, más népek megbecsülésére neveljük tanítványainkat.
13.Fontosnak tartjuk az egészségnevelést, a testi-lelki harmónia megteremtését, a mozgásigény kielégítését, az értelem fejlesztését és az érzelmi, akarati élet formálását.
14.Az alap-, mellék-, és kiegészítő tevékenységeinket a kultúra teljes rendszerére építve tervezzük és szervezzük.
15.A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulásnak a fontosságát elismerjük, támogatjuk.
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Eredménycélok
1. Az iskola fő célkitűzése az alapműveltség megszerzésének biztosítása, az alapkészségek
(olvasás, -írás, - beszéd, - számolási készség) kialakítása, megerősítése. Kulcskompetenciák, a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése, az
egész életen át tartó tanulás megalapozása.
2. Az életkori sajátosságok figyelembevételével a képességfejlesztés és tehetséggondozás
terén pedagógiailag azonos esélyt biztosítunk minden gyermeknek. Igyekszünk lehetővé
tenni, hogy minden általuk végzett tevékenységben a számukra elérhető legmagasabb teljesítményt nyújtsák.
3. Az iskola a színtere a műveltségi hátránnyal érkező gyermekek, illetve a lassú tempóban
haladó tanulók felzárkóztatásának is. Minden gyermek számára megfelelő ütemű fejlesztést biztosítunk, elősegítjük sikeres beilleszkedésüket, esélyt adunk szociokulturális hátrányaik leküzdésére.
4. Szilárd ismeretek nyújtása, a továbbtanulásra és pályaválasztásra való felkészítés munkánk folyamatos és tudatos része.
5. Kiemelt célunk az érintkezéskultúra fejlesztése. Tanórákon tanuljuk és tanítjuk a konfliktusok kezelésének és megoldásának kulturált formáit. Különböző szituációkban gyakoroltatjuk és ellenőrizzük a magatartás- viselkedés- és beszédkultúra normáinak betartását.
6. Az önművelési lehetőségek biztosítása, technikájának elsajátítása az életkori sajátosságok
figyelembevételével történik. Megalapozzuk és fejlesztjük a friss információk megszerzésének igényét, biztosítjuk az ehhez szükséges feltételeket. Használható, eszközszintű
tudás elsajátítására motiváljuk tanulóinkat.
7. Tanulóink alkotóképességének kibontakoztatása érdekében pályázati lehetőségeket teremtünk, versenyeket hirdetünk, az eredményesség megfelelő elismeréséről gondoskodunk.
8. A tanulói önkormányzatok (iskolai diákönkormányzat, osztályok önkormányzatai) működtetésével, az önkormányzás képességeinek fejlesztésével tanulóinkat a demokráciára
neveljük, megalapozzuk demokratikus létre való felkészülésüket, politizáló magatartásukat.
9. A történelmi, a kulturális és a természeti értékek megismertetésén keresztül alakítjuk tanulóink reális énképét, emberképét, magyarság-, Európa- és világképét. Célunk, hogy ünnepeink és hagyományaink ápolása, megőrzése az elkövetkezendő években is minőségi
színvonalon történjék, és szolgálja a tanulók ünnepi szokásainak, magatartásának alakítását.
10.Lehetőségeinkhez mérten igényesen fejlesztjük környezetünket, védjük és ápoljuk lakóhelyünk természeti és kulturális értékeit.
11.Alapvető igénnyé tesszük tanulóinknál az egészséges életvitelt, a jó megjelenést és ápoltságot. Megismertetjük velük a testi - lelki egészség megóvásának lehetőségeit, módszereit.
12.Indokolt családlátogatások alkalmával a gyermekek fejlesztése érdekében megismerjük
a családok értékvilágát, családpedagógiai gyakorlatát, nyomon követjük a családi szocializációt. Feltérképezzük az együttműködés formáit, meghonosítjuk a családpedagógiai
gondolkodásmódot a szülők körében. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk továbbra is a
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szociálisan rászoruló családok gyermekeit. Partneri kapcsolatot építünk ki velük, segítve
a tantárgyi tanulás és az önálló ismeretszerzés területén az eredményes együttműködést.
13.A helyzetelemzésben ismertetett alapértékeink megőrzésén keresztül továbbra is biztosítjuk iskolánk megértő, barátságos, nyílt légkörét.
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Szervezeti (működési) célok
1. Az iskolában tanító nevelők túlnyomó többsége rendelkezik az előírt végzettséggel. A
minőségi oktatás érdekében törekszünk a teljes körű szakos ellátottság biztosítására.
2. Az eredményes oktatáshoz biztosítjuk a megfelelő eszközellátottságot, a tanulói, tanári
segédanyagok beszerzését, a szemléltető eszközök folyamatos bővítését, cseréjét
(nyomtatott taneszközök, auditív eszközök, vizuális információhordozók, tanulói kísérleti eszközök, oktatócsomagok, oktatástechnikai és multimédiás, infokommunikációs
eszközök, INTERNET elérés). A kor követelményeinek megfelelően az iskolai számítógépparkot folyamatosan bővítjük, cseréljük.
3. A kompetencia alapú oktatás tárgyi- és személyi feltételeinek biztosítására – a kooperatív és együtt-tanulást biztosító tanulási környezet kialakítására törekszünk. (IKT eszközök, kooperatív tanulást segítő osztálytermek, taneszközök)
4. Környezetünk esztétikus kialakítása kedvezően befolyásolja az iskola általános légkörét. A tantermek, a folyosók berendezése, dekorációja jól szolgálja a tanítási - tanulási
folyamatot. A jövőben is arra törekszünk, hogy mindez informáljon, szépítsen és aktuális legyen. A szabadidő kulturált eltöltéséhez elengedhetetlenül szükséges iskolaépületek udvarának további parkosítása, fásítása, szabadtéri játékok, padok beszerzése.
5. A hagyományos osztály- és tanórarendszer keretein túl új lehetőségként alakult ki a
program kapcsán a csoportbontásos oktatás az idegen nyelv, informatika, sakk, báb,
néptánc, kémia, fizika, barkácsolás, technika, háztartási ismeretek, ének, tantárgyak tanításánál. E szervezeti formák eredményesen működnek, lehetőségeink szerint ezt a matematika és a magyar nyelv és irodalom oktatásánál is alkalmazzuk. A csoportok kialakítása a szaktanár feladata.
6. Az osztályfőnök koordináló szerepének erősítésével elősegítjük a gazdaságos tanulásszervezést a pedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítő felnőttek között. Az intézményen belüli munka koordinálását segítik a munkaértekezletek, megbeszélések.
7. Célunk, hogy az intézményben működő munkaközösségek tudományos szakmai műhelyekké váljanak. Törekszünk arra, hogy a munkaközösségeken belül a feladatok elosztása személyre szóló és arányos legyen. A munkaközösségek értékelésének alapja: az
ellenőrizhető és minősíthető teljesítmény. A munkaközösségeket bevonjuk a szakmai
belső ellenőrzésekbe. Feladatuk, hogy meghatározó szerepet töltsenek be az egy-egy
területen kiemelkedő képességű tanulók egyéni és csoportos fejlesztésében, tanulmányi
versenyek lebonyolításában, a tanulók felkészítésében. Az eredményes munka egyre inkább megkívánja, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjunk be a tudományos társaságok munkájába, s hogy eredményeinket, módszereinket szakmai körökben publikáljuk.
8. Belső képzéseket szervezünk a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani tudás
átadása érdekében.
9. Az iskolai diákönkormányzatnak, illetve az osztályok önkormányzatának véleménynyilvánítási és döntési lehetőséget biztosítunk minden, a tanulókat érintő kérdésben. A
spontán szerveződő tanulói közösségeket támogatjuk, segítjük.
10. Az intézményben működő szakszervezet munkájához a feltételeket folyamatosan biztosítjuk. Intézményünknél elfogadott alapérték a demokratizmus, ennek szellemében kell
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az érdekvédelmi szervezeteket bevonni a döntések előkészítésébe. Az ideális munkahelyi légkör egyik feltétele a jó munkakörülmények megteremtése. Fontosnak tartjuk a
kiemelkedő munkát végző dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését.
11. Szponzorok felkutatása és pályázatok révén az intézmény anyagi lehetőségeit bővítjük.
A meglévő kapcsolatainkat tovább ápoljuk, lehetőség szerint mélyítjük, bővítjük.
Iskolán belüli kapcsolatok:
a tanulók-nevelők; nevelők-nevelők, tanulók-tanulók, nevelők, tanulók-NOKS és technikai dolgozók közötti munkakapcsolat illetve személyes kapcsolat, kötetlen együttlét.
Iskolán kívüli kapcsolatok:
Klebelsberg Központ, Salgótarjáni Tankerületi Központ, Oktatási Hivatal, Salgótarjáni POK, helyi önkormányzatok, szülői ház, óvodák,
Szülői Közösség, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi hálózat, tűzoltóság, rendőrség, Karancsvölgyi-iskolák, vöröskereszt, községi könyvtárak, ökoiskolai hálózat, helyi alapítványok és társadalmi szervezetek
Az iskola és a civil szervezetek együttműködése színvonalas kulturális és sportrendezvények megtartását teszi lehetővé. A szervezetek aktívan részt vesznek az intézményi
rendezvények lebonyolításában (pl. Gordos Rezső-sakkemlékverseny, október 23-i emlékfutás, stb.).
Nemzetközi kapcsolatok:
- Testvérvárosi kapcsolatok (Ragyolc, Bastia Umbra)
12. Az ünnepélyeink, rendezvényeink, az iskolagaléria kiállításai nyitottak a községek
lakói számára. A felnőttek részéről felmerülő igényeket (sportolás, tanfolyamok,
előadások) támogatja az intézmény. Községeinkben kiemelt ünnep a Falunap. Az
ünnepi műsor összeállításában az iskola továbbra is szerepet vállal. A művészeti
csoportok hozzájárulnak a községek kulturális életének színesítéséhez.
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A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai intézményünk
alapelveinek, közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják.
Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjában a személyiségfejlesztés, az önfejlődés elősegítése áll. Legfontosabb feladatunk, hogy az egyén sajátosságainak megfelelő, differenciált pedagógiai módszereket alkalmazzunk. Mindehhez olyan széleskörű tevékenységrendszert, eszközöket, eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a saját élményű tapasztalatszerzést, az alapkészségek, a kompetenciák fejlődését, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek
megszerzését.
Feladatok:
- kulcskompetenciák fejlesztése, alkalmazásképes tudás kialakítása
-

a tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba

-

a tanulók aktivitását biztosító munkaformák, tanulási szituációk alkalmazása

-

a tanulói tevékenységre építő, a tapasztalati tanulást biztosító tanulási környezet létrehozása

-

fejlesztő értékelés alkalmazása

-

ön- és társértékelés lehetőségének biztosítása

-

sokféle óraszervezés: tanóra, projekt, erdei iskola stb.

-

a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása

-

az iskola pedagógiai kultúrájának fejlesztése

-

a digitális pedagógia elterjesztése, arányának növelése

-

az életkori sajátosságok figyelembevételével történő tevékenységszervezés,
módszerválasztás

-

a gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni
kibontakoztatása

-

eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása

-

a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének biztosítása

-

az IKT technikák elsajátíttatása

Feladatok az esélyegyenlőség szempontjából:
- a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése
-

az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése
17
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-

szegregációmentes, az együttnevelést biztosító környezet kialakítása

-

a befogadó/inkluzív pedagógiai kultúra működésének támogatása – az ehhez szükséges feltételek biztosítása

Alkalmazott módszerek, eljárások, eszközök:
- kooperatív tanulásszervezés – kooperatív módszerek alkalmazása
-

differenciált rétegmunka – egyénre szóló differenciált képességfejlesztés

-

hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása

-

tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés

-

a verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása, különösen a
HH/HHH tanulók esetén

-

digitális eszközök, módszerek tanórai és tanórán kívüli használata

-

a tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása

-

az ön- és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése
érdekében

-

rendszeres pozitív megerősítés

-

belső és külső mérések eredményeinek figyelembevétele

-

konfliktuskezelési technikák beépítése a nevelőmunka folyamataiba, esetmegbeszélések, KIVA módszer alkalmazása

-

Arizona-szoba bevezetése

-

a vonatkozó jogszabályi előírások szerint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, egyéni fejlesztési tervek készítése és alkalmazása

-

3 hetet meghaladó projekt, témahét

-

az iskola által alkalmazott tanulói és tanári eszközök, kiemelten az IKT infrastruktúra
alkalmazása

-

a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges eszközök biztosítása

-

diagnosztikus és szummatív mérések elvégzése

-

internethasználat, tanári és tanulói laptop-program megvalósítása
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Tematikus alkalmak
Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák
módszertani fejlesztését az intézmény oktatási-nevelési munkája során alkalmazza.
-

Tematikus alkalmak módszertana
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00044 sz. „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő

iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” pályázat kapcsolódott „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési
eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú kiemelt projekthez.
„Fontosnak tartjuk és az intézmény szakmai programjába beépítjük a projekt keretében
tanórán kívüli programok megvalósítása során kidolgozott és elsajátított:
- a tematikus informális és nem formális tanulási módszertanok alkalmazását, - a felnövekvő
nemzedékek fizikai, érzelmi és társas fejlődésének előmozdítását, - az élményalapú tanulás
módszertan alkalmazását, - a hálózati tanulás közösségi élménnyé formálását, - a tanórán kívüli
differenciált, személyiségközpontú, informális és nem formális módszertani kultúra megerősítését, - a nyitott tanulási környezet biztosítását, - tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését, valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítását.”
Fenti tartalmak az alábbi tevékenységek során valósulnak meg intézményünkben: osztálykirándulások alkalmával, múzeumpedagógiai órák során, délutáni szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül.
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Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram az 1.osztályban és felmenő rendszerben került bevezetésre a
2019/2020-as tanévben.

Alapelvek, célok, feladatok
1. Célok:
 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;
 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához.
Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa
a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.
 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

2. Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság

3. Komplex Alapprogram
 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató módszereket;
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 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;
 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására
az alprogramok segítségével.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a
pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek
1. Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!
 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag menynyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják
 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában
 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási
órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a
belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
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 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
 A szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése
2. Kiemelt fejlesztési feladataink:
 énkép, önismeret,
 hon-és népismeret,
 európai azonosságtudat
 egyetemes kultúra,
 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés
 gazdasági nevelés,
 környezettudatosság, fenntarthatóság
 művészeti nevelés,
 művészeti eszközökkel történő nevelés
 a tanulás tanítása,
 testi és lelki egészség,
 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe
 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak
3. További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.
 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt
konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés,
modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).
 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.
 Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!
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 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.
 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.
 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.
 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.
 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket.
 Emberléptékű következetes követelés.
 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.
 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a
tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani.
4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:
 Nevelési- oktatási program - KAK
 Tanítási stratégia - DFHT
 Alprogrami koncepciók (5 db.)
 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)
 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)
 Óraillusztrációk, példák
 Foglalkozástervek
 Tankockák
5. További tanulást segítő eszközök:
 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.
 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.
 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.
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 A pozitív motivációs eszközök, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó
(nem szélsőséges) alkalmazása.
 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok
tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.
 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.
 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.
 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák alkalmazása.
6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:
 a rend és fegyelem fenntartása
 tanuló szabadságának biztosítása
 tanulói viselkedés szabályozása
 pozitív tanulási légkör biztosítása
 csoportfolyamatok elősegítése

6.2. Alkalmazott módszerek:
6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk,
mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT-t (differenciált
fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.

A DFHT célja:
 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.
 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
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 Az alulmotiváltság mérséklése.
 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás
 egyedül végzett munka
 rétegmunka
 teljesen egyénre szabott munka
 részben egyénre szabott munka
Párban folyó munka
 páros munka
 tanulópárok munkája
Csoportban végzett munka
 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
 KIP
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
6.2.2. Alapmódszerek:
 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés
 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer
 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.
6.2.3. Motiváló módszerek:
 páros munka
 csoportmunka
 játék
 szerepjáték (drámapedagógia)
 vita
 kutató-felfedező módszer
 kooperatív módszerek
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 projekt módszer
 szituációs játékok

A komplex alapprogram sajátosságai:
1.

