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Dankó Pistának 

 

Magyar Héten a magyar cigánynak 

hadd hódoljon a magyar dalos, 

Hadd maradjon emléked szívünkben 

Könnyharmatos, virágillatos. 

Húzd rá, cigány, te örök, te áldott 

Virulj mindig, dicső nótafa, 

Halhatatlan híred ragyogását 

Be ne földelje feledés hava! 

Zengj nekünk a vásárhelyi térről, 

Dorozsmai malomról dalolj, 

A szegedi boszorkányvarázslat 

Szálljon reánk a vonód alól! 

Magyar bánat és magyar reménység 

Muzsikádban ölelkezzenek, 

Magyar múltból a magyar jövőbe 

Így marsoljon új dalos sereg! 

Diadalmas nótád szavára 

Némuljon az idegen silány, 

Húzd szívébe az egész világnak 

Igazunkat, szent magyar cigány! 
/Juhász Gyula 1928./ 



3 

 

TARTALOM 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ........................................................................................ 7 
Bevezetés ........................................................................................................................ 8 

1.1. Miért éppen Dankó Pista? .................................................................................. 10 
1.2. Történet .............................................................................................................. 11 
1.3. Komprehenzív iskola – mindenki iskolája - Mindenki iskolája – befogadó 

iskola ......................................................................................................................... 12 
2. Jogszabályi háttér ...................................................................................................... 19 

2.1. Hatályossági záradék ......................................................................................... 21 
2.2. Személyi feltételek ............................................................................................. 28 

2.3. Az intézményi működés dologi feltételei .......................................................... 29 
2.4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az érdekvédelem fórumai ........................ 29 
2.5. Az intézmény képzés szerkezete ....................................................................... 30 

ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA.............................................................. 31 
AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ....................................................... 32 

Bevezető ....................................................................................................................... 32 
Ajánlás .......................................................................................................................... 32 
1. Az óvoda szervezeti felépítése, személyi feltételek .................................................... 32 
2. Helyzetelemzés ......................................................................................................... 33 

2.1. A település adottságai, helyzete ......................................................................... 33 
2.2. Helyzetkép az óvodáról ..................................................................................... 33 

3. Az óvodai nevelés célja, feladata .............................................................................. 34 

3.1. Alapelvünk ......................................................................................................... 34 

3.2. Gyermekkép ....................................................................................................... 34 
3.3. Óvodakép ........................................................................................................... 35 
3.4. Óvodai nevelésünk célja .................................................................................... 35 

3.5. Óvodai nevelésünk feladatai .............................................................................. 36 
4. A nevelés kerete ........................................................................................................ 36 

4.1. Gondozás. Az egészséges életmód alakítása ..................................................... 36 
4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés ......................... 39 
4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása ......................... 43 

5. Óvodai életünk tevékenységformái .......................................................................... 43 

5.1. Játék ................................................................................................................... 44 

5.2. Mese, vers .......................................................................................................... 47 
5.3. Ének, zene, énekes játék .................................................................................... 48 
5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka .......................................................................... 50 

5.5. Mozgás. Mozgásos játékok ................................................................................ 51 
5.6. A környező világ tevékeny megismerése .......................................................... 52 
5.7. Munka jellegű tevékenységek ............................................................................ 53 

5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás ........................................................ 55 
5.9. Sajátos programelem - matematikai nevelés ..................................................... 56 
5.10. Cigány kisebbségi népismeret ......................................................................... 57 

6. Az óvoda kapcsolatrendszere ................................................................................... 57 
6.1. A szülők és nevelők kapcsolattartásának rendszere, formái .............................. 57 

6.2. Külső kapcsolatok rendszere ............................................................................. 58 
7. Gyermekvédelem ...................................................................................................... 59 

7.1. A hátrányos és veszélyeztetett helyzet kritériumai ............................................ 59 
7.2. Az óvodapedagógus feladata ............................................................................. 59 
7.3. Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai ....................................................... 60 
7.4. A gyermekvédelem hatékonyságát segítő tevékenységek: ................................ 60 



4 

 

8. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ........................................... 60 
8.1. Alapelv ............................................................................................................... 60 
8.2. Beszédfogyatékos gyermek, akik fejlesztése logopédus segítségével ellátható. 62 

9. A fejldés jellemzői az óvodáskor végére .................................................................. 63 
10. Ellenőrzés, értékelés: írásos dokumentumok .......................................................... 64 

10.1. Cél .................................................................................................................... 64 
10.2. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése ................................................... 64 
10.3. A gyermekek fejlődésének ellenőrzése ........................................................... 65 

11. A megvalósítás személyi és tárgyi feltételei ........................................................... 65 
11.1. Személyi feltételek ........................................................................................... 65 
11.2. Tárgyi feltételek ............................................................................................... 65 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ................................................................. 68 
NEVELÉSI PROGRAMJA .......................................................................................... 68 
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai ......................................................................................... 69 

1.1. Miben vagyunk mások, mint a többiek? – célok, feladatok .............................. 69 
1.2. Eszközeink ......................................................................................................... 70 
1.3. Nevelési rendszerünk ......................................................................................... 70 
1.4. Általános fejlesztési alapelveink ........................................................................ 77 

1.5. Az iskola képzési rendje .................................................................................... 92 
1.6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai .............................. 94 

1.7. Nevelési koncepció ............................................................................................ 96 
1.8. Diákkép .............................................................................................................. 96 

1.9. Pedagóguskép .................................................................................................... 97 
1.10. Szülőkép .......................................................................................................... 97 
1.11. Nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés .............................................................. 97 

1.12. Iskolai nevelés – oktatás közös értékei ............................................................ 99 
1.13. Az iskolai nevelés – oktatás alapvető céljai .................................................. 100 

1.14. Az iskola képzési rendje, feladatai ................................................................ 101 
1.15. A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés jellemzői ..................................... 101 
1.16. Az iskola értékelési és vizsgarendszere ......................................................... 103 

1.17. az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai ......................................................... 105 
2. Cigány interkulturális oktatás ................................................................................. 108 
3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok ..................................................................................................................... 109 

3.1. A közösségépítés fő területei ........................................................................... 109 
3.2. Tanári segítőmunka a közösségfejlesztésben .................................................. 109 

4. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje .......................................................................................................................... 112 
4.1.1. Képesség-kibontakoztató program ........................................................... 112 
4.1.2. Komprehenzív iskolamodell ..................................................................... 112 
4.1.3. Második Esély Gimnáziumi Program a kezdetektől ................................ 113 
4.1.4. Eljárásaink, avagy kiemelt fejlesztési területek az esélyprogramban ....... 114 

4.1.5. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések ................................................ 116 

4.2. Beilleszkedési zavarok kezelése ...................................................................... 117 

4.3. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása .......................................... 118 
4.3.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók ..................................................... 120 
4.3.2. A beszédfogyatékos tanulók ..................................................................... 122 
4.3.3. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 

és súlyosan akadályozott tanulók ........................................................................ 124 



5 

 

5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................... 127 
5.1. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok .................................................. 128 
5.2. Káros szenvedélyek ......................................................................................... 128 

5.3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek ...... 128 
5.4. Az ifjúságvédelmi munka során betartandó etikai követelmények ................. 129 
5.5. Az osztályfőnökök ifjúságvédelmi munkája és a gyermekvédelmi felelős ..... 129 
5.6. Szociális hátrányok kezelése ........................................................................... 130 
5.7. Feladatok tanévkezdéskor ................................................................................ 130 

6. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

 .................................................................................................................................... 131 
6.1. A szülők és az iskola ........................................................................................ 132 

6.2. A nevelők és a tanulók közötti kapcsolattartás ................................................ 133 
6.3. A nevelők és a szülők közötti kapcsolattartás ................................................. 133 
6.4. Kapcsolattartás a pedagógusok között ............................................................. 134 
6.5. Belső - külső együttműködési modell a tanulók lemorzsolódásának 

csökkentésére .......................................................................................................... 134 
7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai ................................................................................................. 138 
8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje .................................................................................................. 140 
9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint 

középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei ......................... 142 
10. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok .................................... 146 

10.1. Helyzetelemzés .............................................................................................. 147 
10.2. Egészség – egészségfejlesztés ....................................................................... 147 
10.3. Egészségfejlesztési céljaink ........................................................................... 148 

10.4. Az egészségfejlesztő munka eredményessége érdekében az iskola feladatai 149 
10.5. A környezet és az egészség kapcsolata .......................................................... 150 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve ................................. 150 
12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai ..................................... 150 
13. A szakképzési törvény átvételére és az előzetes tanulmányok beszámítására 

vonatkozó rendelkezései ............................................................................................. 151 

14. Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok ....................................................... 152 
15. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése ............................................... 154 
16. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei az intézményben – minden intézménytípuson ................................................... 154 

17. A pedagógiai program végrehajtáshoz szükséges nevelő – oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke ............................................................................ 162 
17.1. Alsó tagozat ................................................................................................... 162 

17.2. Felső tagozat, gimnázium és szakképzés ....................................................... 165 
18. A Második Esély Gimnáziumi program 2018-tól – elvek és módszerek a tanulói 

igényekhez igazítottan ................................................................................................ 181 
A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ...................................................... 190 
1. Helyzetelemzés, értékelés ....................................................................................... 192 

2. Feltételrendszer ....................................................................................................... 192 

2.1. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei ........................................................... 194 

3. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei ......... 195 
3.1. Kollégiumi napirend: ....................................................................................... 195 
3.2. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások ............................... 196 
3.3. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: ....................................................... 196 
3.4. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: ........................... 196 



6 

 

3.5. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: .............. 196 
3.6. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: ............................ 197 
3.7. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: .................................................. 197 

4. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az 

önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei ........................................................... 197 
5. Kollégiumi foglalkozások és témakörök ................................................................ 199 
6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve ................................................. 203 

7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elvei ............................................................... 204 
8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek .............................. 204 

9. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve ...................................... 206 
10. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái .............. 207 
11. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek .................................................... 207 
12. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ......................................................... 211 

13. Második Esély Gimnáziumi Program a kollégiumban ......................................... 213 
  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

 

 

 



8 

 

„Ahány ember, annyi megoldás, 

Vagy megoldatlanság. Ezért nem hiszek 

az egyre jobban elszaporodó bölcs tanácsokban. 