A Komplex Alapprogram alprogramjai:
Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy

órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, sportiskolák stb.)
1. A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:
 testnevelés óra
 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben
 szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával
teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni
felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgásalapú támogatása iskolai környezetben
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2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően
- kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
 egészséges életmód, életvezetés
 környezettudatosság (fenntarthatóság)
 állampolgári felelősség (közösségi szerepek)
 életút-támogató pályaorientáció
 család, párválasztás
 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
3. A művészetalapú alprogram (MA)
 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén
nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli
iskolaelhagyás mérséklésének irányába.
 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására.
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Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:
 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén
 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása
 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között
 tanulásfejlesztés a művészetek révén
 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú gyakorlatokon keresztül
 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.


A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.

Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú
támogatása iskolai környezetben.
4. A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek
és stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az
iskolai élet területein.
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Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal,
(legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud
használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képességek fejlődése is várható.

Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.
 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.
 Játék alapú megközelítések:
 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése
 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba
 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása
 Játékstrukturált megközelítések:
 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.
 Logikai játékok, logisztorik
 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok
 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok
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5. A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő,
olyan korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az öszszetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
 Játékalapú megközelítések
 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat
 IKT-műveltség
 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasználat
 Digitális írástudás
 IKT alapú óratervezés
 Személyes tanulási környezet menedzselése

2.

Komplex óra
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Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében a
tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a
DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon
átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség,
a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése)
fejlesztése is megjelenik.
Tartalmi fejlesztési pontok:
 legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne
 kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári kézikönyvben megjelenített órához
 minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg
(össz. komplex óraszám)

A Komplex órák felépítése
3.

Ráhangolódás
A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal szervezzük a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy
szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
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A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
 Üdvözlés
 Beszélgetés
 Közös tevékenység/játék
 Zárás
A Ráhangolódás megvalósítása a nap elején történik, javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején.
Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.

4.

„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órá-

kon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már
meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve
a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.

5.

Házi feladat
Sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem azt

jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak az
iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban
terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az
új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra.

6.

Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1.

a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)

2.

a minősítő (szummatív értékelés)
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3.

a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye

feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév
elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A
tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról,
hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról
kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy
mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált,
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a
pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést
ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési
szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a
teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
 az önértékelés
 a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
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Általános, az egész intézmény oktató-nevelő munkáját átfogó
fejlesztési területek
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
"Ki-ki egyetlen és soha meg nem ismétlődő darabja a természetnek.
Ezt az egyetlen darabot kellene kiismerni. De ehhez is szükség van a
többiekre."
(Mohás Lívia)

A személyiség: az egyén mindazon jellegzetességeinek, tulajdonságainak egységes és dinamikus szerveződése, amelyek az élet legkülönbözőbb helyzeteiben jellemzik, s bizonyos
mértékben minden más embertől megkülönböztetik.
A személyiségfejlesztés egyik alapja az önismeret: Milyen vagyok?
Milyennek látnak mások?
Milyen szeretnék lenni?
Célok
Épüljön be tanítványink személyiségjegyei közé önmaguk és mások megértése és elfogadása.
 Vállalják önmagukat!
 Legyenek nyíltak, őszinték!
 Vegyék figyelembe mások véleményét!
 Viszonyulásuk empátiás, megértő legyen!
 Fogadják el a társadalmi normákat és értékeket, fogadják el a másikat indokolatlan minősítés és előítélet nélkül!
 Legyenek másokat megerősítőek, reálisak, elfogadóak a visszacsatolásban!
A személyiségfejlesztés részfolyamatainak megvalósítására is nagy gondot fordítunk a
szociális kompetencia fejlesztése, a szükségletek, az érzelmi nevelés, az érdeklődés, a képességek, a magatartás, az akarat fejlesztése során.
Feladat, tevékenység
 Önismereti személyiségfejlesztő játékok használata, feladatok megoldása, dramatizálás
 Tanórákon a nevelési lehetőségek maximális kihasználása
 Egyéb iskolai foglalkozásokon az értékekkel történő azonosulás kialakítása
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A siker kritériuma
A céljainkat akkor tekintjük megvalósítottnak, ha a tanulók átfogó képet kapnak önazonosság-tudatuk kialakulásáról, változásuk folyamatáról, ha kialakul a gyerekekben a kapcsolatteremtés vágya. (Ehhez jó teret biztosítanak a közösségi rendezvények, ünnepélyek, kirándulások, versenyek, vetélkedők).
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Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másokban moshatod meg arcodat."
(József Attila)

A közösség fejlődéséhez elengedhetetlen az egyén fejlődése, az önbizalom kiépítése,
mely a gyermekeknek: biztonságérzetet ad, lehetőséget teremt, hogy nyíltan szóljanak félelmeikről, rejtett érzelmekről.
A közösségfejlesztés során:
 tökéletesebbé válik a kommunikációs képességük,
 fejlődik az együttműködésük,
 képessé válnak a tanulók arra, hogy pozitívan vélekedjenek mások vagy maguk értékeiről,
 csökken a társak közötti összeütközések száma.
Színterei
 család
 az iskolai közösség
 az iskolán kívüli közösségek
Célok
A hon- és népismeret segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel.
A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt.
Az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi
kapcsolatok ápolásában.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe és gyarapításába.
Ismerjék meg az emberi együttélés szabályait.
Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Feladat, tevékenység
Kiemelt feladat a felek közötti jó viszony megteremtése, melynek jellemzője az önbizalom és a félelemnélküliség.
Fontos:
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 a kommunikáció fejlesztése (tudatos figyelem, ismeretszerzés, véleménynyilvánítás,
véleményformálás)
 a közösségi élmények biztosítása (ünnepek, rendezvények, kirándulások, táborozások,
túrák)
 bizalomszerzés, bizalomkeltés
 az önismereti órák közösségformáló lehetőségeinek kihasználása
 közösségi rendezvények szervezése (kirándulás, klubdélután, versenyek, stb.)
 a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság kialakítása
A siker kritériuma, a teljesítés mutatója
Ha a tanulóink túlnyomó része nyitott, megértő, másokat elfogadó, együttműködő, harmonikus kapcsolatban él a természeti és társadalmi környezettel.
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Környezeti nevelési program
„A bölcs ember törvénye ez:
…a természet rendje szerint él
és cselekszik.”
(Lao Ce)

A környezeti nevelési program alapjai
 a környezeti nevelési program illeszkedik a községek önkormányzatának környezetvédelmi rendeletéhez
 lezajlott a település és a régió helyi értékeinek feltérképezése (természeti, gazdasági,
társadalmi környezet, kulturális háttér, műemlékek, néphagyományok), megtörtént a
kapcsolatfelvétel a közintézmények, a civil szervezetek munkatársaival
 az iskola személyi feltételei (elkötelezett, innovatív nevelőtestület, tanulók, DÖK, technikai és adminisztratív személyzet, családi háttér, civil támogatói környezet) és tárgyi
feltételei (az épület adottságai, udvar, tantermek, energiaellátás) biztosítottak
Alapelvek, célok
A Mocsáry Antal Általános Iskola környezeti nevelésének célja a FENNTARTHATÓSÁGRA nevelés integrált tantárgy- és tudományközi megközelítéssel, holisztikus szemléletmód kialakításával:
 globális összefüggések, rendszerszemlélet tudományos megalapozása,
 az egyetemes természeti (élő és élettelen) és épített környezeti értékek megismerése,
tisztelete és megőrzése,
 harmóniára törekvés, érzelmi kötődés kialakítása,
 helyes értékrend, természet- és embertisztelő szokásrend, viselkedési normák gyakoroltatása, környezetetika hatékony növelése
 alternatív, problémamegoldó gondolkodás, konfliktuskezelés és döntésképesség fejlesztése,
 aktív részvétel a helyi környezetvédelmi munkában (globális gondolkodás, lokális cselekvés),
 részvétel az ÖKOISKOLA programban,
 fenntartható fejlődés elvének elfogadtatása,
 az élő és élettelen világ elválaszthatatlanságának, az emberi tevékenység környezetre
gyakorolt hatásának és következményeinek tudatosítása,

38

MOCSÁRY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA

 a szaktudományos kifejezések helyes használatának megismertetése, helyes használatának gyakoroltatása
 a megfigyelésekhez, egyszerű kísérletek kivitelezéséhez szükséges jártasságok, készségek elsajátíttatása,
 a környezettel harmonikus életvitel szokásainak megismertetése és gyakorlásuk lehetőségének kialakítása,
 a természettudományokban begyakorolható megismerési, tanulási, értelmezési technikák, módszerek elsajátíttatása,
 az iskolán kívül szerzett ismeretek hasznosítása, beépítése a tanultak rendszerébe,
 a tanulók meglévő ismereteinek, azok mindennapokban történő használatára, alkalmazására lehetőség biztosítása.
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Tanulásszervezési keretek
Tanórai foglalkozások:
 „hagyományos tanítási órák” – tantárgyak tanterveiben meghatározott tartalmak elsajátítása és gyakoroltatása a megfelelő környezeti vonatkozások hozzárendelésével, a
helyi cselekvési lehetőségek és feladatok beépítésével, (természetismeret, bevezetés a
természettudomány alapjaiba, biológia, földrajz, kémia, fizika, irodalom, anyanyelv és
kommunikáció, művészeti tárgyak, történelem, társadalomismeret, testnevelés, matematika)
 nem hagyományos szervezésű tanórák – kereszttantervi tantárgyközi programok megvalósítása (erdei iskola; témanapok-hetek - víz, föld, levegő; környezetvédelmi jeles
napok megemlékezései – A Föld Napja, Madarak és Fák Napja, A Víz Világnapja, Az
Állatok Világnapja, Fenntarthatósági Témahét)
Tanórán kívüli foglalkozások:
 vetélkedők, természet- és környezetvédelmi versenyek (városkörnyéki, megyei, országos)
 pályázatok, fotópályázatok kiírása
 KGYTK kutatómunka
 szakkörök
látogatások – múzeum, nemzeti park, állatkert, tanulmányi kirándulások, túrák, táborok
(igény szerint)
A 2019-2020-as tanévtől a Lázár Ervin Program segíti ezek megvalósítását. A LEP
szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét (1042/2019.
(II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó programokról)