Az ember mégis csak eléggé egyedi. 

Ennyit, gondolom, a magunk javára talán elmondhatunk. 

Hogy legvégletesebb formációnkban  

– legyen az bűnöző vagy próféta – 

sem vagyunk akárkik.  

Az ember megérdemli, hogy odahajoljunk föléje.” 

(Mészöly Miklós) 

 

Bevezetés 

Magyarországon, így térségünkben is sok fiatal, a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad 

az általános iskolából, és még többen vannak olyanok, akik a tankötelezettségük lejártával 

szakképzettség nélkül a munkaerőpiacon nem, vagy csak igen nehezen értékesíthető 

képzettséggel kerülnek ki az iskolarendszerből. A kimaradásuk és az alacsony 

képzettségük elsősorban hátrányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a hátrányos, 

sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú iskolázottság 

következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus 

élethelyzetekbe kényszeríti. 

Ma már nem vitatható, hogy a társadalmi problémák kezelésében jelentős szerepe van az 

oktatásnak, az oktató-nevelő munkának, az oktatási intézményeknek. A maguk pedagógiai 

és pedagógián kívüli eszközeivel az intézményekben dolgozó pedagógusok, pedagógiai 

szakalkalmazottak és technikai munkatársak sokat tehetnek és tesznek a társadalmi 

feszültségek kezelése, az elsősorban roma lakosság hátrányainak csökkentése érdekében. 

Az iskola tantestülete hisz abban, hogy a társadalmi integráció megteremtésének és 

erősítésének egyik valós és hathatós eszköze az oktatás. Az oktatás kiemelt szerepét a 

középfokú oktatás általánossá tétele megerősítette, ugyanakkor olyan problémahalmazt 

hozott felszínre, amelyet az iskolák jelentős része nem képes kezelni.  

Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk egy olyan intézményrendszer és hálózat 

megvalósítása, amely képes a térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 

roma származású gyermekek, fiatalok társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére, 

esélyegyenlőségének növelésére, hátrányos helyzetük csökkentésére. 

Az előítéletek, a kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a másság elfogadására, a 

mások iránti nyitott, empatikus emberré nevelés is. 
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Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sokszorosan kudarcként 

megélő fiataloknak. Ez által lehetővé válik számos kallódó fiatal re-integrálása az oktatási 

rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesszebbmenőkig érvényesülnek. 

Legfontosabb céljaink: 

- az évfolyamok közötti átjárhatóság, kapcsolattartás biztosítása, 

- a kommunikációs képesség fejlesztése 

- a csapatépítés 

- a közösségi szellem megerősítése 

- az ismeretek közös alkalmazása 

- az új ismeretek megszerzése 

- a játszva tanulás 

- tolerancia egymással szemben 

- az ismeretek hétköznapi alkalmazása. 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI, mint 

komprehenzív iskola, olyan egyedülálló intézményegység és – szerkezet, melyben a 

tanulókat, képességeik szerint szakmáig és/vagy érettségiig eljuttatva önbecsülést és esélyt 

ad a tanulóknak az élet útján elindulni. Intézményünk egységes alapelv alapján működik, 

azonban intézményi alapfeladatok szerint három csoportba szervezetten jelennek meg, az 

életkori sajátosságokhoz és az eltérő jogszabályi előírásokkal összhangban a nevelési 

programok elvi alapvetései: 

- az óvoda 

- az általános iskola, a szakképző iskola és a gimnázium 

- és a kollégium. 

Azt gondoljuk, hogy számos tanuló esetében az iskolai kudarcok leküzdése elsősorban az 

iskolán kívüli eszközök és az iskolán belüli, az iskolába beépíthető egyéb módszerek, 

eljárások, valamint az alkalmazott pedagógiai eszközrendszertől függ(het). 

„Elfogadjuk a gyereket, mint olyan embert, akit  

tudatos szülői választás vagy a véletlen ránk bízott.  

Elfogadjuk annak,  

aki.  

Befogadjuk  

azok közé az emberek közé, akikkel kapcsolatban vagyunk.  

Attól a pillanattól kezdve, amikor először találkozunk, a vele való kapcsolatot élőnek, 

fontosnak tekintjük, olyan kapcsolatnak, amelynek alakulásáért elsősorban mi, felnőttek 

vagyunk felelősek. 

 

Semmilyen módszer nem helyettesítheti azokat a tapasztalatokat, amelyeket azzal 

szerzünk, hogy figyelünk a gyerekre. 

 

Reggel, megérkezéskor, beszélgetünk, amikor ő beszél, vagy társára figyel, amikor nem tud 

másra figyelni, csak arra, ami vele történik, aminek éppen örül, vagy ami nyomasztja. 
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Miközben mozog könnyedén, vagy kiesve a ritmusból, ahogy ér, görcsösen vagy 

könnyedén. Ahogy szaladgál vagy szemlélődve álldogál a folyosón. Lehet, hogy az egyik 

nap szemlélődik, a másikon irányít. Lehet, hogy hónapokig más irányítását követi. Lehet, 

hogy ötleteit elfogadják a többiek, lehet, hogy még nem. Mindezt és ezernyi mást, vagyis a 

közvetlen tapasztalatot semmi nem pótolja. Az a nyitottság a lényeges, amellyel jelen 

vagyunk akkor, amikor együtt élünk az iskolában a gyerekekkel.” 

1.1. Miért éppen Dankó Pista? 

Iskolánk alapítói olyan személyt akartak névadóul választani, aki közel áll ahhoz a 

nemzetiséghez – a romákhoz – ahová tanulóink jelentős része tartozik, és egyben, akire 

büszkék is lehetünk. Büszkék lehetünk Dankó Pista munkabírására, kitartására és 

példamutatására. Személyében olyan cigány ember született, akire egy egész ország nézett 

fel. 

Dankó Pista muzsikus cigánycsalád leszármazottja volt, és már 15 évesen saját zenekara 

élén játszott. Döntő fordulat volt életében, amikor a költővel, Pósa Lajossal 

megismerkedett. „Ettől fogva nem is válik el a két név egymástól, és míg magyar nótát 

dalolnak a világon, addig mindig együtt emlegetik nevüket” – mondta róluk Móra Ferenc 

– „ A költő karjára vette a cigányt , és halálos holtáig el nem hagyta többet.” 

Dankó rövid élete során több mint félezer dallamot, nótát komponált, amelyek a magyar 

nóta történetének egyik legnagyobb alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége túlmutat 

önmagán, hisz oly korban történt mindez, amelyben a magyarságunk megtartóereje volt a 

tét: Ady szavaival: 

„Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, 

Akinek a lelke elvágyódik innen, 

Akit kerget, hajszol s óvár, beteg vágy a, 

Akinek a lelke magyar földön árva, 

Megmenti, megtartja a te magyar lelked, 

A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, 

A te du hajságod, a te kacagásod… 

Visszaadtál nekem egy vesztett világot. 

 

A kor legnagyobb színészei énekelték Dankó nótáit, és népszerűsége talán ennek is 

köszönhetően egekig repült. 1890-ben saját daltársulatot szervezett, járta az országot, 

Oroszországba is eljutott, az ország legkisebb szegletében is játszották dalait. Szomorú 

ellentmondás ugyanakkor, hogy mindezek ellenére, ő maga – a dallamvilágában gazda g 

lélek – többnyire szegénységbe n élt, és a s ok nélkülöz és a tüdővész halálos csíráját ültette 

el benne: még a negyvenötödik születés napja e lőtt meghalt. Temetésén – ötszáz dalát 

képviselendő – ötszáz cigányzenész kísérte sírjáig, egy egész ország szalutált holtában 

előtte. „Bölcsődben a koldus fiát ringatták, koporsódban, mint királyt kísérnek utolsó 

utadon.” – írta temetéséről Gárdonyi. Emlékét kortárs írók és költők műveikben örökítették 

meg, életéről színdarab és film is készült, Pósa közbenjárására pedig szobrot is emeltek 

neki a szegedi Tisza-parton, egykori kedves kávéháza előtt. 

 



11 

 

1.2. Történet 

Intézményünk, a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI 

fenntartójának jogelődjét a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 

2004-ben hozták létre magánszemélyek. 

Az alapítók – akik maguk is szociálisan érzékeny, nagy szakmai múlttal rendelkező 

pedagógusok – célja az volt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos 

helyzetű gyermekek és felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetőségeit 

elősegítsék, - bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon versenyképességük növekedjen. E 

célkitűzések teljesítése érdekében alakult meg 2004. július 19-én a Dankó Pista Szakiskola 

és Gimnázium, amely első tanévét 120 diákkal – saját épület hiányában – a birisi Jókai 

Mór Általános Iskola épületében, a Mező Imre út 1-3. szám alatt „albérlőként” kezdte. 

A gyerekek tanítása mellett már a kezdetektől úgy gondoltuk, hogy egy iskolának a 

település kulturális életére meghatározó hatással kell lennie, ezért már 2004-ben 

közművelődési megállapodást kötöttünk a helyi önkormányzattal. A megállapodás 

keretében intézményünk minden rendezvényébe belevontuk és a mai napig belevonjuk a 

falu lakosságát is. 

 

1.2.1. 2005/2006-os tanév – az első bővülés 

A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt 5 évben folyamatosan és 

dinamikusan fejlődött. A szükségleteknek megfelelően bővült tevékenységi körünk, 

valamint a gyarapodó gyereksereg elhelyezése érdekében igyekeztünk újabb épületeket 

találni. Ennek a folyamatnak az első lépéseként fenntartónk megvásárolta és felújíttatta a 

Mező Imre út 21. szám alatti ingatlant – amely régen óvoda és bölcsőde, majd később, az 

új épület elkészültéig általános iskola volt –, ahol 2005. szeptemberétől folyik az oktatás. 

A kis épület 6 tantermet foglalt magába, amely befogadott 2 felzárkóztatos -, 1 

gimnáziumi- és 2 szakiskolai osztályt. Családias hangulatban folyt a tanítás. 

A 2005/2006-os tanévben már 300 fő tanulói létszámra kértünk működési engedélyt, 

bővült az iskolánk profilja az általános iskolai munkával is. Nevünk már Dankó Pista 

Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium lett. Szakmai képzéseink is bővültek és 

ebben a tanévben indult be intézményünkben a felnőttképzés is. 

2005. szeptemberétől az alábbi szakmákat sajátíthatták el diákjaink iskolánkban: 

- burkoló, 

- kőműves, 

- szobafestő- mázoló és tapétázó, 

- szociális gondozó és -ápoló, 

- gyermek- és ifjúsági felügyelő, 

- dajka, 

- fodrász, 

- számítógép kezelő (-használó), 

- pedagógiai asszisztens, 

- szociális gondozó és szervező. 

Felzárkóztató oktatásban nappali munkarend szerint 70 fő vett részt, a gimnáziumunk esti 

és nappali munkarend szerint is működött. Ebben a tanévben tartottuk meg első szakmai 

vizsgáinkat is, amely eredményeképp 149 fő szerzett szakképesítést. A tanév jelentős 

eredménye volt még a pályázati forrás bevonásával megvalósult teljes épület-felújítás és - 

akadálymentesítés is, amely lehetővé tette, hogy a későbbiekben mozgásukban korlátozott 
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diákok is tanulhassanak iskolánkban. 2005 szeptemberében – hagyományteremtő 

szándékkal – megrendeztük az I. Birisi Tócsni Fesztivált, amely a falu és a környező 

települések lakóinak nyújtott – és nyújt azóta is minden évben – őszi szórakozási 

lehetőséget. 

1.2.2. 2006/2007 — a tanulói létszám 400 fő 

2006/2007-es tanévet már 400 fővel kezdtük el, és tovább bővítettük szakmai 

képzéseinket: szociális-, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző valamint 

rendszerinformatikus oktatással. 

Ebben a tanévben első ízben szerveztünk érettségi vizsgát. Nagyon büszkék vagyunk az 

első érettségizőkre: nappali tagozaton 28 fő, esti tagozaton 43 fő vizsgázott sikeresen, akik 

közül 13 fő nyert felsőoktatási intézménybe felvételt. A szakmai vizsgákon 117 fő zárta le 

eredményesen OKJ-s vizsgáját. 

 

1.2.3. 2007/2008 — új képzőhely 

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk közoktatási megállapodása alapján – Érpatakon 

megkezdtük az általános iskolai oktatást. Egyrészt ennek, másrészt az iskolánk iránti 

érdeklődés növekedésének következtében a 2007/2008-as tanévet már 800 fővel indítottuk 

(ebből 377 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló). 

2008-ban érettségizőink száma a nappali tagozaton 26 főre változott, akik közül 15-e n 

jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Az esti tagozaton 41 fő érettségizett. Szakmai 

képzéseinken 205 fő tett sikeres szakmai vizsgát, illetve beindítottuk – nem 

iskolarendszerű képzés keretében – az élelmiszer- és vegyi áru eladó valamint a boltvezető-

vállalkozó tanfolyamokat. 

 

1.3. Komprehenzív iskola – mindenki iskolája - Mindenki iskolája – befogadó iskola 

Az egészséges kisgyerek 6-7 éves korban vágyik az iskolába, ahol ismeretei, képességei 

kilombosodhatnak. Ennek elősegítésére azonban az szükséges, hogy az iskola is elfogadó, 

befogadó legyen. Fontos, hogy a tanulás követelményei fokozatosan épüljenek rá a nyolc 

éven aluli gyermekek érzelmek által meghatározott érdeklődésére, és a tanulási vágyat a 

tanítóval kialakított személyes kapcsolat erősítse meg. 

Életünk csupa változás, szüntelen átmenet egyik életkorból a másikba, akadályok 

legyőzésének folyamata, küzdelem a mindig megújuló és változó tevékenységformák 

elsajátításáért, egyre könnyebb és sikeresebb alkalmazásáért. A változások idején 

különösen fontos azoknak a segítése, akik családi körülményeik vagy egyéb 

életnehézségeik miatt nehezebben indulnak neki egy-egy új életszakasz akadályainak, akik 

kisebbrendűségi érzésekkel, félénken vagy alkalmazkodási gondokkal lépik át az iskola 

kapuját. Ezeknek az akadályoknak a leküzdéséhez nyújthat segítséget a komprehenzív 

iskola modell, amely kialakítását intézményünk is célul tűzte ki.  

 

1.3.1. Mit is jelent a komprehenzív iskola kifejezés? 

A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) nem egy speciális iskolatípus, sokkal 

inkább egy működési mód, amely arra törekszik, hogy első osztálytól 12 éven át minden 
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tanuló számára biztosítsa az érdeklődési körének és jövőbeni elvárásainak megfelelő 

képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a gyereknek le kelljen cserélnie azt az intézményt vagy 

tanulócsoportot, amelyben diákéletét megkezdte. Ez a rendszer nem úgy nyújt előnyt 

valakinek, hogy azzal másoknak hátrányt okoz, hanem arra biztosít esélyt mindenkinek, 

hogy saját egyéniségét és képességeit a saját és a mások örömére, a másoknak okozott 

károk nélkül fejleszthesse. 

Európában, a hagyományos iskolarendszerekben csak a kezdő iskolai évek jelentenek 

mindenki számára egységes szakaszt. Ezt követően különféle kiválogatási eljárásokkal – 

például felvételi vizsgával – szétválasztják (szelektálják) a tanulókat: a „legjobbak”, a 

felsőoktatásig vezető, „elit iskolákba” nyernek felvételt. Azok, akik ezt nem akarják, vagy 

nem tudják vállalni, olyan iskolákba kerülnek, amelyekből legtöbbször csak a 

szakképzéshez vezet út. A magasabb társadalmi presztízsű iskola típusokba való bekerülés 

szempontjából a társadalom különböző rétegeiből származó gyerekek különböző, 

egyenlőtlen esélyekkel rendelkeznek. A komprehenzív iskolák az esélyegyenlőség 

biztosításának jegyében ennek a szétválogatásnak az elkerülésére jöttek létre. 

Melyek a befogadó iskola legfontosabb jellemzői? 

- mindenkit, mindenféle válogatás nélkül befogad, 

- egyformán érzékeny minden kultúrára, 

- a tanulási folyamatot 12/13 évfolyamra tervezi,  

- demokratikusan működik, 

- alapszerkezetében sem érdeklődés, sem előmenetel mentén nem hoz létre tartósan 

homogén csoportokat, 

- a kiemelkedő tehetségek és a tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztését 

alapvetően kiegészítő programokkal, valamint megfelelően megválasztott és alkalmazott 

módszerekkel biztosítja, 

- a képességek, készségek fejlesztése során speciális fejlesztő eszközöket, játékokat 

alkalmaz, 

- ebben az iskolában az értékelés nem minősítés, 

- bizonyos csomópontokon valamennyi tanuló számára választási lehetőséget 

biztosít érdeklődéséhez és tehetségéhez alkalmazkodó tantervi lehetőségek, illetve 

tanulási programok között, 

- a fejlesztési céloknak megfelelő környezettel rendelkezik, 

- önállóságra és kreativitásra nevel, 

- mély természetszeretet alakít ki. 

 

A 2009/10-es tanévben intézményünk alapfeladatai egységes óvodai-bölcsődei neveléssel 

és kollégiumi elhelyezéssel bővültek, amelyek ellátáshoz elengedhetetlen volt a Mező Imre 

út 1-3. szám alatti épület teljes felújítása, épületegységeinek összekötése és a tetőtér 

beépítésével a kollégium kialakítása. 

A felújított épület birtokbavételével gyermekeink jóval kényelmesebb környezetben 

tanulhatnak, és az új oktatási-nevelési módszerek alkalmazása is hatékonyabb lehet. A 

kollégium megalapítása jelentősen hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű — 

elsősorban roma — fiatalok integrált neveléséhez, szakmához segítéséhez és ezáltal a 

térségben tapasztalható súlyos társadalmi nehézségek leküzdéséhez. 