 kiállítások az iskolagalériában
 az iskola megjelenésének környezetbaráttá tétele (díszítés, hulladékgyűjtés, tisztaság,
növények, kisállatok, víz- és energiafogyasztás, takarítás)
 bekapcsolódás a települések környezetszépítő tevékenységébe, környezetvédelmi akciókba
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Módszerek
A környezeti nevelési program megvalósítása során az élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő és interaktív módszereket helyezzük előtérbe. A hagyományos tanítási módszereken (frontális munka, csoportmunka, kiselőadás, vita) kívül komplexeket is alkalmazunk:
 drámapedagógiai eszközök (szituációs játék, bizalomjáték),
 modellezés (hatásvizsgálat),
 riportok (kérdőív, direkt riport, fotóriport),
 terepgyakorlati módszerek (térképészet, megfigyelések, mérések),
 kreatív munka (természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós feladatok, hulladékgyűjtés, versenyek)
 művészi kifejezés eszközei (irodalmi, zenei, képzőművészeti, fotóművészeti, népművészeti alkotások ösztönzése),
 projektmódszer,
 kooperatív technikák alkalmazása,
 moduláris oktatás.
A környezeti nevelés során az alábbi kompetenciák és a fejlesztésüket szolgáló tanulói
tevékenységek segítik a feladat megoldását.
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Nyelvi kompetencia
A gondolkodás kizárólagos nyelvhez kötődéséből következik, hogy valamennyi kompetencia a nyelvi kompetenciára épül. Birtokában a tanuló képessé válik a hallott vagy olvasott
információkban lévő gondolatok, tények, fogalmak, jelenségek, összefüggések értelmezésére,
megfogalmazására, szóbeli kifejtésére vagy leírására.
A kommunikációs képességet az alábbi egyénileg vagy csoportban végzett tanulói cselekvések, tevékenységek segítik:
 ismeretek szerzése szöveges és képi információhordozókból
 szövegértelmezés, szövegfeldolgozás (futólagos olvasás, értelmező olvasás, kritikai
kérdések megfogalmazása)
 ismeretlen szó meghatározása a szövegkörnyezet elemzése, felbontása alapján
 szövegrészek átfogalmazása, saját szavakkal történő elmondása
 lényeg kiemelése
 kulcsfogalmak kiírása, értelmezése
 fogalmak közötti kapcsolatok felismerése
 vázlat, jegyzet készítése
 elképzelések, érzések, gondolatok spontán elmondása
 szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek felhasználása
 szakszókincs helyes használata
 megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek tapasztalatainak összegzése, szóbeli kifejtése,
feljegyzések megfogalmazása, rögzítése
 megszerzett információk (szövegfeldolgozás, ábra, diagram, grafikon elemzése) reprodukálása, saját szavakkal történő elmondása
 vita, vélemények megfogalmazása, indoklása, ütköztetése, megvédése
 kiselőadások szövegének összeállítása, elmondása
 feladatok megosztásának és megoldásának megbeszélése
 feladatlapok feladatainak megválaszolása
 beszélgetés társakkal a tanult információról
 ön- és társkommunikáció értékelése
Matematika kompetencia
A mindennapok problémáinak megoldása érdekében fontos feladat a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek fejlesztése és a matematikai modellek használata.
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A kompetencia fejlesztését segítő cselekvések, tevékenységek:
 mérőeszközök, mértékegységek használata, mérhető tulajdonságok megállapítása
 becslések, mérések adatainak összevetése, következtetések levonása
 a természeti környezetben előforduló mennyiségek, méretek viszonyítása
 a természetben lejátszódó folyamatok időtartamának reális becslése
 a rész és az egész felismerése, ábrázolása
 grafikonok, diagramok leolvasása, értelmezése, tervezése
 halmazábrák készítése, alkalmazása a hasonlóságok, különbségek és a rendszertani kategóriák megjelenítésére
 táblázatok adatainak összevetése, egyszerű táblázatok készítése
 kölcsönhatások, ok-okozati összefüggések magyarázata, példákkal történő bizonyítása
 problémák felismerése, alternatív megoldások keresése
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Természettudományos kompetencia
A természettudományos tantárgyak tudástartalmukkal és az ismeretszerzés során alkalmazott megismerési, tanulási és értelmezési technikáival optimális lehetőséget teremtenek e
kompetencia folyamatos fejlesztésére. A megvalósítás érdekében tudatosan kell törekedni arra,
hogy a tanuló érdeklődéssel forduljon környezete felé.
A természettudományos kompetencia fejlesztését segítő cselekvések, tevékenységek:
 életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslése
 életfolyamatok megfordíthatatlanságának belátása
 a növények, állatok életközösségi helyének és szerepének, valamint az ismert kultúrnövények fő termőterületének megismerése
 élőlények megfigyelése
 a megismerési algoritmusok használata, az ismeretek elsajátítása, rögzítése, reprodukálása során
 ismeretek rendszerezése megadott szempontok szerint
 az élőlények és a környezet elválaszthatatlanságának felismerése és magyarázata
 közvetlen környezetünkben előforduló legfontosabb szerves és szervetlen anyagok
vizsgálata
 növényi és állati termékek tápanyagtartalmának kimutatása
 egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend tervezése
 a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez használt anyagok megismerése
 növényi, állati eredetű anyagok kőzetek, ásványok elkülönítése, csoportosítása
 mérések, kísérletek végzése, tapasztalatok összegzése
 balesetmentes eszközhasználat elsajátítása
 természetvédelmi munkákban (madáretetés, madártelepítés, hulladékgyűjtés, faültetés,
virágosítás, egészségvédelem) való aktív részvétel
Digitális kompetencia
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlen az információs társadalom technológiáinak
magabiztos és kritikus használata, az információ keresésének, értékelésének, tárolásának és bemutatásának képessége, az interneten keresztüli együttműködés képessége.
A fejlesztést segítő cselekvések, tevékenységek:
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 információ keresése, összegyűjtése, feldolgozása, kritikus használata
 interneten keresztüli kommunikáció
 együttműködő hálózatépítés a tanulásban
 az információk hitelességének és megbízhatóságának kritikus megítélése
 adatsorok grafikus ábrázolása
 prezentáció készítése
 álló- és mozgóképek, animációk elemzése
Gondolkodási kompetencia
A gondolkodási kompetencia alapképességei a konvertáló képesség, mely során a megszerzett tudás formailag átalakul, a rendszerező képesség, a kombináló képesség és a prediktív
képesség. Ez utóbbi magába foglalja a megérző, jósló, becslő, következtető, magyarázó, indokló képességeket, melyek „az összefüggések alapján egyikből a másikra következtetve új
felismerést (tudást) hoznak létre.
A gondolkodási kompetenciát fejlesztő cselekvések, tevékenységek:
 taneszközök, internet fokozatosan önállósuló használata
 könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat
 ábrák, táblázatok, grafikonok tanulmányozása, elemzése, következtetések levonása
 szövegértelmezés, szövegfeldolgozás
 tények, fogalmak, folyamatok, összefüggések közötti kapcsolatok keresése, felhasználása, példákkal történő bizonyítása
 tudáselemek átfogalmazása, rajzos megjelenítése
 hasonlóságok, különbségek megállapítása, magyarázata
 tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet közti kapcsolat felismerése, hasznosítása
 feladatmegoldások gyakorlása, a megoldások különböző módjainak áttekintése
 megfigyelési, vizsgálódási szempontok tervezése, alternatív megoldások keresése
 rendszerezést segítő eszközök használata
 tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, magyarázata, indoklása, értékelése
 algoritmusok felhasználása
 megismerési módszerek tervezése, megvalósítása, végrehajtása
 a fogalomalkotás logikai műveleteinek alkalmazása
 fogalom felismerése, lények kiemelése, definíció alkotása
 fogalmak egymáshoz való viszonyának megállapítása
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 információhordozók kritikus használata
 probléma-felismerés, alternatív megoldások keresése, megoldásuk összevetése
 gondolatmenet panelként való felhasználása
 lényeges és lényegtelen elkülönítése
 analógiák keresése
 a meglévő tudás átalakítása
 azonosítás, besorolás, szelektálás, szortírozás végzése
 ábrázolási módok egymásba alakítása
 fordítás: írásbeli instrukciók átkódolása cselekvéssé
 tartalmi átalakítás: szöveg lényegének összefoglalása, részletező kifejtése
 sorrendfelismerés, sorképzés (számosság, mérték, tér, idő, rész-egész, hatás, származás, fejlettség, összefüggés alapján)
 egyesítés, szétválasztás műveleteinek gyakoroltatása analízis, szintézis, konkretizálás,
absztrahálás
 osztályozás, részhalmazok összefüggő rendszerének létrehozása
 összes lehetőség számbavétele
 szokatlan kapcsolatok felszínre hozása
 különböző rendszerezési szempontok kombinálása
 a létező, a lehetséges és az elgondolkodtató megkülönböztetése
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, a szociális és az állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a
közösségi beilleszkedés feltételei. A személyes és a szociális jólét megköveteli, hogy az egyén
rendelkezzen saját fizikai és mentális egészségre vonatkozó ismeretekkel.
A szociális kompetenciák fejlesztését segítő cselekvések, tevékenységek:
 alkotó részvétel páros, csoport- és projektmunkában
 társak véleményének mérlegelése és elfogadása
 csoporton belüli munkamegosztás szervezése
 részvétel környezetvédelmi akciókban
 az egészséges életvitel szokásrendszerének gyakoroltatása
 felelősség vállalása a közös munkában
 különböző cselekvési formák bemutatása helyzetgyakorlatok során
 esettanulmányok elemzése, megvitatása
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 önálló kutatás környezetvédelem témakörében
 környezettel kapcsolatos szokások bemutatása szerepjátékok segítségével
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
A fenntarthatóságra nevelés során felértékelődik a kezdeményezőkészség és a vállalkozói
kompetencia. A sikerhez elengedhetetlenül szükséges a tudás, kreativitás, tervek készítése és
kivitelezése, szervező- és irányítóképesség, a tapasztalatok értékelése, egyéni- és csapatmunkában történő munkavégzés.
A kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia fejlesztését segítő tevékenységek:
 csoportmunka szervezése, feladatok megosztása
 önálló tanulás szervezése, értékelése
 projektmunka: tervezés, kivitelezés, értékelés
 szituációs gyakorlatok az alternatívák felismertetéséhez
 gazdasági társasjátékok
 döntések elemzése
Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai érzék fejlesztésére a tananyag tartalma, a taneszközök, szemléltető anyagok
számtalan lehetőséget kínálnak a tanítási órákon.
A kompetencia fejlesztését szolgáló cselekvések, tevékenységek:
 a természet és az emberi környezet szépségeinek megláttatása, esztétikai élmények befogadása
 az átélt élmények művészi ábrázolása
 gyűjtőmunka: a természet megjelenítése az irodalomban
 természetfotók készítése, gyűjtése, kiállítás szervezése
 a természet hangjainak megjelenése a zenében
 rendezett, esztétikus füzetvezetés
 esztétikus szaktantermi környezet kialakítása
Tanulási kompetencia
A környezeti nevelés területein is szükséges a hatékony, önálló tanulás képességének
megalapozása és folyamatos fejlesztése, a tanulni tudás elsajátíttatása, fontos a tanulói motiváltság megteremtése.
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A kompetencia fejlesztését segítő tanulói cselekvések, tevékenységek:
 érdeklődés, kíváncsiság a természeti és társadalmi környezet és információhordozói
iránt
 meglévő ismeretek, tapasztalatok használata, alkalmazása
 spontán és irányított megfigyelések önálló végzése, megfigyelési szempontsorok készítése, használata
 vizsgálódások, kísérletek menetének, sorrendjének betartása
 írásos, grafikus és képi információk fokozatos önállósággal történő feldolgozása
 egyéni és csoportos tanulás megszervezése
 feladatok megosztása és az elvégzett munka összegzése, értékelése
 megismerési algoritmusok használata
 a természettudományokban alkalmazott tanulási technikák elsajátítása, gyakorlása
 a kitartó tanulás és az idővel történő hatékony gazdálkodás megtervezése, gyakorlása
 saját tanulási stratégia kialakítása, eredmények értékelése
Taneszközök
Ismerethordozók:
 tanulók számára a csoportmunkához használható mennyiségű tankönyvek, határozók,
térképek, ismeretterjesztő kiadványok, környezetvédelmi szakirodalom, lexikonok, folyóiratok
 pedagógusok számára szakmai és módszertani kiadványok
Taneszközök:
 informatikai eszközök, Internet
 terepi mérőeszközök (vízvizsgálati eszközök, gyorstesztek, vegyszerek, meteorológiai
mérőeszközök)
 távcsövek, mikroszkópok, nagyítók, bonckészlet
 térképek, tájolók
 fényképezőgép, videokamera
 faliképek, falitablók
 kézműves-foglalkozások anyagszükséglete (bőrözés, hímzés, szövés, fazekasság, fafaragás)
Egyéb eszközök:
 elsősegélykészlet
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 környezetkímélő tisztítószerek
 játékok
Kapcsolatrendszer, kommunikáció
Iskolán belül:
Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendszeresen kihasználjuk a lehetőségeit. A faliújságok aktuális hírei. Az iskolavezetés és az iskola természettudományos munkaközössége koordinálja a szaktanárok felkészítését, a szakanyagok
terjesztését.
Az iskolán kívül:
Az iskolagalériában kiállított fotókat, alkotásokat a községek és a környék lakossága is
megtekintheti. Testvériskoláink meghívottjai számára bemutatjuk környezetnevelési munkánk
folyamatát, eredményeit, konzultálunk a további lehetőségekről. A szülők bevonása érdekében
nyílt napokat, közös témanapokat szervezünk, a KGYTK munkában elkészített műveket ismeretterjesztő előadásokon prezentáljuk. Külső partnereinket (Bükki Nemzeti Park, Ipoly Erdő
Rt., FVM Nógrád Megyei Hivatala, Magyar Madártani Egyesület, Ipoly Unió Egyesület, Krétakör Alapítvány, vadásztársaságok, vállalkozók, üzemek) meghívjuk rendezvényeinkre, akcióinkra, számítunk aktív együttműködésükre. Támaszkodunk az Ökoiskola Hálózat szakmai segítségére, valamint a szakminisztériumok pályázati lehetőségeire.
Minőségfejlesztés
A minőségbiztosítási folyamatot a környezeti nevelés terén a természettudományos munkaközösség hangolja össze. A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, követelményei a
szakmai ismeretek mellett egy viselkedési módot, értékrendet is közvetítenek a tanulóknak, s
ezek határozzák meg azokat a tartalmakat, melynek értékelése a feladatunk. Ezek a következők
lehetnek:
 a környezeti nevelés menedzsmentjének működése (pályázatok, együttműködés, a
kommunikáció eredményessége),
 a pedagógusok környezeti nevelési gyakorlatának színvonala (környezeti tartalmak feltárása, egyéni és kooperatív tanulás formáinak szervezettsége, élményszerűség, motiváció),
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 a tanulók környezeti nevelési eredményei (készségek, viselkedés színvonala, szokásrendszer, személyiségvonások alakulása, aktivitás növekedése, konfliktuskezelés,
kommunikáció fejlődése).
A környezetnevelési munkacsoport a tanév elején írásos formában elkészíti az iskola éves
környezetnevelési munkaprogramját. Az év végi nevelőtestületi értekezleten a megvalósítás értékelésre, megvitatásra kerül.
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Egészségnevelés, egészségfejlesztési program
„…tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen
a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik az a forma, amelyet bennünk kialakítani
akarnak.”
(Platón)