Az elhelyezési körülmények javulásával és a nevelési terület kiterjesztésével a 

gyakorlatban is létrejött a komprehenzív iskolamodell bázisa, amelyet az idei tanévben az 

első osztályban, majd a következő években — felmenő rendszerben — minden évfolyamra 

kiterjesztve kívánunk bevezetni. 
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1.3.2. Az iskolai környezetről 

Iskolánkban célunk olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermekek minden 

érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. Olyan környezet kialakítása, 

amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek szabadon választott örömteli játékát, játékos 

tevékenység általi fejlődését, ismereteinek bővítését. A sikert és örömöt hozó fejlesztő 

eszközök és játékszerek alkalmazásának célja a tanulás és a tudás szeretetének elmélyítése. 

Megtapasztaltuk, hogy minél tökéletesebb egy környezet, annál kevesebb beavatkozásra 

van szükség a felnőtt részéről.  

 

1.3.3. Iskolaotthonos oktatás alsó tagozaton 

Iskolánkban úgynevezett iskolaotthonos, nagyfelmenő rendszert alkalmazunk. Ez azt 

jelenti, hogy legalább az első négy évben (de lehetőség szerint hatodikig) az osztállyal két 

osztálytanító dolgozik együtt, továbbá a „tanórákat” és a „napközis foglalkozásokat” nem 

elkülönítetten, „délelőtt tanóra, délután napközi bontásban”, hanem az egész napra 

egyenletesen elosztva tartjuk. Meggyőződésünk, hogy ez a rendszer tudja biztosítani a 

képességek kibontakozásához nélkülözhetetlen egyenletes terhelést és a tartós kapcsolatot 

a gyerek és pedagógus között. 

 

Az iskolakezdés első éveiben azt várjuk, hogy a gyerek írni, olvasni, számolni tanuljon, 

ezekben az években mégis a mozgást, éneket, hangszeres játékot, rajzolást, festést, 

mintázást, kézművességet kínáló tantárgyak, tevékenységek a legfontosabbak. 

Fontos, hogy az iskola a tanulót mozgáson, éneken, rajzon-festésen keresztül szólítsa meg, 

nemcsak e tantárgyak óráira, hanem az írás, olvasás, a számolás tanulásának óráin, ezek 

eszközeként is. A pedagógiai munkát, a gyerekkel való együttélést, kibontakozásának 

támogatását művészet közeli tevékenységnek tekintjük. A személyiségünknek azokat az 

erőit, képességeit, a megérzést, ráérzést, rögtönzést, amelyek a rutinból kiemelnek, éppen 

a mozgás és a művészeti tevékenységek mozgatják. A mozgásnevelés azt segíti, hogy a 

gyerek irányítani tudja testét; gondolatait, érzéseit mozgással is ki tudja fejezni. Az éneklő, 

hangszeren játszó, éneket, zenét hallgató gyerek dallamot, ritmust, harmóniát hoz létre, él 

át. A színeket, majd mesék, történetek hangulatát, később alakokat festő, egész testtel 

végzett mozgásait rajzzal formákban megjelenítő gyerek érzésekre, hangulatokra, 

mozgásokra figyel, ezeket ábrázolja. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy az írás-olvasás-

számoláshoz megkívánt absztrakcióhoz eljusson. 

 

Mit tanítunk magyar nyelv és irodalomból? 

Az olvasás nem természetes, hanem a kultúra közvetítésével kialakított készség, képesség. 

Jelenleg egy világos, rendszeres, hangelemző-összetevő komponenst tartalmazó 

olvasástanítási módszerrel tanuljuk az olvasást, írást. A műveltségi terület oktatása során 

a fő cél a tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeinek kialakítása, kiépítése és 

megszilárdítása úgy, hogy a különböző célokhoz megfelelően tudjanak kommunikálni. A 

cél eléréséhez az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése és az írástanítás, az 

íráshasználat fejlesztése elengedhetetlen. 

A tanítás során a többi módszer között együtt mondunk a gyerekekkel verseket, 

mondókákat, mesét. A szinte kívülről tudott mondókák, mesék szavai, betűi segítségével 

tanítjuk őket írni, olvasni. 

Ugyanígy, az ismert mesék, történetek szövegét használva segítjük elő, hogy nyelvi 
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tapasztalataik tudatosodjanak. Hagyományos nyelvtani szabályokat az első két 

évfolyamon nem tanítunk. 

Mit tanítunk matematikából? 

Teljes testtel végzett mozgással összekapcsolt, erre épülő fejszámolást, a négy 

alapműveletet fejben és írásban; tömeg-, hosszúság-, űrtartalom- és időmérést. 

A matematikaoktatással célunk, hogy megfeleljünk az „egy életen át történő tanulásra” 

irányuló felkészítésnek. Az első évek legfontosabb feladata, hogy megalapozza a biztos 

műveletfogalmat és a számolási készséget; a természetes számok fogalmát, a biztos 

eligazodást a tízes számrendszerben, az alapvető geometriai fogalmakat, megalapozzuk a 

valószínűségi szemléletet és a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modellek 

kapcsolatáról. 

 

1.3.4. Az értékelésről 

Az állapotfelmérésre, a diagnosztikus értékelésre égető szükségünk van. Minél 

pontosabban tudjuk, hogy a gyerek bizonyos helyzetben – szóban, írásban, rajzban vagy 

mozgásban – mire képes, mit tud, miért hibázik, miért éppen úgy hibázik, annál 

pontosabban tudjuk, hogyan viszonyuljunk hozzá, milyen tevékenységet tervezzünk, 

kezdeményezzünk a számára, miben szorul segítségre.  

A gyerek fejlődését önmagához viszonyítjuk. Valójában az egyetlen reális pont, amihez 

viszonyítani érdemes, az a gyerek korábbi teljesítménye, tehát a gyerek adott területen 

nyújtott előző teljesítményéhez viszonyított változást célszerű leírni. Ha bármi máshoz 

viszonyítunk, akkor olyan versenyhelyzetet teremtünk, amelyben egyetlen dolog biztos: a 

gyerekeknek soha nincsenek egyenlő esélyei. A szabad szöveges értékelést fontosnak 

tartjuk. Ha a tanító szabad szöveget fogalmaz, abban erő van. Az a szellemi energia, 

amelyet az értékelés írására készülve és írás közben mozgósítunk, megjelenik a szövegben 

és hat arra, aki olvasni fogja: szülőre és gyerekre egyaránt. 

1.3.5. A motivációról 

A gyermek a saját tapasztalatai, tevékenysége által tanul, mivel számára az ismeretszerzés 

is örömet jelent. Feladatunk a szorongás csökkentése, valamint a motiváció felkeltése és 

ébrentartása. A gyermekközpontú szemlélet és az ezen alapuló légkör megkívánja tőlünk, 

hogy ismerjük a gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteit és kielégítsük változó igényeit. 

Könnyebb úgy érzelmi biztonságot nyújtani, ha megértjük a gyermek helyzetét. Nyugodt 

légkört alakítunk ki magunk körül, mivel a gyermek igényt tart a személyes figyelemre.  

Nem vezénylünk, nem diktálunk, de a gyermekek tudják, hogy bármikor számíthatnak 

ránk: a jelenlétünkre és közreműködésünkre. 

 

1.3.6. Helyi tantervünk alapelemei 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

Tantervünk egységesen kezeli a képzés első három szakaszát. A hosszabb idő lehetővé 

teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt tanulását, az alapkészségek 

stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő meghosszabbítása mellett a 

szaktanári rendszert később, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 
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Az általános műveltséget közvetítő, a kulcskompetenciák stabil beépülését elősegítő, 

szaktárgyi rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakaszban is együtt tanítjuk 

valamennyi tanulónkat. A hosszabb alapozó szakaszra építve elkerüljük az általános 

műveltséget közvetítő szakasz megkettőződését, az eltérő felkészültségű, különböző 

adottságú tanulók számára pedig a szakasz végén elágazó képzési irányokat ajánlunk.  

 

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 

Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem kényszerülnek intézményváltásra. Egyéni 

motivációtól függően lehetőség van felkészülni az érettségire vagy szakképzésen való 

részvételre. 

A 12. évfolyam után - amennyiben tanítványunk nem kíván továbbtanulni - helyben is 

lehetőség van érettségire épülő középfokú- vagy felsőfokú szakképzettség megszerzésére. 

 

Tradicionális tanítási órák 

Azok a tananyagok, amelyek szakmai követelményei és pedagógiai céljai ezt szükségessé 

teszik, tanítási órákban szerveződnek. Ilyenek: anyanyelv, testnevelés, számolási logikai 

képességeket alapozó tevékenységek, amelyek az optimális készség-képességfejlesztés 

érdekében az időbeli folyamatosságot igénylik. Természetesen ezek az órák sem jelentenek 

45 perces frontális (arccal a tábla felé) órát, hisz a differenciálás és a csoportmunka ezeken 

a foglalkozásokon is szerepet kap. 

 

Differenciált tanulásszervezés 

Differenciáláson a tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztést, az egyéni 

sajátosságokhoz igazított tanulási környezetet értjük. Ez kissé leegyszerűsítve azt jelenti, 

hogy a tanár - figyelembe véve a gyerekek eltérő személyi jellemzőit, személyiségét és 

pillanatnyi tudását - az oktatási cél elérése érdekében eltérő feladatot ad a tanulóknak, azaz 

a tanítás középpontjában nem a tananyag, hanem a gyermek áll. 