A program alapelvei
Az egészség
 nem a betegség hiánya
 nem passzív állapot
 hanem testi, lelki, szociális jólét állapota
 folyamat
Az egészség kiteljesedésének feltételei
 az egyén társadalmi integrálódása (családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösségekhez)
 az egyén individuális önállóságának megőrzése
 alkalmazkodó képesség a változó terhelésekhez, változó integrációs közeghez
 az összhang megteremtése a: biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségek között /testi, lelki adottságok együttes alkalmazása
Cél
Képessé tenni az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal
egészségük javítására:
 általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése
 egészségfejlesztő környezet megteremtése
 szemléletváltoztatás, innováció az egészségtudatosság megteremtésében
Az egészségfejlesztés sarkpontjai:
 az egész lakosságra irányul és együttműködésre épít
 elsődleges a prevenció
 az okok feltárása, a feltételek megteremtése
 együttműködés a társadalom különböző területein: oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, gazdaság
 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban
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Tanulásszervezési keretek
1. Tanórai foglalkozások
 kötelező tanórák
 választható tanórák
 integrált tantárgyak
 osztályfőnöki órák
2. Tanórán kívüli foglalkozások
 túranapok
 szakkörök
 sportfoglalkozások
 tanulmányi séták
 erdei iskola
 nyári táborok
3. Tanórához kapcsolódó foglalkozások
 sportrendezvények
 kiállítások
 vetélkedők
 előadások
 megemlékezések
Feladatok
1. Az egészségnevelés, az egészségfejlesztési program megvalósítása minden tantárgy
tananyagának szerves része. Munkánk során arra törekszünk, hogy a módszerek kiválasztásánál
a tevékenységközpontúságot, a közvetlen és az élményközpontú tapasztalatszerzést helyezzük
előtérbe. Olyan egészségnevelést kívánunk folytatni, melynek alapja a prevenció:
 a tanórai testnevelés élettani terhelésének és pozitív emocionális hatásainak
összehangolása
 a keringési és légzési rendszer fejlesztése
 speciális tartásjavító gyakorlatok alkalmazása
 a tanulók optimális testsúly – testmagasság arányának megállapítása hazai
standard értékek alapján
 a reggeli torna gyakorlatainak megtanítása és rendszeres alkalmazása
 motoros próbák, felmérések elvégzése ősszel és tavasszal:
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 személyes kompetenciák, helyes önértékelés, önkontroll fejlesztése
 teljesítménymotiváció
 a testnevelési órák higiéniájának biztosítása
 testnevelési órák utáni tisztálkodás feltételeinek biztosítása
 az egyéni higiéné, elsősorban a tisztaság figyelemmel kísérése, a szükséges
korrekciók tapintatos elvégeztetése, higiénés szokások kialakítása
 egészségügyileg hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának elősegítése
(könnyített testnevelés, egyéni foglalkozás stb.), hátránykompenzáció.
 problémaérzékenység
2. A test nevelésének, az egészségfejlesztésnek másik fontos eszköze a tánc, ami a koordináló képesség, az általános kondíció és az életfunkciók működésének javítása mellett speciális készségek fejlesztésére is irányul:
 testtudat fejlesztése
 fizikai és szellemi fejlődés harmóniája
 kreatív és improvizációs képességfejlesztés
 esztétikus mozgásnevelés
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3. Más tantárgyakhoz és tevékenységekhez kötődő egészségnevelési feladatok:
 az időjárásnak megfelelő öltözködés kialakítása
 a tanulók étkezési szokásainak és rendszerességének felmérése
 a rendszeres kézmosás szokássá alakítása
 törekvés az egészséges, főleg vitamin tartalmú táplálkozásra
 a helyes fogmosási szokások kialakítása
 a tanulók alvási, pihenési lehetőségeinek optimalizálása
 prevenció (alkohol, dohányzás, drog)
 tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése: csapatépítés
 gyalog- és kerékpártúrák szervezése.
 életmódsportok népszerűsítése
 „Művészeti és sportnapok az egészségért” megrendezése, amelyen minden tanuló mozog, az egész tantestület is részt vesz
 sokszínűség, (szociális kompetenciafejlesztés), együttműködés: szülők, pedagógusok, gyerekek
 egészségfejlesztő hétvége családok részére
 környezetvédő és ismeretterjesztő gyalogtúrák, kirándulások.
A siker kritériuma
Céljainkat megvalósítottnak tekintjük, ha:
 tanulóinkban kialakul a felelősséggel gondolkodó és cselekvő állampolgári magatartás
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás – programban
 minden testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is
 egyéni és csapatszinten is kiemelkedő eredmény tudjon elérni
 a program tartalmaz játékokat és táncot is.
 játék közben: fejlődik a kreativitás
a problémamegoldó képesség
döntéshozó képesség
önkontroll
csapatszellem, csapatépítés
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Jövőkép
Olyan intézményben kívánunk tanulni és tanítani:
 ahol az iskola tárgyi környezete, az emberi kapcsolatok minősége egészségmegtartó és emberbarát
 ahol az egészségnevelési és környezeti nevelési tevékenység átfogó, integráns
részévé válik az iskolai nevelésnek és oktatásnak
 ahol valamennyi tantárgyat áthatja, valamint átszövi az iskola mindennapjait,
az iskolai élet szerves részévé válik az egészségnevelés és a környezeti nevelés
 ahol az egészségnevelési és környezeti nevelési iskolai tevékenysége bevonja a
családokat, a lakóhely polgárait és hatni tud a családokra és környezetükre.
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Kiemelt figyelmet igénylő tanulók
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
A gyermek akkor válik iskolaéretté, ha képes arra, hogy a vele egykorúak társaságába
beilleszkedjen, és ha tud csoportban ismereteket elsajátítani. A beilleszkedést elősegíti, ha már
az óvodás korban lehetőség nyílik minden iskolába lépő kisgyermek számára, hogy megismerkedjék az iskolával. Ennek érdekében kölcsönös óralátogatásokat, találkozókat szervezünk a
leendő elsősök részére. A szülőkkel való szoros kapcsolattartás, tájékoztatás is segítséget jelent
a probléma megoldásában, az esélyegyenlőség biztosításában.
Cél
Fokozatosan készítjük fel a gyermekeket a kötelességteljesítésre, türelmes pedagógiai
munkával alakítjuk ki bennük a rendszeres tanulás készségeit és szokásait. A közösségi életbe
való beilleszkedést a közösség által elvárt megfelelő viselkedést, cselekvést komoly osztályfőnöki munkával segítjük elő.
Problémáikkal fordulhatnak szakképzett pedagógusainkhoz, akik igyekeznek rövid időn
belül megoldást találni gondjaikra. Szükség esetén szakemberek segítségét kérjük. (Nógrád
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó, Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság)
Az értékközvetítő és képességfejlesztő program keretében diákjainkat arra neveljük, hogy
képesek legyenek egymást tisztelni, kölcsönösen segítséget nyújtani, megértő, elfogadó, toleráns magatartással közeledni társaikhoz.
A gyermekek korának megfelelő normák és szabályok ismeretében alakítjuk magatartásukat.
Feladat, tevékenység
Iskolai keretek között az érintett tanulók feszültség oldásának egyik módszere az őszinte
légkörben folyó, segítő szándékú beszélgetések sorozata.
Az önismereti illetve személyiségfejlesztő foglalkozások játékai lehetőséget teremtenek
a konfliktusmegoldó eljárások bővítésére, kialakítására. A bizalom- és nyíltságfejlesztő programok (játékok) segítségével kialakítható az osztálytársakhoz, tanárokhoz való pozitív viszonyuk.
A tanulók magatartási vagy tanulási zavarait előidéző okok feltárása céljából az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi szakember, a védőnő közös családlátogatást végez.
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Ha a probléma családon belüli diszfunkciókból fakad, a problémakezelés folyamatába
bekapcsolódnak a Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó szakemberei (orvos, pszichiáter), akikkel
közösen, családterápiás módszerekkel történik a kezelés.
Ha a magatartási problémák indokolják, az iskola javasolja a szülőknek a probléma kezelésében kompetens intézmények pszichológiai és pszichiátriai terápiás módszereinek igénybevételét.
Abban az esetben, ha családlátogatások során veszélyeztetettség jelei tapasztalhatók (erkölcstelen környezet, mely akadályozza a gyermek, testi, értelmi vagy érzelmi fejlődését), az
iskola felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálattal.
A diákönkormányzat és az iskola rendezvényei egyrészt jó alkalmat teremtenek arra,
hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolába, s aktívan részt vegyenek a közösségi munkában,
másrészt motiválják őket a helyes viselkedésre.
A problémás tanulók esetében figyelembe vesszük adottságaikat, egységes alapokra
épülő differenciált munkával segítjük a közösségbe való beilleszkedésüket. Képességeikhez
mért feladatokkal, sok-sok dicsérettel sikerélményhez juttatjuk őket, szükség szerint a gyógypedagógus is bekapcsolódik, ha a Szakértői Bizottság vagy a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, úgy javasolja (hiperaktivitás, figyelemzavar).
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Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
Cél: Prevenció (megelőzés)
Olyan módszertani gazdagsággal kell tanítanunk, amely magában hordozza a tananyag
elsajátításának célszerű módjait.
A tanítás során a tanulók ne passzív befogadók, hanem aktív résztvevők legyenek, így
növelhető a tanulás hatékonysága.
Tudatosítanunk kell a tanulókban a meglévő értékeiket.
Ki kell bontakoztatnunk és fejlesztenünk a megismerési folyamatokhoz szükséges tanulói
képességeket és személyiségjegyeket: rendszeresség, alaposság, akaraterő, kitartás, önállóság.
A tanuláshoz való pozitív viszony formálására, az érdeklődés felkeltésére, egyéni érdekeltség felismertetetésére, a helyes tanulási szokások kialakítására, a célszerű bevésési módok
elsajátítására törekszünk.
A logopédiai foglalkozások megszervezését vállaljuk az arra rászoruló gyermekek részére.
Óvodai szűrővizsgálatok elvégzését esetleges tanulási nehézség felderítését, prevenció
alkalmazását már első osztálytól szorgalmazzuk.
Szervezeti keretei: osztályfőnö órák
szaktantárgyi órák
Feladat, tevékenység
Mindenekelőtt fel kell deríteni, miből fakadnak a tanuló nehézségei, milyen mértékben
hiányosak az ismeretei. A hiányok pótlását a meglévő ismeretekre alapozva kell kezdeni. Kiemelt jelentősége van a jó magyarázatnak, a sok feladatmegoldásnak és gyakorlásnak.
Segítő tevékenységformák:
 differenciált oktatás a tanórákon,
 tanórán kívüli foglalkozások, hátránykompenzálás,
 csoportbontások,
 képességfejlesztő órák,
 egyéni felzárkóztatás az igényeknek megfelelően, fejlesztések,
 tanulás tanítása
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Ha a tanulási nehézségek megoldása nem történhet meg iskolai keretek között, a Gyermek
és Ifjúsági Ideggondozó tevékenységét ajánljuk a szülőknek (nevelési tanácsadás szülők részére, egyéni pszichoterápiás foglalkozások gyerekeknek, családterápiás foglalkozások).
Kérésünkre a tanulási problémákkal küzdő gyerekek pszichológiai, orvosi és pedagógiai
vizsgálatát a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,és a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei elvégzik, és eredményeiknek megfelelő képzési helyre utalják a tanulót, vagy meghatározzák a fejlesztés irányát és azt, hogy a tanuló iskolán belüli fejlesztése milyen módszerrel biztosítható.
Dyslexiás, dysgráphiás, dyscalculiás gyermekek fejlesztését a lehetőségekhez mérten az
iskolánk gyógypedagógusai végzik.
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A siker feltétele
Munkánk akkor eredményes, sikeres, ha idejében felismerjük a problémás diákokat. Ehhez szükséges, hogy tanítványaink tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük, így visszajelzést
kapunk képességeik fejlettségéről, személyiségjegyeik alakulásáról, tanuláshoz való viszonyukról.
A felzárkóztatás során sikerélményhez juttatjuk a tanulókat és biztosítjuk számukra az
esélyegyenlőséget.
Ehhez szükséges:
 a tanulás külső és belső feltételeinek biztosítása, célszerű rögzítési módok gyakorlása
 képességek (fejlődése) fejlesztése
 a tananyag mennyiségi, minőségi szelekciója
 rendszeres értékelés, ellenőrzés, motiválás
 a gyermekben a kudarc okának, a siker feltételének tudatosítása, az iskola és a
szülők együttműködése.
 a differenciált egyéni és kiscsoportos foglalkozás (fejlesztő foglalkozás)
 továbbtanulás irányítása, segítése
Felzárkóztatás
A tanulási problémákkal küzdő tanulóink nagy része szociálisan hátrányos helyzetű.
A családból hozott kulturális igényük szerint nagyon eltérő a gyermekek indíttatása.
A sikeres oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében a tanórai munka során építünk a
kooperatív tanulásszervezési és a differenciált rétegmunka alkalmazására és a szabadidős tevékenységre is. SNI és hátrányos helyzetű tanulók részére délutáni játékos foglalkozásokat, vetélkedőket szervezünk, melyek során lehetőség nyílik más népek kultúrájának – így a romakultúrának – megismertetésére.
Ezzel a programmal hozzájárulunk a diszkrimináció csökkentéséhez, a roma származás
identitástudatának megtartásához, és az erre való igény kialakításához.
A siker kritériuma, hogy a többségi társadalom ismerje meg a kisebbség szociokulturális
állapotát, hagyományait. Ezáltal hozzájárulunk a településeken a roma kisebbség helyzetének
javításához.
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Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Intézményünk kiemelt funkciója: a tehetségek gondozása, a veleszületett vagy szerzett
képességek továbbfejlesztése, számukra annak az „útnak” a megtalálása, amelyen elmélyülten
és eredményesen haladhatnak, és akár az átlagosat túlhaladó teljesítményekre is képesek.
Törekszünk felismerni azokat a tulajdonságokat, amelyek a tehetségígéretre utalnak
(testi, fizikai, idegrendszeri, intellektuális, értelmi effektív, emocionális, stb.), s gondoskodunk
ezen gyermekek pszichológiai vizsgálatáról, terhelhetőségük megállapításáról.
Megteremtjük a tehetség kibontakoztatásának környezeti feltételeit.
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az,
hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal
foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni, amelyek tájékoztatnak a gyermek koráról, tudásszintjéről, motivációjáról. Fontos tényező a tehetséggondozást
végző pedagógus szakmai felkészültsége, elhivatottsága, a családi támogató háttér, és az intézmény kondíciói.
A tehetséggondozás legfontosabb módszerének a differenciálást tartjuk.
Szükséges a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon túl (szakkör, 2 idegen nyelv,
KGYTK, sport, stb.) biztosítani a tehetséges tanulók megmérettetését:
 versenyeken való részvétellel (iskolai, körzeti, regionális, országos, nemzetközi)
 pályázatokon való részvétellel (képzőművészeti, környezetvédelmi stb.)
 belső- és külső rendezvényeken való szerepléssel
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-közvetítésből
áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az
egyén saját képességeit, készségeit illetően.
Célok
A képességfejlesztés során a gyermekeknél minél szélesebb körben tárjuk fel azokat a
paramétereket, amelyek kimagasló teljesítményt mutatnak. Ennek során ki kell szűrni azokat a
tanulókat, akik az egyes műveltségi területeken az átlag fölötti eredményeket érnek el, majd a
tehetséges gyerek erős oldalát támogatjuk.
Tehetségkutató munkánk során különbséget kell tenni az elért teljesítmény és a valóban
tehetséges gyerekek között.
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Akiknél az intelligencia és a kreativitás képessége nagy, azokat pszichológus és nevelési
tanácsadóban dolgozó szakemberekkel történt egyeztetés után egyéni, személyiségükhöz közelálló tevékenységformában fejlesztjük.
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Feladatok, tevékenységek
Ezeket a célokat következő módon valósítjuk meg:


személyre szabott programot biztosítunk



a normál terhelés mellett plusz terhelést adunk az affinitásnak megfelelően



a cél érdekében harmonikus tanár-szülő-gyermek kapcsolatot alakítunk ki



az iskola sajátos tehetséggondozó elemeiben aktív, ösztönző részvételt biztosítunk: KGYTK, tehetséggondozás, szakkörök stb. foglalkozásainak keretén belül.



iskolán kívüli tehetséggondozó programokon való részvételt támogatjuk: területi, megyei, országos versenyek, pályázatok; gálák, bemutatók, találkozók, fesztiválok

Tanulásszervezési keretek


Iskolánkban működő szakkörök: médiaismeretek, sakk, színjátszás



Sportköri foglalkozások: labdarúgás, kézilabda, atlétika

A siker kritériuma
Akkor tekintjük a tehetséggondozó munkát eredményesnek, ha a gyermekben kialakul a
tudat, hogy képes az átlag fölött teljesíteni anélkül, hogy másnak hátrányt okozna, és ha belső
igényévé válik a személyiség- és képességfejlesztés.
Intézményünk biztosítja a megfelelő tárgyi- és technikai feltételeket, valamint olyan oktatási légkört, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat és elősegíti a kompetenciák
fejlesztését.
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Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A gyermekvédelem azokkal a 6-18 éves kiskorúakkal foglalkozik, akik környezetük ártó
hatásai vagy rendellenességei miatt fejlődésükben (társadalmi, etikai, mentális szempontból)
gyermekvédelmi beavatkozás nélkül közösségképtelenekké válnának.
A gyermek személyiségfejlődése a szocializáció három legfontosabb rendszerében zajlik:
a családban, az iskolában, a kortárscsoportban.
Optimális esetben a család szeretetre, a kortárscsoport játékra, az iskola a munkára készít
fel.
Az iskola nem zárt világ: falain belül is megmutatkoznak a szociális hátrányok, a beilleszkedési, a magatartási nehézségek; sőt a gyermeket a családban, kortárs csoportokban érő,
veszélyeztető hatások is.
Célok:


hosszú távú állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó környezet biztosítása függetlenített gyermekvédelmi felelős alkalmazásával



problémák megoldásában és enyhítésében való közreműködés



a gyerekeket veszélyeztető vagy számukra hátrányt jelentő tényezők feltárása, a kiváltó okok csoportosítása (szociális, családi, egészségügyi) és a problémák megoldása



a családok, illetve a tanulók szociális hátrányainak lehetőség szerinti kompenzálása



HHH tanulók esélyegyelőségének biztosítása a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésével

Feladat, tevékenység
A problémákra szakszerűen és azonnal reagálni.
Folyamatos kapcsolat tartása az érintettekkel: családokkal, gyerekekkel, pedagógusokkal.
A mai társadalmi problémák veszélyeinek felismertetése: alkohol, dohányzás, drog ártalmai, bűnmegelőzés.
A szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatásának lehetőségei:


táborozás, kirándulás (lehetőség szerint kedvezmények biztosításával).



Tanoda, Útravaló program
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Támogatjuk a tanulók kulturális rendezvényekre való eljuttatását, fejlesztő eszközök beszerzését, szociális hátrányok enyhítését.
Pályázati lehetőségek felhasználásával segítjük az integrációt.
Pályaorientációs programokat, tevékenységeket, továbbképzéseket támogatunk, a középiskolai intézményekben való bennmaradást segítő tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk.
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A siker kritériuma, a teljesítés feltételei
Szoros kapcsolat az iskolai és iskolán kívüli segítőkkel: önkormányzatok, gyermekjólétiés családsegítő szolgáltatás, iskolaorvos, védőnők, pszichológus, Nógrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat, ifjúságvédelmi felelős, Bűnmegelőzési Bizottság, helyi Polgárőrség, civil szervezetek.
A családok segítésének módjai:


családlátogatás



fogadóóra



speciális programok (előadás), méltányosság a családok iránt (kirándulások, táborok).

A gyerekek segítésének módjai:


figyelem, empátia, tolerancia



támogatás a tanulásban (fejlesztés, tehetséggondozás)



pszichológiai segítség

Hiteles és meggyőző információk átadása (előadások szervezése)


A veszély tudatosítása

A szociális hátrányok, a beilleszkedési-, magatartási problémák, a tanulási nehézségek
számos tanulónál együttes formában jelentkeznek, az esetkezelés során azonban szükséges
ezeknek a tevékenységi formáit elkülöníteni.
A hatékonyság egyik feltétele a jól szervezett team-munka, amely az iskolavezetés, az
osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős, a nevelők, a pedagógiai szakszolgálatok, a gyermekvédelmi hálózat megfelelő szakembereivel valósulhat meg.
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Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye, biológiai, pszichológiai
és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki.
A sajátos nevelési igény kifejezi:


a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes
körű módosulását,



az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű, és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.

A sajátos nevelési igény a szokásos tartami és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi
szükségessé.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a nem sajátos igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk.
Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint
részvétet, védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanuló beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladásuk tekinthető. Iskolánkban is ezt az utat követjük, az
SNI tanulók oktatása integrált formában történik.
A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság szakemberei a szülők, és - vagy az iskola kérésére elvégzik a gyermekek orvosi, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatát, s az eredményeknek megfelelően javaslatot tesznek a megfelelő képzési formára fejlesztésükre.
Az eredményes megvalósítást az alábbiak biztosítjuk:


Pedagógusainkat és a szülőket felkészítjük az SNI tanulók fogadására.



Az együttnevelés során habilitációs, rehabilitációs szemléletet érvényesítünk.



A nyitott tanítási-tanulási folyamatban az egyes gyerekek vagy gyermekcsoportok
igényeitől függően pedagógiai esetleg egészségügyi, sérülésspecifikus eljárásokat,
eszközöket, módszereket, terápiákat alkalmazunk.