 

Csoportmunka és kooperatív tanulás 

Az egyéni munka mellett a gyerekek párban végezhető feladatokat kaphatnak és 

csoportokban is dolgozhatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy-egy asztalhoz külön 

csoportba ültetjük a jobb és gyengébb képességűnek tartott gyerekeket. A csoportmunka 

sokkal inkább arról szól, hogy a közös felelősségre és munkamegosztásra építve igazi 

együttműködésre, azaz kooperativitásra sarkaljuk tanítványainkat. 

A kooperatív tanulás során a gyermekek nem csak az együttműködési képességüket 

fejlesztik, hanem egymástól is tudnak tanulni, azaz egy ilyen osztályban nem a tanár az 

ismeretek egyedüli birtokosa. A pedagógus, felszabadulva a kizárólagos ismeretközlő 

feladat alól, egyrészt segítőként, támogatóként, mint a tanulókkal együtt dolgozó 

„munkatárs” vehet részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irányítja is azt.  

Egy ilyen osztályban a pedagógus diákjait partnerként kezeli és ösztönzi őket az 

együttműködésre. A kooperatív tanulás során a csoporttagok megtanulnak egymásra 

figyelni, az egyéni verseny helyett a csoportteljesítmény kerül előtérbe. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a tanulók a „verseny helyett együttműködést” hirdető szemléletet átviszik 

az élet más területeire is, ami alapvetően meghatározza az emberekkel való kapcsolatukat.  
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Projektek 

Hazánkban a hagyományos iskolai oktatás során az egyes tudományoknak egy-egy iskolai 

tantárgyat feleltetünk meg, s a tanár feladata, hogy „kicsiben”, a tanulók életkori 

sajátosságaihoz igazítva tanítsa meg a tudomány egyszerűsített elemeit.  

A világ azonban nem tantárgyakra bontva működik. Amerikai reformpedagógusok 

vetették fel, hogy az oktatás során nem egymástól elhatárolt részeket, hanem a világ 

komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek, hisz a világ is összetett jelenségekből áll, s 

lényegében minden feladat megoldásához mozgósítani kell mindazt, amit az ember tud.  

A projekt-módszer lényege, hogy elméleti ismeretek meghallgatása és megtanulása helyett 

a tanulók valami konkrét, kézzelfogható „terméket” készítenek el.  

Egy adott téma iránt érdeklődő tanulók az osztály- és évfolyamkereteken átívelő csoportba 

szerveződve mélyülnek el a feladat megoldásában. Ennek során jórészt önálló munkával, 

szükség szerint a projektcsoporton belüli belső munkamegosztással (kiscsoportok 

szervezésével), a tanórai és a tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A munka 

során szükséges elméleti tudnivalókat maguk kutatják fel, meglévő és frissen szerzett 

tudásukat megosztják egymással.  
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„… Az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja, ha úgy érezzük, 

hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, 

akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: 

elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, 

mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.” 

/Thomas Gordon/  
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2. Jogszabályi háttér 

 

A pedagógiai program, - különösen - a helyi tanterv tartalmát meghatározza: 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

- 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

- 229/2012. (VIII. 28) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

- Az emberi erőforrások minisztere 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

- 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 5. melléklete, mely javításra került a 6/2014. (I. 29.) 

számú EMMI rendelet 3. és a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 10. mellékletének 

megfelelően 

- - 10. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethezként megjelent: „15. melléklet 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

- 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről, és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

- A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

- a szakképzési kerettantervekről - 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 9. számú 

melléklete 

- 9. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethezként megjelent a „14. melléklet 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

- 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

- 6/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 

- 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 
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- Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelete a 

szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a 

szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

- Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 

- Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelete az emberi 

erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

- Az emberi erőforrások minisztere 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelete az emberi 

erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról 

- 255/2009.(XI.20.) kormányrendelettel módosított 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

- A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. 

(XII.17.) Korm. Rendelet /módosítva: 202/2007 (VII.31.) Korm. rendelet/, 

- a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. 

(IX.21.) OM rendelet, 

- 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról, 

- 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról, 

- 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, 

- Az emberi erőforrások minisztere 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelete az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

- 32/1997. (XI. 5.) MKM r. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 41/2002.(VI. 5.) OM rendelet a kerettantervi rendelet módosításáról 

- 2/2005 (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelveiről, 

- 34/2011. (X. 7.) BM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. 

(VII. 28.) IRM rendelet módosításáról 

- az OKJ-s szakképesítések központi programjai. 
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A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI pedagógiai 

programjának részei: 

- az intézménytípus specifikumainak megfelelő - helyi - nevelési program és 

- az iskolai intézménytípusok esetében a helyi tantervek. 

- A Kormány 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete az egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról: 

o Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

o A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet módosítása  

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI pedagógiai 

programja összefoglalja az óvodában és az iskolai rendszerének egységeiben folyó oktató-

nevelő munka elemeit. Áttekinthetővé és tervezhetővé teszi az óvodai, és az iskolai 

munkát. 

A pedagógiai program elkészítésénél az intézmény tantestülete törekedett a világnézeti 

semlegesség elvének betartására. 

A pedagógiai program lehetőséget ad az intézmény iránt érdeklődőknek, hogy az évente 

kiadásra kerülő felvételi tájékoztatóban közölteken túl, bővebb ismereteket szerezzenek az 

intézményről és ezzel a gyermekeik számára megkönnyítsék az intézményválasztást, 

pályaválasztást. 

 

A pedagógiai program nyilvános, bárki megtekintheti. Egy-egy példányát az érdeklődők 

megtalálhatják az intézmény titkárságain, és az iskolai könyvtárban. Elektronikusan 

hozzáférhető az iskola honlapján: 

http://www.dankop.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=53:pedagogiai-

program-20010&catid=11:pedagogiai-program&Itemid=4  

A pedagógiai program az intézmény további dokumentumaival: a szervezeti és működési 

szabályzattal, a házirenddel és az intézményi minőségirányítási programmal alkotja 

egységesen az intézmény szabályzóit. 

2.1. Hatályossági záradék 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI jogelőd 

intézménye a pedagógiai programját 2008-ban fogadta el. 

A közoktatási törvény 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézmény a 

pedagógiai programját, vagy annak módosítását, a jóváhagyást követő tanévtől felmenő 

rendszerben vezeti be. 

Ezen pedagógiai program módosítás 2016. szeptember 1-jétől kerül bevezetésre.  

 

http://www.dankop.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=53:pedagogiai-program-20010&catid=11:pedagogiai-program&Itemid=4
http://www.dankop.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=53:pedagogiai-program-20010&catid=11:pedagogiai-program&Itemid=4
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2.1.1. Az értékelésre vonatkozó rendelkezések 

A tantestület a pedagógiai programban foglaltak teljesítését tanítási évente értékeli a 

tantestületi tanévnyitó értekezleten az előző tanévre vonatkozóan. 

 

 

2.1.2. A módosításra vonatkozó rendelkezések 

A pedagógiai program módosítható. A módosítást kezdeményezheti az intézmény 

főigazgatója vagy a tantestület tagjainak 50%-a + 1 fő tantestületi értekezleteken, a 

feltételek meglétének írásbeli igazolása alapján. 

A tantestület szavazással határoz arról, hogy a módosítás kezdeményezését elfogadja-e. (A 

jelenlévő tantestületi tagok kétharmadának egyetértése szükséges az indítvány 

elfogadásához.) 

A pedagógiai program módosítását kezdeményezheti az intézmény fenntartója is. 

A pedagógiai program módosításra kerül, ha az intézmény alaptó okiratában az 

alaptevékenységeket érintő változás történik. 
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2.1.3. A pedagógiai program legitimációja 
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2.1.4. Véleményezés 

 

Szülői Szervezet 

 

 

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője által a 2018 - 2019-es tanévtől bevezetésre 

kerülő, a már Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola -ra átdolgozott, módosított pedagógiai programját az intézmény szülői 

szervezete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt a tantestületnek elfogadásra 

javasolta a 

 

A/9-017/2018 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

 

A/4-012/1/2018 számú határozatával. 
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2.1.5. Diákszervezet 

 

Diákszervezet 

 

 

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője által a 2018 - 2019-es tanévtől bevezetésre 

kerülő, a már Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola -ra átdolgozott,, módosított pedagógiai programját az intézmény 

diákszervezete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt a tantestületnek 

elfogadásra javasolta a 

 

A/9-016/2018 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

 

A/4-011/1/2018 számú határozatával. 
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2.1.6. Elfogadás 

 

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője által a 2018 - 2019-es tanévtől bevezetésre 

kerülő, a már Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola -ra átdolgozott, módosított pedagógiai programját az intézmény 

nevelőtestülete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt elfogadta a 

 

A/9-018/2018 számú jegyzőkönyv alapján hozott 

 

A/4-013/1/2018 számú határozatával. 

Almási Katalin   

igazgató    
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2.1.7. Jóváhagyás 

 

A Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 

mint a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium 

és Alapfokú Művészeti Iskola, mely 2018 - 2019-es tanévtől Dankó Pista Óvoda, Általános 

Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola néven folytatja működését, 

mint ennek fenntartója, az intézménynek, a 2018 - 2019-es tanévtől bevezetésre kerülő, 

módosított pedagógiai programját jóváhagyta 

 

annak megvalósításához a pénzügyi keretet az éves költségvetésében határozza meg és 

biztosítja a hatályos működési engedély és pedagógiai programban foglaltak figyelembe 

vételével. Ezen döntés született a: 

 

2018. IX.06.-án/én kelt jegyzőkönyv alapján hozott 

 

27./2018 (IX.06) számú határozattal.” 
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Az intézmény működésének feltételei 

2.2. Személyi feltételek 

2.2.1. Az intézmény vezetősége 

Igazgató: Almási Katalin 

Igazgatóhelyettesek: 

1. óvoda 

2. gimnázium, szakgimnázium, 

3. általános iskola 

4. szakközépiskola 9-11. évfolyam 

5. érettségi utáni szakmaképzés (11-12, 13-15.évf.) gyakorlati oktatásvezető 

6. általános és tanügyi igazgatóhelyettes (minden tanügyi irányítás, dokumentum vezetés 

stb.) 