A SNI tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógusainknak rendelkeznie kell az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal,
pedagógiai, pszichológiai képességekkel. (elfogadás, tolerancia, empátia)
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Egyéni fejlesztési terv alapján egyéni haladási ütemet kell biztosítanunk, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat kell alkalmaznunk.



A tanórai tevékenység során a diagnózisban szereplő javaslatokat be kell építenünk
a fejlesztésbe. A folyamatos értékelés, a tanulói tevékenység alapján, szükség esetén meg kell változtatnunk az adott gyermek szükségleteihez igazodó módszert kell
alkalmaznunk. Alternatívákat kell keresnünk, alkalmazkodnunk kell az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez.



Együttműködünk különböző szakemberekkel, a gyógypedagógusok javaslatait figyelembe vesszük.

A SNI tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő gyógypedagógus az együttműködés során:


segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését



javaslatot tesz a fogyatékosság típusára, a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó
környezet kialakítására



segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásban



javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek, módszerkombinációk alkalmazására



figyelemmel kíséri a tanulók haladását



együttműködik a pedagógusokkal



terápiás, fejlesztő tevékenységet végez a tanulókkal való közvetlen foglakozásokon
egyéni fejlesztési terv alapján, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.

A fejlesztő foglalkozások során a tanulásban értelmileg akadályozott tanulók részére egyszerűsített ismereteket és felismeréseket közvetítünk a társadalomról és a természetről. Arra
törekszünk, hogy a kialakított és fejlesztett szokások, viselkedésmódok, beállítódások és meggyőződések segítségével biztosítsuk a fizikailag és pszichikailag sérült ember beilleszkedését a
társadalomba.
Az iskolában tanuló sajátos nevelést igénylő diákok az élet gyakorlati követelményeihez
igazított általános képzést kapnak.
Tehát külön hangsúlyt fektetünk a tanulási és pszichés zavarral küzdő tanulók nevelésére
és oktatására, akik pl. részképesség zavarokkal küszködnek (dislexia, discalculia, disgrapfia,
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hiperkinetikus, szindroma), tanulásban illetve értelmileg akadályozottak. Részükre a törvényben előírt fejlesztő foglalkozásokat, rehabilitációs, habilitációs fejlesztést biztosítjuk szakemberek közreműködésével. Ennek megállapításában, kivitelezésében, megszervezésében legfontosabb szerepe a Fejlesztő Munkaközösségnek illetve vezetőjének van, egyeztetve az iskolavezetéssel.
A fejlesztő foglakozások „órarendje” minden osztályban megtalálható, így az osztályfőnök figyelemmel kíséri a gyermek megjelenését a foglalkozásokon.
A tanulásban értelmileg akadályozottak, enyhe és középsúlyos fogyatékos gyermekek
törvényes előírásoknak megfelelően a szakvéleményben meghatározottak szerint a speciális
tantervi anyag szerint haladnak. Ennek elsajátíttatására gyógypedagógusok hivatottak.
Havonta, illetve probléma esetén az aktualitásnak megfelelően a gyógypedagógus és az
osztályfőnök megbeszélést folytat. Az iskola igyekszik biztosítani, hogy a SNI tanulók elosztása az évfolyamok párhuzamos osztályaiban arányos legyen.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családoknak a probléma feltárásához és
kezeléséhez az iskola maximális segítséget nyújt, és lehetőség szerint a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. A sajátos nevelési igény kezelésének kultúrája megköveteli, hogy e területen a speciális igények elismerést nyerjenek, hogy az érintett gyermekeket fokozott figyelem
vegye körül, környezetük törekedjen hátrányaik enyhítésére, az előítéletek csökkentésére.
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A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei
Az iskolai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.
Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az iskola illetve a család teremt
meg.
A kapcsolattartás formái és módszerei a feladatokhoz és a szükségletekhez alkalmazkodnak.
Formái:


családlátogatás szükség esetén



osztályszintű szülői értekezlet (évi 3 alkalom)



leendő első osztályos tanulók szülői értekezlete



pályaválasztási szülői értekezlet



rendkívüli szülői értekezlet



SZK ülései



fogadóóra



nyílt tanítási nap



kirándulás



írásbeli tájékoztató



fórumok, konferencia



rendezvények



kérdőívek



témahét, projekt

Feladatok, tevékenységek
a családlátogatás alkalmával:


a gyermek otthoni körülményeinek megismerése



a szülőkkel való közvetlen kapcsolat megteremtése



bepillantás a tanuló mindennapos közvetlen környezetébe



információk szerzése (a család életmódjáról, a családi légkörről, a gyermek napirendjéről, tanulásáról, játékáról)
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a szülői értekezleten:


az iskola és a szülői ház együttes pedagógiai tennivalóinak meghatározása:



az osztályközösség elé tűzött feladatok ismertetése a szülőkkel



a tanulók fejlődésének, tanulmányi előmenetelének, szorgalmának neveltségükben
bekövetkezett változásoknak elemzése és értékelése



a nevelő előterjesztése alapján a pedagógiai együttműködés célravezető munkaformáinak megvitatása



a megoldandó nevelési feladatokhoz a szülők segítségének igénybevétele



a szülők pedagógiai kultúrájának növelése érdekében egy-egy nevelési téma napirendre tűzése



a formai keretek megbontása, például kerekasztal-beszélgetésekkel a közvetlenebb
kapcsolat kialakítása érdekében

a fogadóórák jobb kihasználása érdekében:


a szülők és nevelők közötti őszinte partnerkapcsolat kialakítása



a tanulók egyéni problémáinak megbeszélése



a nevelés során felmerült nehézségek okainak feltárása és a megoldások közös keresése



visszajelzések, elvárások, javaslatok kérése (kérdőívek kitöltésével)

a nyílt napokon:


az iskola munka- és követelményrendszerének bemutatása



a szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése



a pedagógusok és a szülők közötti közvetlen kapcsolat megteremtése



az új tanulásszervezési eljárások megismertetése

a kirándulások, táborozások szervezésénél:


az órán kívüli ismeret- és élményszerzés lehetőségeinek megteremtése



közös játék, sport, szórakozás biztosítása



kellemes közösségi élmények szerzése



közösségi viszonyok továbbfejlesztése



a természettudományos, a szociális- és életviteli kompetenciák fejlesztése

A siker kritériumai, a teljesítés feltételei
A családlátogatáskor a nevelőnek ki kell választani azt a területet, amelyről a megfigyelések
által újabb adatokat akar szerezni, amelyről beszélgetni akar.
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Rugalmasan előre megtervezni azokat a javaslatokat, tanácsokat, amelyeket meg kell vitatni a szülőkkel.
Hasznos a tapasztalatokat írásban is rögzíteni.
A szülői értekezlet akkor sikeres, ha a részvételi arány legalább 80%-os, ha a szülők őszinte
véleményt mondanak az osztály fejlődéséről, az osztályközösség, az iskola rendezvényeiről, a
többi szülőt is érdeklő eseményekről, tapasztalataikról.
A nevelési nehézségek megoldásának módjára tanácsot, segítséget kérnek a nevelőktől,
egymástól, iskolavezetéstől.
A fogadóórán fontos a bizalomteljes légkör kialakítása.
A nyílt napon a siker feltétele, hogy a látottakat, a tapasztaltakat elemző, érdemleges megbeszélések kövessék:


a gyermekek tanulmányi munkájáról



az otthoni tanulásukról



az egymás közötti kapcsolataikról



az iskola légköréről



a környezet esztétikájának nevelő hatásáról



a hangnemről

A kirándulásoknál:
 a gondos előkészítés,


a célok, feladatok ismertetése a tanulókkal,



a szülők bevonása a szervezésbe, lebonyolításba,



a szakszerű vezetés biztosítása siker záloga,



az alsó- és felső tagozat számára évente bővülő kirándulási tervezet összeállítása
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Általános iskolai oktatás mérésének,
értékelésének rendje, szabályai
Mérés, értékelés
Alapelvek:


kiterjed az iskolai élet minden területére



az igazságosság és segítő szándék vezérli



a domináns értékek megvalósítására ösztönöz



a követelményeket előzetesen nyilvánosságra hozzuk (munkaköri leírások, házirend, SZMSZ, tantárgyi tantervek, stb.)



az értékelés nyilvános

Ki? Mit? Milyen rendszerességgel? Milyen formában?
AMIT
ÉRTÉKELÜNK

pedagógiai program
időarányos megvalósulása
helyi tanterv megvalósulása
tanulmányi munka
minden tantárgyból

AZ ÉRTÉKELÉS
RENDSZERESSÉGE

AKIK
ÉRTÉKELNEK

AZ ÉRTÉKELÉS
FORMÁJA

iskolavezetés

évente

írásban

munkaközösségek

évente

írásban

szaktanár, osztályfőnök, iskolavezetés

folyamatosan,
témazáráskor,
félévkor, év végén
félévente

szóban, érdemjeggyel
ellenőrzőbe, bizonyítványba
iskolai statisztika

iskolavezetés, munkaközösiskolai tanulmányi
ség-vezetők, osztályfőnökök
munka, hiányzások
óvodai kapcsolattartás szaktanárok, osztályfőnökök, évente
iskolavezetés
osztályfőnökök, igazgató
az új tanévnyitó érközépiskolai felvételi
tekezletén
eredmények

szóban,
írásban
szóban és írásban

kiemelkedő tanulmányi, művészeti és
sporteredmények
osztály ill. iskolai rendezvény

szaktanár, osztályfőnök,
igazgató

amikor aktuális,
félévente

osztályfőnök,
igazgató

amikor aktuális,
félévente

délutáni rendszeres tevékenységek
(szakkör, fakultáció)
ifjúságvédelmi felelős
tevékenysége
magatartás, szorgalom

szaktanár,
osztályfőnök,
igazgató, diákönkormányzat
iskolavezetés

évente

írásban,
szóban az iskola közössége előtt
osztályközösség, tantestület, az iskola közössége előtt szóban,
írásban
szóban, írásban

évente

szóban, írásban

diákok javaslata alapján az
osztályfőnök, nevelőtestület
1. osztályos nevelők

félévkor, év végén

szóban, szülőknek
írásban
országos feladatlap

Difer

73

évente

MOCSÁRY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA

koordinátor
Anyanyelvi és
matematikai alapkész- felmérésvezetők
ségek mérése országos
kompetenciamérés 6.
és 8. osztályokban
iskolavezetés, munkaközöstanárok munkája
ség-vezetők, diákok, szülők

évente

OH által kiadott tesztfüzet és tanulói kérdőív

óralátogatások alkalmával,
minősítések készítésekor,
évente

szóban,
írásban,
kérdőívvel

könyvtáros munkája

igazgató,
diákok

munkaközösségek
munkája
Munkaközösség-vezetők tevékenysége

iskolavezetés, munkaközösség-vezetők
iskolavezetés

évente
évente

szóban,
írásban
szóban

technikai dolgozók
munkája
az iskolai munka körülményei
idegen nyelvi mérés

igazgató

félévente

szóban

munkaközösség-vezetők,
igazgató
szaktanárok

évente

szegedi mérés

online

folyamatos

szóban,
írásban
OH által kiadott tesztfüzet és tanulói kérdőív
online mérési anyag

NETFIT mérés

szak

évente

online mérési anyag

az iskolai munka

szülői munkaközösség

kétévente

kérdőíven, ill. szóban
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A tanulói teljesítmények értékelése a tanulói folyamatban
A tanulók legfontosabb kötelessége a tanulás. Iskolánk minden diákjával szemben támasztott követelmény, hogy képességének megfelelően aktívan részt vegyen a tanítási-tanulási
folyamatban. Pedagógiai munkánk szerves része, nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzés és értékelés. Kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és világos megfogalmazását. Ez
jelent viszonyítási alapot, és fejleszti a tanulók ítélőképességét, amely saját munkájuk eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez vezet. Az értékelés a tanulóra visszaható, a tanulását
motiváló, módosító információ, mely a megerősítés révén fejti ki hatását, így magatartásmódosító erővel rendelkezik.

A pedagógiai értékelés céljai
1. a tanulóra vonatkoztatva:
 a tanuló teljesítményének visszaigazolása


az önértékelési képesség kialakítása



további tanulásra, a tanulás korrekciójára serkentés



2. a pedagógusra vonatkoztatva:
a tanítás szervezésére, tervezésére, szabályozására vonatkozó döntések



meghozatalának elősegítése



információszerzési lehetőség
3. az iskola oktatási rendszerére vonatkoztatva:



visszajelzés az oktatási célok megvalósulásáról

A pedagógiai értékelés funkciói:
1. diagnosztizáló - helyzetfeltáró értékelés
2. formatív - a tanulási folyamatot fejlesztő, formáló értékelés
3. szummatív - lezáró-minősítő értékelés, egy relatív végállapot eredménye

A pedagógiai értékelés feladatai:


a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése



a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz



a követelmény teljesítési szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás irányának



kijelölése
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a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása valamely standardizált értékhez



következtetés a tanulás és tanítás hatékonyságára

Pedagógiai értékelési rendszerünk:


a tanulók ismereteinek és készségeinek folyamatos ellenőrzése és értékelése (alapvetően formatív)



az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek, kérdésekre adott válaszok alapján szóban és írásban (jellemzően formatív)



témazáró értékelés és minősítés (jellemzően szummatív)



félévi és év végi minősítés (döntően szummatív)

Az értékelésünk súlypontjai:


a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb fogalmak, összefüggések, törvények
ismerete és értelmezése



az ismeretek alkalmazásában a jártasság, a gyakorlottság ellenőrzése



az oktatás eredményeként kialakult képességek mérése

A tanulók folyamatos ellenőrzésének és értékelésének alapelvei


A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus oktatónevelő munkájába beépül.



Az értékelés személyre szóló, tárgyszerű, a domináns értékek megvalósítására ösztönző.



Az értékelés barátságos légkörben történik, nem lehet megtorló.



Az osztályozás, értékelés, minősítés rendszere évfolyamtól és tantárgytól függően
változik, annak részletes ismertetését a tantárgyi programok tartalmazzák.



Az ellenőrzés során az életkori és szaktárgyi sajátosságokat figyelembe véve az
írásbeliség és szóbeliség 50%-os arányának elérése kívánatos.



A folyamatos értékelés mellett szükséges a tanítási egységek összegző minősítése
is. A tanulók minimálisan a tantárgy témaköreinek megfelelő számú tantárgyi osztályzatot kapnak.



Az értékelés nem korlátozódhat az osztályozásra, annak differenciáltnak, azaz
egyénre szólónak kell lennie.
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Lehetőséget kell biztosítani az osztályzatok javítására. Az osztályzat eredményes
javítása feltételezi a tananyag elsajátításában meglévő hiányosságok pótlását. A felkészüléshez szükséges időt a tanuló számára a javítási kísérlet előtt biztosítani kell.



Félévkor és tanév végén tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói teljesítmények értékelése. A minősítés az évközi érdemjegyek alapján történik, de
nem egyszerű átlagszámítással. Az év végi jegy a tantárgyi követelmények egész
évre vonatkozó teljesítésének kritériumorientált összegző értékelése. Az évközi
szummatív értékelések eredményei mellett figyelembe kell venni a fejlődési tendenciát, a tanuló adottságait, igyekezetét, az elért teljesítményért végzett munkáját.

Az értékelés formái:
Szóbeli értékelés:


a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács- és ötletadás tanórán és azon kívül



feleletek, dolgozatok jegyéhez fűzött indoklás



lezáró osztályzatok elemzése tanárokkal, diákokkal



magatartás, szorgalom elbírálása



tanórán kívüli programok (színház-, mozilátogatás, rendezvények) értékelése



szülői értekezletek, fogadóórák, tantestület, ill. diákság előtti igazgatói értékelés

Írásbeli értékelés:
 dolgozatokhoz írt rövid instrukció


dicséretek, elmarasztalások beírása ellenőrző könyvbe



értesítés az igazolatlan óráról és a mulasztás következményeiről



értesítés a várható bukásról az osztályozó értekezlet előtt egy hónappal



külső felkérésre készített véleményezések, minősítések (pályázat, gyermekvédelem)

Osztályozás:
 1. osztályban és a 2. osztály első félévében szöveges értékelést alkalmazunk.


a hagyományos tantárgyaknál az ötfokozatú skála érdemjegyeivel osztályozunk



minden tanulónak minden tantárgyból minimálisan a heti óraszámnak megfelelő
osztályzata legyen negyedévente



a tanórai aktivitást is értékelhetjük osztályzattal



a tantárgyi követelményrendszerben rögzítjük az egyes osztályzatok súlyát a félévi
ill. év végi érdemjegyre
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a kötelezően választható délutáni foglalkozásokon végzett munka az adott - műveltségi területhez tartozó tantárgyak érdemjegyét befolyásolhatja



a tanulók iskolai füzetei is rendszeresen értékelésre kerülnek, ügyelve arra, hogy az
értékelés segítő szándékú legyen



az osztályzási folyamatba bevonhatjuk a tanulókat, mert ez fejleszti erkölcsi ítélőképességüket



az osztályzatot a tanár az osztályzat keletkezésekor közli a tanulókkal, szóbeli magyarázatot is fűz hozzá, és az osztályzatot rögzíti az e-naplóba



a szaktanár lehetőséget adhat a javításra, amennyiben az a tanuló fejlődését szolgálja



a félévi osztályzat az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül
SZÁMJEGYES ÉRTÉKELÉS

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

5 (jeles)

kiváló

4 (jó)

jó

3 (közepes)

megfelelt

2 (elégséges)

megfelelt gyenge

1 (elégtelen)

felzárkóztatásra szorul

A szóbeli számonkérés iskolánkban használatos formái:


5-10 perces frontális számonkérés az óra elején



szóbeli felelt az előző órák anyagából érdemjeggyel minősítve



a házi feladat számonkérése



kiselőadás



beszámoló

Az írásbeli számonkérés iskolánkban használatos formái:


feladatlap kitöltése önállóan



felmérő dolgozat írása - kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából



témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése



házi dolgozat - adott téma önálló kidolgozása



év végi felmérő a tanév anyagától a követelményszint figyelembe vételével

A gyakorlati számonkérés iskolánkban használatos formái:


készségtárgyak esetében



projektmunka
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órai munka

Az értékelés nyilvános fórumai:


nyitott tanulmányi rendezvények a szülők számára (nyílt nap)



házi versenyek, vetélkedők



szakköri munkák kiállítása, bemutatója



művészeti és sportkörök bemutatói



értékelés a diákközösség előtt (iskolagyűlés)



iskolastatisztika



országos kompetenciamérés eredményei

Egész napos program szerint működő intézményünkben 1-3. osztályban hét közben házi
feladatot nem adunk.
A tanév rendjében jelzett országos mérés időpontját a munkatervben rögzítjük. Erről a
szülőknek előzetesen írásban tájékoztatást adunk.

A magatartás és a szorgalom értékelése
A tanulók magatartását, szorgalmát, havonta egy alkalommal az osztályközösség és az
osztályban tanító nevelők javaslata alapján az osztályfőnök, félévkor és tanév végén az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület értékeli.
A magatartás értékelésének szempontjai:
A magatartás értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a tanuló milyen konstruktív
és milyen negatív magatartási tendenciákat mutat, illetve vannak-e szilárd magatartási tendenciái., vagy viselkedése szituatív jellegű, ingadozó. Az értékelésnek ki kell terjednie a cselekvés
feltárható motívumaira is.
Példás annak a tanulónak a magatartás értékelése, aki az iskolai élet szabályait - életkorának
megfelelően - következetesen betartja. A közösségi munkából kezdeményezően, felelősséggel részt vállal. Belső motiváltságból indíttatva viselkedése, hangneme, társaihoz,
felnőttekhez való viszonya példamutató.
Jó a magatartása annak a tanulónak, aki az iskolai élet szabályait, normáit betartja, felelősségérzete, rendszeretete jó, a közösségi munkából részt vállal, viselkedése, társaihoz, felnőttekhez való viszonya megfelelő. Ha figyelmetlenségből vét is az illemszabályok ellen, azt belső kényszer hatására javítja.
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Változó a magatartása annak a tanulónak, aki az iskolai élet szabályait csak nevelői és társai
segítségével képes betartani, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó, közösségi feladatot ritkán vállal, viselkedése, hangneme, társaihoz és felnőttekhez való viszonya kifogásolható. Viselkedési hibáit csak tanári figyelmeztetésre képes korrigálni.
Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki az iskolai élet szabályait gyakran, szándékosan
illetve súlyosan megsérti, felelősségérzete, rendszeretete fejletlen, közösségi feladatokat
nem végez, viselkedésével, hangnemével társainak rossz példát mutat, a közösségi fejlődést hátráltatja.
SZEMPONTOK

PÉLDÁS

JÓ

Iskolai élet szabá- következetesen be- betartja
tartja
lyai
Közösség érdekei- igen jó
nek figyelembevétele
aktív
Közösségi munkában való részvétel
pozitív
Hatása a közösségre

VÁLTOZÓ

ROSSZ

jó

csak nevelői segít- gyakran ill. súlyoséggel képes betar- san megsérti
tani
közömbös
szemben álló

jó

közömbös

befolyást nem gya- nem árt
korol

Törődés társaival gondos, segítőkész segítőkész

érdektelen
negatív

ingadozó, közömbös

ártó
sokat vét ellene

Házirend betartása

betartja, arra ösztönöz

betartja

részben betartja

Viselkedés

kifogástalan

megfelelő

előfordul udvariat- durva
lanság

Példamutatás

pozitív

megfelelő

gyakran negatív

negatív, romboló

kifogásolható

sértő

Felnőttekhez való kifogástalan, udva- megfelelő
rias
viszonya
Fegyelmező intéz- nem részesült
kedések

szóbeli figyelmez- írásbeli figyelmez- igazgatói figyeltetés
tetés
meztetés, intő
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A szorgalom értékelésének szempontjai:
Példás a tanuló szorgalma, ha a munkához való viszonya példamutató. Feladatait pontosan és
rendszeresen elvégzi, kötelességtudata igen fejlett, értelmi képességének és körülményeinek megfelelő eredményt ér el.
Jó a tanuló szorgalma, ha munkáját, feladatait általában elvégzi, kötelességtudata fejlett, eredményei megközelítik azt a szintet, melyet képességei lehetővé tesznek, de hiányzik belőle a még jobb, eredményesebb munkára való eltökéltség.
Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek a munkához való viszonya ingadozó, feladatait
hiányosságokkal végzi, kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti, eredményei elmaradnak a képességeinek és körülményeinek megfelelő szinttől.
Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki kötelességeit gyakran elmulasztja, feladatait ösztönzésre is csak komolyabb hiányosságokkal végzi el, munkájában megbízhatatlan,
eredményei jelentősen elmaradnak a képességeinek megfelelő szinttől.
SZEMPONTOK

PÉLDÁS

JÓ

Tanulmányi mun- igényes, törekvő
kája
arányban
Képességeihez
mért tanulmányi meghaladó
munkája
igen jó
Önellenőrzés
Önálló
végzés

álló, megközelítőleg
arányban álló

munka- igen jó

SZEMPONTOK

figyelmes

VÁLTOZÓ

ingadozó,
metlen

HANYAG

figyel- hanyag, feladatait
nem végzi el

alatta marad

jóval alatta marad

jó

hiányos

gyenge vagy nincs

jó

szétszórt

nem hajlandó rá

NAGYON JÓ

JÓ

MEGFELELT

NEM FELELT
MEG

Önművelési lehe- rendszeres, céltu- tisztában van a időszakos, neve- passzív
tőségek kihaszná- datos, aktív
fontosságával
lői ráhatás szüklása
séges
Tanórán kívüli in- igen sokszor
formációk hasznosítása
Tanulmányi, kul- gyakori
turális és sportversenyeken való
részvétel

előfordul

ritkán

egyáltalán nem

ritka

nem vesz részt

nem vesz részt
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A magatartás és a szorgalom értékelése a karancsaljai tagintézményben:
Magatartás:
5 (példás): Önálló, kezdeményező, aktív az iskolai munkában. Viselkedése társaival, felnőttekkel tisztelettudó, példamutató. Kerüli a durvaságot. Jóindulatúan segíti társait. Szívesen
vállal munkát osztálya, közössége érdekében. Nincs intője, figyelmeztetése vagy megrovása.
4 (jó): Iskolai magatartása jó. Nem kezdeményező, de a rábízott feladatokat felelősséggel teljesíti. Büntetése nincs. Durva kifejezéseket nem használ. Ügyel környezete rendjére.
3 (változó): Feladatokat ritkán vállal. Cselekedetei következményeit nem mindig képes felmérni, így gyakrabban vét a házirend ellen. Társaihoz való viszonya, tanórai magatartása időnként kifogásolható. Az iskolai házirendet esetenként megsérti. Büntetése osztályfőnöki intésnél súlyosabb nem lehet. Környezete rendjéért semmit sem tesz, viselkedési szabályok betartására gyakran kell figyelmeztetni. nem tudja és nem is akarja
betartani.
2 (rossz): Közösségi munkát nem vállal. A házirendet nem tudja és nem is akarja betartani.
Társaival, nevelőivel viselkedése sokszor durva. Visszaél fizikai fölényével. Tanórai
munkát szándékosan zavarja. Nem becsüli közössége érdekeit, szándékosan rongálja
környezetét. Büntetési fokozatai vannak.
A szorgalom minősítésének szempontjai: fejezze ki a tanuláshoz, a munkához való viszonyt,
mérlegelve az egyéni képességeket és ambíciókat.
5 (példás): Munkájában a rendszeresség és a pontosság a jellemző. Törekvő, egyéni képességei
alkalmassá teszi többlet feladatok vállalására is. Tanórákon aktív. Tanulmányi és egyéb
versenyeken eredményesen szerepel. Segít társainak. Folyamatos munkája társai előtt is
példamutató. Gondot fordít felszerelésének, házi feladatainak meglétére, rendezettségére.
4 (jó): Képességeihez mérten általában megfelelően teljesít, tanulmányi munkája jó, de nem
aktív, többletfeladatokat ritkán vállal. Képességeit, mellyel jobb eredményt érhetne el,
nem használja ki. Tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban szívesen
részt vesz.
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3 (változó): Teljesítménye ingadozó, nem kitartó. Feladatait időnként elhanyagolja. Írásbeli
feladatait gyakran nem készíti el. Felszerelése hiányos, ami a tanórai munkáját gátolja.
Nem sokat törődik önművelődéssel.
2 (hanyag): Képességeihez mérten gyenge teljesítményt nyújt. Rendszertelenül, vagy nem is
készül az órákra. Felszerelése hiányos, ami a tanórán való figyelmét gátolja. A munkában társait is zavarja. Tanórán kívüli programokon nem vesz részt.
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Jutalmazás
Iskolánkban a tanulóközösségek vagy egyes tanulók tanulmányi munkájában, tanórán kívüli tevékenységük során elért jó eredményüket jutalmazzuk. Az eredményes munka elismerése
a tanulónak önbizalmat ad, aktivitásra, cselekvésre ösztönzi őket. A jutalmazás feltétele a házirendben foglaltak megtartása.
A jutalmazás formái:
 szaktanári dicséret: szóbeli
 szaktanári dicséret: írásbeli
 DÖK dicsérete: írásbeli (közösségi munkáért)
 osztályfőnöki dicséret: szóbeli
 osztályfőnöki dicséret írásbeli
 iskolai közösség előtti dicséret kéthavonkénti iskolagyűléseken
 igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt
Év végi jutalmazási lehetőségek:
 bizonyítványba írt szaktanári dicséret
 bizonyítványba írt munkaközösségi, tanszakvezetői dicséret
 bizonyítványba írt nevelőtestületi dicséret
 bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret
 bizonyítványba írt igazgatói dicséret
 oklevél
 jutalomkönyv, jutalomtárgy
 jutalomtábor
 Jó tanuló, Jó sportoló kitüntetés
 Jó tanuló, Jó sakkozó kitüntetés
Az év végi jutalmazást kizáró ok az osztályfőnöki megrovó vagy ennél magasabb szintű
fegyelmező intézkedés, illetve a 6 óra igazolatlan hiányzás.
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Büntetés
Iskolánkban, ha a tanuló teljesítménye, viselkedése és a követelmények között ellentmondás jelentkezik, ha kötelezettségeit elhanyagolja, az iskolai szabályokat, pl.házi rendet szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmi intézkedések célja a nevelés,
tehát nem lehet megalázó. Súlyos szabályszegés esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható
a jogszabályoknak megfelelően.
A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmi intézkedések:
Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
 bejegyzés az eseményfüzetbe (3-5 beírás jelent egy-egy fegyelmező fokozatot)
 szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés kisebb mértékű, egyszeri kötelességmulasztás,
igazolatlan hiányzás esetén szaktanár, osztályfőnök részéről:
 szóbeli figyelmeztetés (közösség előtt),
 írásbeli figyelmeztetés (tájékoztató füzetbe, naplóba)
 írásbeli intés ismétlődő kötelességmulasztás esetén szaktanár vagy osztályfőnök részéről
 osztályfőnöki megrovás: írásbeli
 megbízatás visszavonása (szaktanár, osztályfőnök, igazgató által adott megbízás
visszavonása annak hanyag végzése, azzal való visszaélés, stb. esetén)
 igazgatói figyelmeztetés: írásbeli
 igazgatói intés: írásbeli
 igazgatói megrovás: írásbeli
 nevelőtestületi megrovás: írásbeli
 eltiltás valamilyen tevékenységtől, létesítmény vagy eszközhasználattól, osztályvagy iskolai rendezvényen való részvételtől
 nevelőtestületi fegyelmi eljárás
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Továbbhaladás
2. osztálytól kezdve a magasabb évfolyamra lépés feltétele, hogy a tanuló az előző évfolyam helyi tantervében rögzített teljesítménykövetelményének legalább elégséges szinten tegyen eleget.
A tanulási problémákkal küzdő gyermekeket időben megfelelő szakvizsgálatra küldjük.
Az intézménybe való felvétel jelentkezés alapján történik. Az első osztályosok beiratkozása április hónapban történik.
Vállaljuk, hogy a más programmal dolgozó iskolából érkező gyerekeket képessé tesszük
az eredményes együtt haladásra.
Kiemelkedő tanulmányi munka esetén kivételesen indokolt esetben lehetőséget biztosítunk egy szorgalmi tanévben két év tananyagának elsajátítására.
Mindezek megvalósulásának érdekében iskolánk valamennyi pedagógusának feladata:
 a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése,
 folyamatos ellenőrzés és az önellenőrzés alkalmainak biztosítása,
 az objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés.
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Értékelés
1-4. évfolyamon
FÉLÉVES

ÉVVÉGI

1.

Szöveges aláhúzás

Bizonyítvány pótlap

2.