 

 

2.2.2. Titkárság: 

iskolatitkárok 

 

 

 

 

2.2.3. A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI 

elvárásai a pedagógusokkal szemben 

 

Cél: 

- a szakemberek arányát növeljük a továbbképzésre fordítható keret 

felhasználásával. Fontosnak tartja az iskolavezetés, hogy a intézményben dolgozók 

ismeretei bővüljenek, a mindennapi alkalmazás szintjére fejlődjenek az informatika és az 

idegen nyelvi műveltségkörben. 

- az osztályfőnöki munka nevelési-tartalmi elemeit fejlesztve, tanulóink útmutatást, 

használható ismereteket szerezzenek, és válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató 

kérdésekre. 

- az intézményben dolgozók következetesen dolgozzanak a közösen meghatározott 

feladatok teljesítésén. A szakmai és pedagógiai tevékenységben kiemelkedőt nyújtók 

érezzék munkájuk megbecsülését. A pedagógiai program elvárásainak nem teljesítése 

mind anyagilag, mind erkölcsileg jusson kifejezésre. 

- a NAT műveltségi területeit tanítani tudó, a szakmai vizsgákra, érettségi vizsgákra 

felkészíteni tudó tantestülete legyen intézményünknek. 
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2.2.4. A tantestület szakmai munkaközösségei – Teamjei 

Óvódai dolgozók 

Alsó tagozat 

Felső tagozat 

Szakközépiskola (és Híd program) 

Gimnáziumi, szakgimnáziumi 

Szakmaképzési 

 

Munkaközösség vezetőt az érintett tanárok a maguk alkotta szabályok szerint, lehetőleg 

jelölés és titkos szavazás útján választják. 

A választást az igazgató hagyja jóvá. Az igazgató is jelölhet. Ha a megválasztott személyét 

az igazgató nem hagyja jóvá, a választási eljárás megismétlődik. A megbízás három 

tanévre szól. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjai választják, és az igazgató bízza meg 3 évre. 

2.3. Az intézményi működés dologi feltételei 

Intézményünk egy székhellyel, két tagintézménnyel és egy telephellyel rendelkezik. 

Székhely: 4235 Biri, Mező u. 21. 

Tagintézmények:  

4235 Biri, Mező u. 1-3. - (hrsz: 9/5) 

4235 Biri, Mező u. 2. - (hrsz: 103/2) 

 

Telephely:  

4232 Geszteréd, Petőfi u. 8. 

4320 Nagykálló, Kossuth u. 8. 

4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3. 

4235 Biri, Fő u. 94. 

3847 Felsődobsza, Deák u. 49; 51; 53. 

4456 Tiszadob, Táncsics utca 12. 

4967 Csaholc, Kossuth utca 36-40. 

4032 Debrecen, Böszörményi út 68. A ép. 1/10 (hrsz: 19897/3/A/10) 

4235 Biri, Mező utca 12. (hrsz: 98., művészeti szaktanterem, szaktantermek) 

4391 Tarpa, Kossuth út 18. 

4391 Tarpa, Kossuth út 19/f 

2.4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az érdekvédelem fórumai 

Dolgozói érdekvédelem 

 Tantestületi szinten 

 

Tanulói érdekvédelem 

 Osztályfőnök 

 Osztály-diák bizottság 

 

Szülői érdekvédelem 

 Iskolai Szülői Munkaközösség 
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2.5. Az intézmény képzés szerkezete 

a) alapfeladata [Nkt. 4. § 1. a) - i), k) - p), s)] 

1. óvodai nevelés, 

2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

3. általános iskolai nevelés-oktatás, 

4. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

5. kollégiumi ellátás, 

6. nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 

8. szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

9. szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

10. nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

11. nemzetiség szakgimnáziumi nevelés-oktatása, 

12. nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

13. Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, 

14. felnőttoktatás, 

15. alapfokú művészetoktatás, 

16. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

17. A 2016 szeptember 1. előtt indult szakiskolai képzések esetében: szakiskolai 

nevelés-oktatás. 

18. A 2016 szeptember 1. előtt indult szakközépiskolai képzések esetében: 

szakközépiskolai nevelés-oktatás. 

 

Képzési szerkezet: 

 Gimnáziumi oktatás 9-12. évfolyamon, +2 év szakmai bizonyítványra épülő 

érettségit adó képzés 

 Szakközépiskolai tanítás 9-11. évfolyamon 

 Szakgimnáziumi oktatás 9-15.évfolyam 

 Szakképzési évfolyamok (nappali és esti oktatási munkarend szerint) 

 óvodai ellátás 

 Általános iskolai nevelés - oktatás 1-8. évfolyamon 

 Könyvtárhasználat 

 Tornaszoba 

 Kollégium 

 Köznevelési és Szakképzési HÍD – program 

 erdei iskola 

 iskolai tanműhely 
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ÓVODA HELYI NEVELÉSI 

PROGRAMJA 
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AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 

Bevezető 

Óvodai nevelésünk mindig fogékony volt az új befogadására, a változtatásra a fejlődés, 

fejlesztés érdekében. A társadalomban végbemenő változások egyenes következménye a 

nevelés hangsúlyainak változása. Az alapvető célok megegyeznek, de bizonyított, hogy a 

célok eléréséhez nem csak egyetlen út vezet. A gyermeki személyiség sokoldalú 

kibontakoztatásához a közoktatási törvény lehetőséget biztosít a helyi viszonyok 

figyelembe vételére. Ez segíti a célok elérését, feladataink hatékonyabb megvalósítását. 

Ezt tükrözi az óvodai helyi nevelési programunk. 

Ajánlás 

 Ajánljuk tisztelettel és felelősséggel a szülőknek, leendő szülőknek, akik értéknek 

tartják, hogy gyermekeik nyugodt, gondtalan, tevékeny, élményekben, érzelmekben 

gazdag, boldog gyermekkort éljenek; 

 mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy az emberi értékek megalapozása, a 

gyermeki személyiség kibontakoztatása a gyermeket értő, szerető, s tiszteletben tartó, 

a másságot toleráló környezetben történjen; 

 az általános iskola pedagógusainak az óvodai és iskolai élet közti átmenet zökkenő 

mentesebbé tétele érdekében. 

1. Az óvoda szervezeti felépítése, személyi feltételek 

 

Óvodapedagógusok létszáma: 4 fő 

Dajkák: 2 fő 

Engedélyezett férőhely: 50 +5bölcsődei fő 

Csoportok száma: 2 

 

Az óvodai nevelő munka ellátását a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 

Kollégium és AMI további pedagógusai (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

mentálhigiénés szakember, szociálpedagógus), valamint pedagógiai szakszolgálatok utazó 

pedagógusai (pl.: logopédus) segíthetik. 

IGAZGATÓ

ÓVODAPEDAGÓGUSOK DAJKÁK

ÓVODAVEZETŐ
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2. Helyzetelemzés 

2.1. A település adottságai, helyzete 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1470 fős települése Biri. A megyeszékhelytől - 

Nyíregyházától - kb. 25 kilométerre, Dél-keletre található. 1988. december 31.-ig 

Nagykálló társközsége volt, majd 1989. január 1.-től önálló község lett. 

A községnek ipara nincs, a helyi adottságok munkalehetőség szempontjából kedvezőtlenül 

alakultak. A 90-es évek elejéig a környező települések ipari üzemei biztosították a lakosság 

megélhetését, de a sorozatos létszámleépítések következtében egyre többen váltak 

munkanélkülivé. Új munkahely teremtésére az utóbbi években nem került sor, s a meglevők 

közül is több megszűnt, vagy minimálisra csökkentett létszámmal működik. A megélhetést 

gazdálkodással biztosítják az emberek. Elsősorban növénytermesztéssel, esetleg 

állattartással foglalkoznak. 

A bölcsődébe, óvodába, iskolába járó gyerekek szüleinek többsége betanított munkásként, 

kisebb részük szakmunkásként dolgozott. Napjainkban a település elöregedőben van, nő a 

munkanélküliek aránya. A nyugdíjasok száma is nő, az aktív korúak munkalehetőség miatt 

ingáznak, vagy elköltöznek nagyobb városokba. 

A településen 1952 óta működik óvoda. Kezdetben egy csoporttal, mely egy lakóépületben 

kapott helyet. Ezt az épületet bővítették, átalakították, így lett két csoportos az intézmény, 

melyhez 100 adagos konyhát is létrehoztak. 

1997 augusztus 21-én átadásra került az az épületkomplexum, melyben helyt kapott egy 8 

tantermes, modern felszerelésekkel ellátott általános iskola, a 2 csoportos, 50 férőhelyes 

óvoda, egy könyvtár és egy 200 adagos konyha ebédlővel. Az óvoda ebben a két 

csoportszobában működik. Az épület mellett tárgyi feltételei, eszközparkja is megújult az 

elmúlt években. 