Szöveges aláhúzás

Osztályozás, szöveges értékelés bizonyítvány

A féléves értékelőlapok mellékelve.
Az évvégi szöveges értékelés fokozatai
1. osztályban és a 2. osztály első félévében:
 kiváló
 jó
 megfelelt
 megfelelt/gyenge
 felzárkóztatásra szorul
Második osztály második féléves és harmadik-negyedik osztály értékelése:
 jeggyel: irodalom, anyanyelv és kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelv, matematika, természetismeret, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra,
barkácsolás, technika és tervezés, testnevelés, informatika, digitális kultúra
-

szöveges értékelés: néprajz, bábozás, sakk-logika, néptánc, tánc és mozgás, színjátszás, etika, hit- és erkölcstan

5-8. osztály
Félévi és év végi értékelés:
-

jeggyel: irodalom, anyanyelv és kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelv, matematika, természetismeret, természettudomány, biológia, földrajz, történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek, fizika, kémia, ének-zene, vizuális
kultúra, technika, technika és tervezés, háztartástan testnevelés, informatika, digitális
kultúra, néprajz, hon- és népismeret

-

szöveges értékelés: néptánc, tánc és mozgás, hit- és erkölcstan, etika, , dráma és
színház

-

A tanulók munkájának egységes értékelése (témazáró felmérések esetén)
Teljesítmény

Érdemjegy
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0 – 39 %:

elégtelen (1)

40 – 59 %:

elégséges (2)

60 – 74 %:

közepes (3)

75 – 89 %:

jó (4)

90 – 100 %:

Jeles (5)
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Helyi tanterv
Iskolánk helyi tantervének alapjául a 2020/2021-es tanévtől a 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv szolgál. Az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

Karancslapujtői székhelyintézmény helyi tanterve
A 2-4. illetve a 6-8. évfolyamon az Értékközvetítő és képességfejlesztő program 1-8. osztályos kerettanterv alapján folyik az oktatás. Erre az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes
Államtitkár 2013. május 8-án kelt 8452-4/2013/KOIR számú határozat ad engedélyt intézményünk számára. Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program általános iskolai tanterve a
kultúra teljességére épül. A tanterv középpontjában a képességfejlesztés, a tevékenykedve tanulás áll. Számol az egyes gyermekek egyéni tempóban való tanulásával, ezért a differenciált
fejlesztés, mint megvalósuló gyakorlat, fő követelménye a tantervnek. A tantervben leírt képességek, kompetenciák fejlesztése magas színvonalú, igényes ismeret-elsajátítást, problémamegoldást, kritikai hozzáállást, kooperációt és kommunikációt kíván.

Kötelező tanórai foglalkozások
ÉKP
Évfolyamok
Tantárgyak
Anyanyelv és kommunikáció
Irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4

4

4

4

2+1

2

2

2

3

3

3

2

2

2

1+1

2

4+1

4

4

4+1

3,5+0,5

3,5+0,5

3+1

3+1

0,5+0,5

1

1+1

2,5

2,5+0,5

3

3

1+1

2

1+1

2

1

1

1

1

Testnevelés és sport

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális kultúra
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
Term.ism./Bev. a
term.tud. alapjaiba
Bábozás

2

1

1

1

1

1+1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1+1

1,5+0,5

2

1

0+0,5

Barkácsolás

1

1

1

Néptánc

1

1

1

1

1

1

1

1

Sakk-logika

0+1

0+1

Néprajz

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0+1

1

1

Matematika
Angol/Német nyelv
Ének-zene

Osztályfőnöki
Színjátszás

0,5

Technika/Háztartástan

1

1

1

1

1

Informatika

1

2

1

1

1

0

1+0,5

1

2-0,5

1+0,5

Biológia

1,5

1,5

Földrajz

1+0,5

1+0,5

2

2

Fizika
Kémia

Történelem

2

2

Társadalomismeret
Összesen:

0+1
23+2

23+2

23+2

24+3

26+2

25+3

28,5+2,5

28,5+3

Helyi tanterv
2020/2021
Évfolyamok
Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7

7

5+1

5+1

4+1

4

3+1

3+1

4+1

4

4

4+1

4

4+1

3+1

3+1

+1

+1

2

3

3

3

3

Angol/Német nyelv
Ének-zene

2

2

2

1

1

1

1

1

Testnevelés
Vizuális kultúra
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány x

4
2

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

+1

+1

1

1+1
2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

2

2

Néptánc
Sakk-logika

1

1
+1

1
+1

1

Hon- és népismeret x
Közösségi nevelés
(osztályfőnök)
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Történelem és állampolgári ismeretek

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

2

1
1

2

Állampolgári ismeretek
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető
órakeret
Maximális órakeret

1
22

22

22

23

27

26

28

28

2

2

2

2

1

2

2

2

24

24

24

25

28

28

30

30

A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
Intézményünk a 2013-2014-es tanévtől egész napos iskolaként működik. A tanórán kívüli
foglalkozások szervezésével az a célunk, hogy olyan lehetőségeket ajánljunk fel a tanulóknak,
amelyek segítik az iskola nevelési-oktatási céljainak megvalósítását. A foglalkozásokon tartalmasan, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tevékenységekkel tölthetik el a tanítási órák utáni
időszakot 16.00 óráig.
Lehetővé tesszük, hogy tanulóink 16.00 óra előtt részt vegyenek szülő kérelmére sportegyesületek által szervezett edzéseken.
A szülő írásban kérvényt nyújthat be a tanév során bármikor az intézményvezetőnek,
amelyben felmentést kérhet gyermeke számára a 16.00 óráig történő benntartózkodás alól.
1. Rendszeresen működő tanórán kívüli foglalkozások
-

tanulószoba

-

tanulást fejlesztő foglalkozás (TFF)

-

alprogrami foglalkozások

-

szakkörök

-

kompetenciafejlesztő foglalkozások

-

felvételi előkészítő foglalkozások

-

idegen nyelvi foglalkozások

-

sportkör

2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
-

versenyfelkészítő foglalkozások

-

tanulmányi kirándulások

-

témahetekhez, projektekhez kapcsolódó programok

-

kulturális intézmények látogatása

-

munkaközösségek programjai

-

osztályok programjai

-

táborok
Tanórán kívüli foglalkozások

Évfolyamok
Foglalkozások
Tanulást fejlesztő foglalkozás
Alprogrami foglalkozások
Tanulószoba
Tehetséggondozás, felzárkóztatás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

11

10

10

10

10

2

2

2

2

5

Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője, hogy két kisebb, eltérő képzési célú szakaszra tagolódik Az első két évfolyamon, a
bevezető szakaszban a kulcskompetenciák kifejlődésének előkészítése, megalapozása. a cél. A
kezdő iskolaszakaszban, 3. és 4. évfolyamon folytatódnak a fejlesztési prioritások. Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló, izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti tovább a kulcskompetenciákat. A hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése céljából segíti az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását. Támogatja a tanulási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulókat.
Az általános iskolai nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszában, az 5-8. osztályig
folytatjuk a kulcskompetenciák és képességek fejlesztését. Az 5. évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó szakaszban megerősítjük az alapkészségeket, amelyet egyaránt segít a szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás. A 7-8. évfolyam fejlesztő szakaszában a tanulók tudásának, egész személyiségének, a már megalapozott kompetenciáknak fejlesztése, bővítése, hatékonyságának növelése áll a középpontban. Tehetségüknek, érdeklődésüknek
megfelelően felkészítjük őket a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Az esélyegyenlőség megteremtésével tovább folytatjuk a felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozást.
A 2009/2010-es tanévben bevezetésre kerültek a kompetencia alapú programcsomagok
teljes lefedettséggel szövegértés-szövegalkotás és matematika kompetencia területen. A választható kompetencia területek közül az idegen nyelvi (angol), a szociális és életviteli, valamint az informatikai kompetencia területi oktatást vezettük be.
Új tanulásszervezési és oktatásszervezési eljárásokkal, módszerekkel dolgozunk: tantárgyi bontás nélküli oktatás adott műveltségterületen (művészetek, szociális életvitel), projekt,
témahét, modulok. A tananyag átadása nemcsak tanórai, hanem tanórán kívül szervezett formában is történik. Kiemelt szempont a digitális taneszközök minél szélesebb körű alkalmazása. A

bevezetés időszakában hangsúlyosan vetődött fel a pedagógus továbbképzés, a belső képzés,
amelyek lehetővé teszik az új, hatékony módszerek alkalmazását.
A kompetencia alapú oktatás fenntarthatósága intézményünkben az alábbi módon valósul meg:
-

Új oktatásszervezési eljárások alkalmazása (moduláris oktatás, projekt, témahét)

-

új tanulásszervezési formák alkalmazása

-

a kompetencia alapú kerettanterv adaptációja

-

az adott programcsomag feladattípusainak alkalmazása

-

kooperatív tanulásszervezés – kooperatív módszerek alkalmazása

-

differenciált rétegmunka – egyénre szóló differenciált képességfejlesztés

-

hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása

-

tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés

-

a verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása, különösen a
HH/HHH tanulók esetén

-

digitális eszközök, módszerek tanórai és tanórán kívüli használata

-

a tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása

-

az ön- és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése érdekében

-

a különböző szövegértési szintnek megfelelő feladattípusok alkalmazása

Az Európai Unió célkitűzéseinek megfelelően meghatározásra kerültek azok a kulcskompetenciák, amelyek a tudásalapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlenek.
A kompetenciák fejlesztésénél azonban elengedhetetlen szem előtt tartani, hogy megfelelő és alapos szaktantárgyi ismeretek nélkül nincs mit fejleszteni. Az 1-4. osztályokban a bevezető és kezdő szakaszokban kell megfelelő mennyiségű és minőségű ismeretet biztosítani a
tanulóinknak, hogy az élethosszig tartó tanulás kompetenciái kellőképpen megerősíthetőek legyenek.
1. Anyanyelvi kommunikáció
Szóbeli és írásbeli kifejezés, valamint a megfelelő szintű értelmezés képessége. Megfelelő módon történő nyelvi érintkezésre való alkalmasság a társadalmi és kulturális kontextusok
teljes skáláján.
2. Idegen nyelvi kommunikáció
Nagyjából ugyanazokat a területeket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció. Szintje,
a nyelvtudás foka az egyén általános és kommunikatív nyelvi kompetenciájára épül, igényeitől,

szükségleteitől függő. Olyan készségeket is igényel, mint a közvetítés és a kultúrák közötti
megértés.
3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
A matematikai kompetencia magába foglalja a négy alapműveletet, a százalékok és törtek
használatát, fejben és írásban végzett műveleteket, a mindennapi életben való alkalmazásukat.
A hangsúly inkább a tevékenységen van, mint az ismereteken.
A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek
és módszerek használatára való hajlam és képesség. A technológia kompetencia ennek a tudásnak értő alkalmazása az emberi környezet szükségszerű átalakítása során.
4. Digitális kompetencia
Az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a munkában, szabadidőben és a
kommunikáció során. Logikus és kritikus gondolkodáshoz és magas szintű információkezelési
képességhez kapcsolódik. A kompetencia alapvetően a multimédiás technológiájú információk
keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes
kommunikációban történő részvétel képességét foglalja magába.
5. A tanulás tanulása
Az önállóan és csoportban történő ismeretszerzés képességét jelenti. Része a hatékony
időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének
és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban történő alkalmazásának képessége. E kompetencia szintjétől függ, hogy az egyén mennyire képes saját
szakmai pályafutásának irányítására.
6. Személyközi és állampolgári kompetenciák
Mindazok a viselkedésformák, amelyek szükségesek a társadalom életében történő hatékony és konstruktív részvételhez, az esetleges konfliktusok oldásához. Mind a személyes, mind
a csoportos érintkezés nélkülözhetetlen részei akár a köz-, akár a magánéletben.
7. Vállalkozói kompetencia
Egy aktív és egy passzív összetevője van.
Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a már létező újítások
elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának képességét. Része az egyén felelőssége saját
– pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése
és elérése, valamint a sikerorientáltság.
8. Kulturális kompetencia

A gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezését foglalja
magában. Fontos szerepe van a közízlés alakulásában, az esztétikai tényezők mindennapjainkban betöltött szerepének formálásában. Tudatosítja az európai kultúra sokszínűségét, a más kultúrák elfogadása és tisztelete mellett az identitástudatot erősíti.

Karancsaljai Tagintézmény helyi tanterve
A 2020/2021-es tanévben kifutó rendszerben a 2-3. illetve 6-7. évfolyamon az oktatás az
emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi tantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
.Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a 90%-át fedik le, a fennmaradó 10%-ot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag követelményeinek elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
Iskolánk az ötödik évfolyamon a Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak
közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja.
Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
 Ének-zene 1-4. évfolyam B változat
 Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam A változat
 Biológia-egészségtan 5-8. évfolyam A változat
 Fizika 5-8. évfolyam A változat
 Kémia 5-8. évfolyam A változat
 Ének-zene 5-8. évfolyam A változat

A választott kerettanterv feletti óraszám
A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
Évfolyam
1-4.

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák óraszámából?

Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

Évfolyam

5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam

8. évfolyam

Anyanyelv és kommunikáció
Matematika
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika
Anyanyelv és kommunikáció
Matematika
Környezetismeret

1 óra
1 óra
0,5 óra
1 óra
0,5 óra
1 óra
1 óra
1. óra
1 óra
1 óra
1 óra

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák óraszámából?
Anyanyelv és kommunikáció
Informatika
Anyanyelv és kommunikáció
Matematika
Dráma és tánc
Anyanyelv és kommunikáció
Matematika
Kémia
Földrajz
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika

Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órák
óraszámából?
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
0,5 óra
1,5 óra

Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam
Tantárgyak
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan/Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7+1
4+1
1
1
2
2
1
5

2. évf.
7+0,5
+1
4+0,5
1
1
2
2
1
5

3. évf.
6+1
+1
4+1
1
1
2
2
1
5

4. évf.
6+1
2
4+1
1
1+1
2
2
1
5

25

25

25

27

Óraterv a kerettantervekhez 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Anyanyelv és kommunikáció

1. évf.
8

2. évf.
7,5

3. évf.
7

4. évf.
7

Testnevelés és sport

5
1
1
2
2
1
5

1
4,5
1
1
2
2
1
5

1
5
1
1
2
2
1
5

2
5
1
2
2
2
1
5

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan/Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5. évf.
4+1
3
4

6. évf.
4+1
3
3+1

7. évf.
3+1
3
3+1

8. évf.
4+1
3+0,5
3 + 1,5

2

2

2

2

1
2

1
2

1

1

2
2
1 +0,5
1 +0,5
1
1

1
1
2
2
1
1

1
1
5
1

1

31

31

Osztályfőnöki

1
1
1
+1
1
5
1

1
1
1
1
1
5
1

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

5
1

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
Anyanyelv és kommunikáció
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika

5. évf.
5
3
4
2
1
2

6. évf.
5
3
4
2
1
2

7. évf.
4
3
4
2
1

8. évf.
5
3,5
4,5
2
1

2
2

1
1

Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki

1
1
1
1
1
5
1

1
1
1
1
1
5
1

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

1,5
1,5
1
1

2
2
1
1

1
1
5
1

1

31

31

5
1

A 4. és 8. évfolyamon az Értékközvetítő és képességfejlesztő program 1-8. osztályos kerettanterv hatályos. Az óraterv megegyezik a karancslapujtői székhelyintézmény fenti ÉKP táblázatában jelzett óraszámokkal.
Karancsaljai tagintézmény helyi tanterve 2020/2021
Óraterv a 1-4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret

1. évf.
7+1
4+1
1

2. évf.
7+0,5
+1
4+0,5
1

2
2
1
5

2
2
1
5

22
2
24

22
2
24

3. évf.
5+1
+1
4
1
1
2
2
1
5
1
22
2
24

4. évf.
5+1
2
4+1
1
1
2
1
1
5
1
23
2
25

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem és állampolgári ismeretek
Állampolgári ismeretek
Etika / Hit-és erkölcstan
Természettudomány

5. évf.
4+1
3
4
2

6. évf.
4+0,5
3
4+0,5
2

7. évf.
3+1
3+0,5
3+1
2

1
2

1
2

1
4

8. évf.
3+1
3
3+1
2
1
1
5

Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Közösségi nevelés (osztályfőnök)
Hon- és népismeret x
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret

2
1

1
1

1
1
5
1

1
1
5
1
1
26
2
28

27
1
28

1
1+0,5
1
1
1
5
1

1
1

28
2
30

28
2
30

1
1
5
1

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Alapelvek:
 A tankönyveket, tanulmányi segédleteket a pedagógusok módszertani szabadságuk
jegyében önállóan választják meg. Lehetőség szerint meg kell szervezni a használt
segédletek begyűjtését is.
 Arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb számú és legkedvezőbb árfekvésű eszközökkel biztosítsuk az ismeretek közvetítését.
 Szükséges az előzetes egyeztetés alsó tagozaton belül, alsó és felső tagozat között
az azonos tantárgyat tanítóknál, iskolai szinten az integrációs szempontok figyelembevételével.
 Az iskola vezetése minden év végén tájékoztatja a szülőket az iskolai tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a kiválasztott tankönyvekről és segédletekről.
A szülők tájékoztatása az alábbiakról:
 mely tankönyvekre, taneszközökre lesz szükség a következő tanévben
 mely tankönyvek kölcsönözhetőek ki az iskolai könyvtárból
 mely tankönyvek használhatók fel az előző tanévekből
A tankönyvválasztás követelményei:
 A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, szakmailag pontos, az érvényben lévő
tantervi követelményeknek megfelelő tankönyvekből válasszunk.