2.2. Helyzetkép az óvodáról 

Az új óvoda néhány évig kicsinek bizonyult a 67-70 fős beírt gyermeklétszámhoz. Sajnos 

azonban az elmúlt években olyan mértékben csökkent a születések száma, hogy az ötvenet 

sem éri el. Ebből adódóan 45 körüli a beírt gyermeklétszám. Az ehhez viszonyított 

kihasználtság 80-90 %-os. Fokozatosan értük el, hogy csak indokolt esetben hiányozzanak 

a gyerekek. Ez részben meggyőzésünknek, részben az étkezési térítési díj teljes vagy 

részleges átvállalásának köszönhető. 

A feladatellátás megszervezéséhez szükséges részlet-szabályozással kiegészült „a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. 

§ alapján 2009. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsődei csoportokkal működött az 

intézmény. 

 

2.2.1. Személyi feltételek 

Óvodai dolgozók létszáma: 

Óvodapedagógus: 2 fő 

 Főiskolai végzettségű:  2 fő 

+ Csecsemő és gyermekgondozónői végzettségű:  1 fő 
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Pedagógiai munkát segítők létszáma: 

Dajka: 2 fő 

 Szakképzett: 2 fő 

 

Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvónő foglalkozik a gyerekekkel. A csoportban 

dolgozók személyében nincs gyakori változás. Amennyiben mégis, akkor ügyelünk arra, 

hogy a csoportban legalább az egyik óvónő állandó legyen. 

A több éve eredményesen együtt dolgozó óvónőket nem választjuk el egymástól. Kivéve, 

ha az óvónők maguk kérik, vagy az objektív körülmények indokolttá teszik. 

2.2.2. Tárgyi feltételek 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő. 

A nevelőmunka eredményesebbé tétele érdekében igyekszünk minél több, óvodák számára 

kiírt pályázati lehetőséget megragadni. 

 

3. Az óvodai nevelés célja, feladata 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

3.1. Alapelvünk 

A 3-7 éves korú gyermekek személyiségének minél sokoldalúbb kibontakoztatása 

nyugodt, családias, derűs, biztonságot nyújtó légkörben, 

 melyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi; 

 ahol érzik, hogy fontosak önmaguk és mások számára; 

 ahol a gyermekek vállalják önmagukat; 

 ahol figyelembe veszik és elfogadják a másságot, tiszteletben tartják egyéniségüket; 

 ahol a környezet megismerése során alakul, fejlődik természetszeretetük. 

 A nevelés során a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok 

és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának 

megerősítésére helyezzük a hangsúlyt. 

 Biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, a gyermeket - mint fejlődő személyiségnek – a 

gondoskodást és a különleges védelmet, a gyermek nevelésében, a család joga és 

kötelessége mellett a kiegészítő szerepet. 

 A nemzetiségi nevelőmunkát a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai 

nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4.§ 

(2) c) pontja szerint és a 3. számú mellékletben foglalat alapelvek mentén végezzük. 

 

3.2. Gyermekkép 

Az ember, a gyermekember, mint személyiség, egyedi, mással nem helyettesíthető individuum 

és szociális lény egyszerre. 
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A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem 

társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

3.3. Óvodakép 

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 

 

Az óvoda funkciói 

- óvó-védő,  

- szociális,  

- nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és 

tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását 

is). 

 

Az óvodai nevelésben alapelv 

a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk. 

 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:  

- a gyermeki szükségletek kielégítéséről,  

- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;  

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról;  

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő 

- tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra;  

- e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről;  

- a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről. 

 

3.4. Óvodai nevelésünk célja 

 A családdal: 



36 

 

  együttműködve, a családi nevelést kiegészítve, a különböző szociális hátteret 

figyelembe véve - érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben 

biztosítsuk a testi-, a szociális-, az értelmi képességek kialakulását, fejlődését. 

 A játék: 

 - mely az óvodás gyermek alapvető, kiemelt jelentőségű tájékozódó, ismeretszerző 

tevékenysége - során a szabad képzettársítás elősegítése. A változatos 

játéktevékenységekben szerzett tapasztalatok - intellektuális, szociális, mozgásos - 

többszöri átélésével egyéni vágyak, ötletek kibontakoztatása, a kreativitás, a 

személyiségfejlesztés érdekében. 

 A légkör: 

 Olyan ösztönző, alkotó légkör kialakítása, mely segíti a gyermekek kibontakozását, 

fejlődését, fejlesztését önmaga lehetőségeihez képest. 

 A természet: 

 A környezetre figyelő, azt védő életvitel elsajátítása, természetszerető, -védő 

emberekké történő nevelés. 

3.5. Óvodai nevelésünk feladatai 

 A három fő feladat: 

- Az egészséges életmód alakítása 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

 Egészséges környezet megteremtésével a testi-lelki szükségletek maximális 

kielégítése. 

 Viselkedési, magatartási szokások kialakítása oly módon, hogy azokat a felnőttekkel, 

társakkal való érintkezésben a mindennapok során legyenek képesek alkalmazni. 

 Változatos tevékenységek, élmények, tapasztalatok biztosításával az egyéni 

képességek legoptimálisabb kibontakoztatása, hogy életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az őket körülvevő világról. 

 A környezet tevékeny megismerése, a környezetvédelmi tevékenységek gyakorlása 

kapcsán a természet szeretetére, épségének megóvására, alakítására, a környezet 

tisztaságára, esztétikájára nevelés. 

4. A nevelés kerete 

4.1. Gondozás. Az egészséges életmód alakítása 

 

4.1.1. Célja 

A gyermekek testi-lelki egészségének biztosítása, szükségleteinek kielégítése. 

A természeti - társadalmi környezettel való pozitív viszony kialakítása, formálása. 

Az egészséges életvitel igényének alakítása, alapozása, az egészséges testi fejlődés 

elősegítése érdekében. 
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4.1.2. Feladatai 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül 

az óvodai nevelés feladata: 

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

– az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása; 

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása; 

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

Olyan életritmus kialakítása a rendszeres tevékenységekkel, melyben a testi-lelki fejlődés 

a legoptimálisabban valósítható meg, figyelembe véve az életkori, s egyéni fejlettséget. 

 Testi nevelés, egészségvédelem, edzettség, mozgásigény kielégítése, mozgásfejlődés 

biztosítása. 

 A fejlődéshez szükséges, egészséges, esztétikus környezet biztosítása. 

 Gondozás, testi szükséglet kielégítése. 

Az emberek egészségi állapotát jelentősen befolyásolja az életmódjuk. Az óvodában a 

helyes életritmus megtervezésével - a táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, 

pihenés, alvás, s a kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel valamint az ezen alapuló 

szokások kialakításával - biztosítjuk a megfelelő életmódot. Fontos, hogy az óvoda 

feltételrendszere, szokásrendje képessé tegye a gyermekeket egyéni fejlettségükhöz mérten 

a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodásra. A helyes életritmus életkoronként 

és gyermekenként eltérést mutat, melyet figyelembe veszünk. Ebben segít a rugalmas 

napirend biztosítása, amelyben nem törjük meg a folyamatot többszöri játékrakással, 

hanem a lehetőségekhez képest folyamatos életszervezést biztosítunk a délelőtt folyamán. 

A helyes életritmus kialakítása a családdal való együttnevelés során válhat teljessé. Ennek 

érdekében már a beiratkozásnál, a családlátogatásnál s az első szülői értekezleten nagyobb 

figyelmet szentelünk a szülők tájékoztatására, a családi és az óvodai gondozási szokások 

összehangolására. 

 

Tevékenységek 

3-4-5 évesek 5-6-7 évesek 

okt. 1. – 

máj. 31. 

jún. 1. – 

szept. 1. 

okt. 1. – 

máj. 31. 

jún. 1. – 

szept. 1. 

Játék, 4 5 515 6 
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egyéb szabadon 

választott tevékenységek 

Étkezés 2 130 115 1 

Öltözködés 130 110 110 1 

Pihenés 220 2 2 130 

Mindennapos testmozgás 2*5 2*10 2*10 2*15 

TÁPLÁLKOZÁS 

A táplálkozás a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. Az étkezések azonos 

időpontban, kötötten három órás időközökre elosztva kulturált körülmények között 

zajlanak, mely mellett a tízóraiztatást igyekszik folyamatosan biztosítani az óvoda. Az 

élelmezésvezetővel közösen igyekszünk összeállítani olyan étrendet, amely megfeleljen 

mennyiségileg és minőségileg is a korszerű táplálkozásnak. A szülőknek az otthoni 

egészséges táplálkozással kapcsolatban folyamatos tájékoztatást adunk az óvodai étrendről. 

TESTÁPOLÁS 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk, gondozását, tisztán 

tartását, a rendszeres és szükség szerinti tisztálkodási igényük kialakítását szolgálja az 

óvodába lépés első pillanatától az óvodáskor végéig. 

ÖLTÖZKÖDÉS 

Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de esztétikai érzéküket, ízlésüket és 

önállóságukat is fejleszti egyben. Fontosnak tartjuk, hogy ruházatuk tiszta, réteges, ízléses 

és praktikus legyen, s ezt önmaguk is igényeljék. A „váltós" ruhát minden gyermek 

számára javasoljuk. A váltócipő használata kötelező; egészségvédelem szempontjából is 

indokoltnak tartjuk. 

PIHENÉS, ALVÁS 

A pihenés, az alvás az óvodás gyermek napirendjében jelentős szerepet kap. Fontosnak 

tartjuk a személyességet, testközelséget, személyes tárgy, kedvenc játék - kiskendő, baba... 

- biztosítását egyéni pihenési, alvási igény tiszteletben tartását. A délutáni pihenés előtt 

mindig egy mesével „ringatjuk el” a gyermekeket. 