 A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint,
nem biztosítható valamennyi tanulónak.
 A tanulók életkori sajátosságait tartsuk szem előtt, szemléletes, lényeget kiemelő,
érthető, világos szövegezésű, megfelelő méretű, tartós, esztétikus kivitelű könyvet
használjunk.
 Tartalmazzák az alapfogalmakat, mutassanak rá az összefüggésekre és törvényszerűségekre, tegyék lehetővé az önellenőrzést is.
 Legyen tematikus egységekre bontva, megfelelő arányú elméleti és gyakorlati részekkel.
 Biztosítsák az önálló ismeretszerzés készségének kialakulását és fejlődését.
 Legyenek benne differenciálásra alkalmas feladatok is.
 Legyen korszerű, kövesse a változásokat.
 Tartozzon hozzá digitális tananyag.
 A tankönyvcsalád legyen kidolgozott a teljes képzési ciklusra.
Szemléltető és egyéb eszközök kiválasztásának elvei:
 A tankönyvön kívüli információhordozók motiválják a tanulókat a tantárgy iránti
érdeklődésre, annak fenntartására.
 Serkentsék önálló elemzésre, gondolkodásra a tanulókat.
 Legyen korszerű, kövesse a változásokat.
 Feleljenek meg az életkori sajátosságoknak.
 Legyen kompatibilis a tananyaggal, a választott tankönyvvel, munkafüzettel.

Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés megvalósítását iskolánk a Nkt. 27.§ (11) bekezdés értelmében
szervezi meg:
 heti öt (5) órában
 órarendbe beépítve, tanóraként.
A megvalósítás
kötelező
minden napos testmozgás
5 óra

formái ideje
testnevelés óra
sportkör
szakkör
káros függőségekhez ve- valamennyi tanóra
zető szokások kialakulásá- szakkör
nak megelőzése
egészséges életmód kiala- témanapok, témahetek, előadások,
kulása
vetélkedők, termékbemutatók, „Jó
gyakorlatok” felhasználása

ideje, időtartama
egész tanév során
egész tanév során

folyamatos

A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai
Az egész napos iskola nevelési - oktatási programja
Iskolánkban az 1-2. évfolyam mindkét osztályában egész napos iskolai keretekben folyik
a tanítás. Az osztályokban 2-2 nevelő tantárgycsoportos tanítást végez. Egyikük látja el az osztályfőnöki teendőket. A harmadik osztálytól a tanulócsoport már nem egész napos iskolai keretben, hanem a hagyományos szervezeti keretek között (délelőtt tanítás, délután napközi otthon) működik.
A nevelők közötti tantárgyi megosztás:
 magyar + egy készségtárgy;
 matematika, környezetismeret + készségtárgyak.
A tantárgycsoportok kialakításánál figyelembe kell venni az egyes tantárgyak heti óraszámát, mindkét nevelő hasonló óraszámú tanítási órákat, illetve szabadidős tevékenységet vezet.
Az egész napos iskolai keretben tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat vezeti, hanem
gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is.
Továbbá feladata az egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémáival
küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátása.

A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig az a pedagógus
vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A pedagógus kötelessége a tanulási technikák/időbeosztás, feladatok sorrendje, a szóbeli tanulás módszerének elsajátíttatása.
Az egész napos iskola keretében a tanulók felszerelésének tárolása hétfőtől- péntekig az osztályteremben történik.

Az intézményben választható tantárgyak:
1-8. évfolyam: Hit- és erkölcstan/ Etika
A tantárgyválasztás elvei:
Az iskolába történő beiratkozáskor a szülő/gondviselő írásos nyilatkozata alapján történik.
Az iskolai tanulmányok ideje alatt a szülő írásos nyilatkozata alapján, minden év május
20-ig módosítható.
Tanórán kívüli foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi - iskola által szervezett - tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
-

napközi otthon

-

tanulószoba

-

énekkar

-

atlétikai foglalkozások

-

felzárkóztató foglalkozások

-

egyéni foglakozások

-

tehetséggondozó foglalkozások

-

továbbtanulást előkészítő foglalkozások

A nem kötelező foglalkozásokra az előző tanév május 20-ig lehet jelentkezni. Pótjelentkezést minden tanév szeptember 10-ig fogadunk el.
A napközi otthon működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat előírásai rögzítik. A napközis foglakozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme
alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével. A tanulónak kötelező részt venni azokon a
fejlesztőfoglalkozásokon vagy a gyógypedagógiai habilitációt, rehabilitációt célzó foglalkozásokon, amelyeket részére a PSZ (Pedagógiai Szakszolgálat), illetve a TKVB (Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság) szakvéleménye előír és az abban foglaltak alapján részére az iskola/Szakszolgálat biztosít.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstanoktatáson való részvétel a tanulók számára választható. Az iskola
a foglalkozásokhoz tantermet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A hit- és erkölcstan oktatást nem választó
tanulók részére az etika órákon való részvétel kötelező.

Projektoktatás
A projektoktatás kiválóan alkalmas a tanulás tanulására és ezáltal az élethosszig tartó tanulás megalapozására.
Célunk a projektoktatás megvalósításával:
-

a tanulók komplex szemléletformálása, együttes munkálkodás, egymás segítése, elfogadása, kommunikációs készségek, technikák elsajátítása

-

tevékenység központú, feladat orientált módszerek alkalmazása

-

iskolai keretek kitágítása

-

változatos technikák, eszközök, munkaformák bevonása

A projektoktatás fő értéke a munkafolyamat, a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.
A projektoktatás szakaszai:
-

Témaválasztás - cél megjelölése

-

Tervezés (időterv, felelősök, munkacsoportok)

-

Kivitelezés

-

Az eredmények bemutatása

-

Értékelés

A projektoktatás munkaformái:
-

egyéni

-

páros

-

csoportos

A projektoktatás eredménye mindig egy produktum.
A projektoktatás formái iskolánkban:
Iskolánkban évente egy témahét az osztálykirándulásokhoz kapcsolódva kötelezően kerül
megvalósításra.
Az egy hetes projekt témájáról, az éves munkaterv elkészítése előtt dönt a tantestület.
Választási lehetőségek:

-

Karácsony projekt

-

Húsvét projekt

-

Egy szabadon választható témához kapcsolódó projekt

Egy napos projektek:
-

Egészségnap

-

A víz világnapja

-

Madarak és fák napja

Értékelés:
A témahét és a projektek zárása magában foglalja az eredmények bemutatását, valamint
a bemutatott produktumok értékelését. Az értékelés kritériumait előre közölni kell a tanulókkal.
Az értékelés során fontos az önértékelés és egymás munkájának pozitív szemléletű mérése.
Értékeljük a munkát:
-

a produktumok szempontjából

-

a tanulás szempontjából

-

a társas kapcsolatok szempontjából

Az értékelés lehet szöveges, vagy pontozásos.
Tanulói értékelés:
-

önértékelés

-

társértékelés

-

projektfolyamat értékelése

Tanári értékelés:
-

projektfolyamat értékelése

-

projekttervek értékelése

-

prezentáció értékelése

Etesi Tagintézmény helyi tanterve
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi tantervre épül:
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) számú EMMI rendelet ajánlott tanterve
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és
követelményekkel.
3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a
céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több
idő jusson:

ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
4. évfolyam

A szabadon
tervezhető órák
óraszámából növelve
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika

Növelt óraszám
ETES
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra

4. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat”
illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tanterv alapján tanít:
ÉVFOLYAM
VÁLASZTOTT KERETTANTERV
1-4. évfolyam
Ének-zene A változat

5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon 4. osztályban az angol nyelvet tanulják.

6. Iskolánkban a tanítás a hagyományos szervezeti keretek között (délelőtt tanítás, délután napközi otthon) működik.
7. A tanítás reggel 8.oo-kor kezdődik, szülői igény esetén 7.oo-tól ügyeletet biztosítunk.
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon (NAT 2012)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Összes heti óra:
Szabadon tervezhető:
maximális órakeret:

Tantárgyak

1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

7+1
4+1
1
1
2
2
1
5
23
2
25

7+1
4+1
1
1
2
2
1
5
23
2
25

6+2
4+1
1
1
2
2
1
5
22
3
25

6+2
2
4+1
1
1
2
2
1
5
24
3
27

Kötelező tantárgyak és óraszámon 1-4. évfolyam NAT 2020
1.
2.
3.
évfolyam
évfolyam
évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Etika/ hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Összes heti óra
szabadon tervezhető
maximális órakeret

8 (7+1)
0
5 (4+1)
1
0
2
2
1
0
5
22 óra
2 óra
24 óra

8 (7+1)
0
5 (4+1)
1
0
2
2
1
0
5
22 óra
2 óra
24 óra

6 (5+1)
0
4
1
2 (1+1)
2
2
1
1
5
22 óra
2 óra
24 óra

4.
évfolyam
6 (5+1)
2
4
1
2 (1+1)
2
1
1
1
5
23 óra
2 óra
25 óra

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK
HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható
egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a
kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása,
az önálló ismeretszerzés és a tanulás.
Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket
fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képesek irányítani.
Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő
jól megválasztott tankönyvcsalád.
A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal.
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős
egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik:
 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből
az iskolai tanulás tevékenységeibe;
 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók
pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.
 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége
és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon
alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz.
 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni.
 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott
tanulási módszerek, eljárások.
 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek,
készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével;
az önálló tanulás és az önművelés alapozásával.
 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória,

gondolkodás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése.

 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának









kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.
Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.
Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására.
A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való értékelése.
A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben
történő megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására
(napközis időkeret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).
A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások
során.
Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.
Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.
Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét a nyelviség.
Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.
Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és gyakoroltatása.
Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.
Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási
szokások, technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak
megismerése.
A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése.
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással,
problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít.

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek
segítségével fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elősegíti a személyiség érését.
A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi
nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és
a konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja.
Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási pontnak.
A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei
valamennyi képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az
egyéb foglalkozások során.
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való
felhasználásával fejleszthető leginkább.
E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz.
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább
függetlenül, önállóan is dolgozni tudjanak.
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés
fejlődésének függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges.
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.
Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémameg-

oldó képességük. Ez lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az
örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra.

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése
és védelme érdekében;

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód
gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre neveljük
őket

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kí–











vüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének
szempontjából legfontosabb ismeretekkel
a táplálkozás,
az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
a családi és kortárskapcsolatok,
a környezet védelme,
az aktív életmód, a sport,
a személyes higiénia,
az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
a stressz- és feszültségoldás metódusai
a tanulók ismerjék meg a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;
tudják, hogy az egészségtudatos léthez szervesen hozzátartozik az egyénileg kialakított mozgásprogram, mely a fittség megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú;
tanulják meg a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testilelki kiegyensúlyozottság elérésében;

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák;
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;
- tömegsport foglalkozások;
- úszásoktatás;
b) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai

c) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap szervezése az alsó tagozatos tanulók
számára;

d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök;
- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalogtúra szervezése;
e) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.
Alapvető célunk: az egészségmegőrzés
ismertetése és betartatása.

elemi

feltételeinek

meg-

Az egészségnevelés várható eredményei
A család szerepének megértése
A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete.
A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása
A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás kialakítása.
5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes megoldására való, igény megteremtése
6. Az egészségmegőrzés
alapvető feltételeinek ismerete a helyes
napirend kialakítása
7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete.
8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása.
9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése.
10. A testi higiénia iránti igény kialakítása.

1.
2.
3.
4.

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása.
12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és tágabb környezetéért.
13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete.
14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben
(egészség- és környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása.
15. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben
rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.
16. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása
ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet
megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának
szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.

-

A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való
fejlesztése a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival
összhangban.

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.

3. Az iskolai környezeti

nevelést

elsősorban

a következő

tevé-

kenységformák szolgálják:

a) Tanítási órán a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai
b) Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások
szabadidő-szegmense, valamint a napközis és egyéb foglalkozások

c) Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák:
fél évben osztályonként egy-egy
a környezeti értékek felfedezésére;

gyalogtúra

a kör-

-

minden
nyékre

-

évente egy környezetvédelemmel,
természetvédelemmel
lalkozó projektnap
szervezése a „Föld napja”
alkalmából játéko vetélkedővel,

-

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;

-

minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat”
szervezése a településen
a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.

d) Iskolai, területi, versenyek
e) Osztálykirándulások, táborok
1. Környezeti nevelés a tanórákon

fog-

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi
tantárgy ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Az első és második osztályban inkább az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és
"környezetbarát" szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság
és elkötelezettség szintje.

2. Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon
Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos
magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi
struktúra része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő
arányban magába foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet
és a természet megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. A tanórán kívüli foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés.

3. Környezeti nevelés kiránduláson
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program. Ez helyi tantervi célok megvalósulását szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet
megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A
programokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő-felfedező magatartás dominál.
Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását.
A kirándulások időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk.
Hagyományőrző Program
Etes bányász falu volt, kiemelt feladtunknak tekintjük a bányász múlt minden értékes, lényeges
elemének megismertetését a felnövekvő nemzedékkel. Az ismereteket tanórákon, napközis foglalkozásoskon és egyéb lehetőségeket kihasználva igyekszünk beépíteni. Célunk, hogy minden
tanulónk az 1-4 év alatt egy alkalommal eljusson a Salgótarjánban található Bányamúzeumba.
Fontosnak tartjuk a meglévő, megtapasztalható emlékek megismertetését a falu régi paraszti
életével kapcsolatban is (hagyományok, népviselet, munkaformák-mesterségek, ételek, eszközök). Bekapcsolódunk a községben ilyen céllal szervezett programokba. (szüreti felvonulás)

A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika és tervezés.

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége illetve a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt a tanévzárón
nyomtatott formában és az iskola weboldalán tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell
előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJA

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát
az alábbi módok valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás
alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei
között szervezett edzéseken való sportolással.
TANULÓI KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉSEK
A folyamatmérések diagnosztikus célt szolgálnak, nem lehetnek a gyerekek minősítésének az eszközei.

 Bemeneti mérés:
-Minden tanév október 15-ig az 1. évfolyamba érkező gyerekek iskolaérettségi
hiányosságainak és képesség szerinti összetételének a megállapítása, pl. a DIFER képességvizsgáló rendszer alkalmazásával.
-2.-4. osztályokban értő olvasásból és matematikából
A bemeneti és a kimeneti mérések eredményét a tanító, értékeli, levonja a konzekvenciákat, meghatározza a továbblépés mikéntjét.
Kimeneti mérés:
1-4. osztályokban értő olvasásból és matematikából

Tantárgyak

1.
évfolyam
2020 NAT

2.
évfolyam
2012 NAT

3.
évfolyam
2012 NAT

4.
évfolyam
2012 NAT

Magyar nyelv és
irodalom
Angol nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

7+1

8

8

8

-

-

-

4+1
1
0
2
2
1
5
22 óra
2 óra
24 óra

5
1
1
2
2
1
5
23
2
25

5
1
1
2
2
1
5
22
3
25

2
5
1
1
2
2
1
5
24
3
27

Összes heti óra
szabadon tervezhető
maximális órakeret

2020. szeptember 01-től az alsó tagozat órakerete