MOZGÁS, EDZÉS 

Az egészség megőrzésében fontos szerep jut az edzésnek. A szabadban való 

tartózkodásnak sok időt biztosítunk, elsősorban az óvoda udvarán, de élünk a környezet 

adta lehetőségekkel is: sportpálya, Fenyves erdő, Harangodi erdő stb. Valljuk, hogy a 

rendszeres mozgás szabad levegőn és napfényen növeli a gyermekek szervezetének 

ellenálló képességét, segíti regenerálódását, miközben felkelti a mozgás, sportolás igényét, 

s így az egészséges életmód egy lehetséges modelljét nyújtja. 

 

4.1.3. A fejlődéshez szükséges egészséges, esztétikus környezet biztosítása 

Nevelőmunkánk két legfontosabb színtere a csoportszoba és az óvoda udvara. 
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A csoportszobák praktikus berendezése, esztétikus díszítése otthonossá, kellemessé teszi a 

gyermekek mindennapját, hideg időben a játék és a foglalkozások színtere, egyúttal az 

étkezések és az alvás helye is. Mindkét csoporthoz külön öltöző tartozik. Két 

mosdóhelyiségünk van, melyben megfelelő helyet kapnak a tisztálkodási felszerelések. 

A nevelői munka másik legfontosabb színtere az óvoda udvara, amelyet kerítés nem 

választ el a Vízmű bejáratától. Állandó helye van a virágos-, és veteményeskertnek, a 

babaháznak, hintának, mászókának és a homokozónak, s már a víznyerési lehetőséget is 

biztosítottuk. 

Hiányzik az árnyékos és füves rész. További feladatunknak tartjuk a hiányosságok 

lehetőségszerű pótlását, az előírásoknak megfelelő további udvari játékeszközök 

beszerzését. 

 

4.1.4. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 Önállóan, felszólítás nélkül végzik a személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, 

öltözködési teendőket / tisztálkodás, fogmosás, fésülködés, zsebkendő használata/. 

 Igényükké válik a higiénés szabályok betartása, s óvodán kívüli helyzetekben is 

alkalmazzák azokat. 

 Figyelnek saját külsejükre, ügyelnek arra, hogy ruházatuk rendezett, testük ápolt 

legyen. 

 Esztétikusan terítenek, kulturáltan étkeznek, közben halkan beszélgetnek. 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, s önállóan töltenek vizet a 

kancsóból. Készségszinten használjak az evőeszközöket /kés, villa, kanál/. 

 Ügyelnek környezetük rendjére, segítenek a rendrakásban. 

 Igénylik a szabadban való tartózkodást, sétát, kirándulást, képesek a rácsodálkozásra. 

 A szabadban végzett tevékenységek által kiegyensúlyozottá, testileg, lelkileg, 

szellemileg edzetté, teherbíróvá válnak. Igénylik a rendszeres mozgást, s ez beépül 

szokásrendszerükbe. 

 Megtanulnak a körülményekhez alkalmazkodni, környezetükben tájékozódni, 

erejükkel gazdálkodni. 

 Képesek szükségleteik felismerésére, kielégítésére, a mozgásigény szándékos 

irányítására. 

4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

4.2.1. Célja 

Egyéni tulajdonságok, képességek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoportokban 

kialakított normáknak megfelelően, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben. 

4.2.2. Feladata 

 

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, 

hogy 

– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 

– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 
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– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 

2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a 

segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás és 

normarendszerének megalapozása. 

 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

mindazok megbecsülésére. 

 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű 

szerepet tölt be. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 

óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

 

A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 

Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az 

óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, 

értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az 

elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, 

sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus 

gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. 

 

 

 Az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig olyan családias, szeretetteljes légkör, 

illetve környezet biztosítása, ahol a közös élményeken alapuló, közös tevékenység 

során pozitív kapcsolat jön létre gyermek-gyermek és felnőtt-gyermek között. 

 Érzelmeken alapuló kapcsolatteremtő és megtartó képességek kialakítása, erősítése a 

társas kapcsolatok létrehozása, a helyes közösségi magatartás alakítása érdekében. 

 Közös élményekre épülő tevékenységek szervezése - ünnepekre készülődés, 

ajándékkészítés, munkadélutánok szervezésével - az egymáshoz tartozás tudatosítása, 

mélyítése, erkölcsi tulajdonságok erősítése /segítőkészség, őszinteség, együttérzés, 

figyelmesség, önzetlenség.../ 
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 A természeti - társadalmi környezetben lehetőség adódik az egymáshoz való 

viszonyításra, reális értékelésre, mely segíti a pozitív értékrend alakulását, a helyes 

viselkedést, önértékelést. 

 Közös név-, és születésnapok ünneplése erősíti, hogy fontosak vagyunk egymás 

számára. 

 Segítjük a barátságok kialakulását, a másság elfogadását. 

A sokféle érzelmi hatások közül erősítjük a pozitív érzelmeket, fékezzük, visszatartjuk, 

illetve kompenzáljuk a negatívokat 

Elsődleges feladatunk, hogy az óvodába lépés pillanatától az óvodáskor befejezéséig 

érzelmileg biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkört alakítsunk ki, amelyben a 

gyermekek egyéni érdekei, tulajdonságai elsődlegesek, ahol a képességek 

kibontakoztatása a közösségen belül történik a csoport normái alapján. 

Fontos, hogy a gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek érzelmi kapcsolatát pozitív irányba 

alakítsuk, fejlesszük. 

Igyekszünk már a beiratkozásnál a gyermekkel és a szülővel jó kapcsolatot teremteni, 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy együtt ismerjék meg az óvodát. 

Szeretnénk, ha első perctől pozitív érzelmi hatások érnék őket, ezért a régebbi óvodások 

által készített apró ajándékokkal kedveskedünk nekik. A beiratkozás után a beszoktatásnál 

folytatjuk az előzőekben leírt törekvésünket. A kisgyermek érzelmileg szoros kapcsolatban 

van a szülőkkel és nehéz az elválás, főleg 3 éves korban, ezért a beszoktatás fokozatosan 

történik, mely az új környezet elfogadását teszi könnyebbé. A csoportszobánk nyugalmat 

árasztó, biztonságot nyújtó, otthonos, mely elősegíti, hogy a gyermekek jól érezzék 

magukat az egész nap folyamán. A felnőttek, társak kedvessége mély érzelmi támaszt 

biztosít. 

Mindkét csoportnak megvannak a maga hagyományai, szokásai, amely bensőséges érzést, 

együvé tartozást jelent. 

Behozhatják az óvodába kedvenc játékaikat, tárgyaikat. Ezek is nyugtatóan hatnak a 

gyermekre, mint az alvásnál a simogatás, mesélés vagy a személyes kapcsolatteremtés. 

Bevonjuk a régebbi óvodásokat a munkánkba, mivel ők szívesen segítik és gyámolítják a 

kisebbeket, szinte anyáskodnak felettük. így a gyermekek egy olyan nagy családban 

érezhetik magukat, ahol törődnek egymással, figyelnek egymásra. Ennek a családias 

légkörnek a megteremtése is segíti a társas kapcsolatok alakulását. 

A közös élmények, a közös tevékenykedtetés mind elősegítik és formálják az egymáshoz 

való viszonyokat. 

A gyermek kapcsolatai akkor fejlődnek, alakulnak pozitív irányba, ha ők maguk is érzik, 

hogy közösségbe tartoznak. Ezt a biztonságérzést a felnőttek és a gyermekek is egyaránt 

elősegítik. A csoport elé olyan követelményeket, szabályokat állítunk, aminek betartása, 

megfelelése nem okoz gondot a közösségnek. A feladatokat mindenki számára érthetővé, 

vonzóvá tesszük az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

Az együttnevelés érdekében a szülőkkel való kapcsolattartás több formáját is 

szorgalmazzuk. 

A gyermek érzelmeinek megértésében fontos a felnőtt-gyermek pozitív kapcsolata. Az 

elvárásainkat röviden, érthetően fogalmazzuk meg, hogy mindig pozitív irányt mutassunk. 

Elfogadjuk a hibákat, de lehetőséget adunk azok javítására. 
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A felnőtt-gyermek kapcsolata akkor is erősödik, ha személyes beszélgetéseket 

kezdeményezünk. A gyermek elmondhatja érzelmeit, vágyait, titkait, és ezeket mi 

tiszteletben tartjuk, elfogadjuk. 

A szocializáció szempontjából nagy jelentőséget tulajdonítunk a közös élményekre épülő 

tevékenységek gyakorlásának. A közösen elvégzett munka öröme, az együtt töltött 

kellemes órák olyan tulajdonságokat erősítenek, mint az őszinteség, figyelmesség, 

segítőkészség, együttérzés. Ezáltal fejlődik akaratuk, önállóságuk, kitartásuk. 

Lassan fejlődő gyermekekkel többet foglalkozunk, megkeressük az okokat, s ha szükséges, 

szakember segítségét kérjük. 

 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK 

Óvodánkban az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, jeles napok jelentik az óvodai élet 

hagyományait. Nevelésünkben fontos helyet kap az ünnepek sajátos hangulatának, 

szokásainak felelevenítése. Feladatunknak tartjuk, hogy az eddig kialakult szokásokat, 

hagyományainkat megőrizzük, továbbfolytassuk és újabb jó szokásokat alakítunk ki. 

 Népmese 

 Helloween 

 Márton nap 

 Mikulás 

 Advent 

 Évzáró 

 Mindenki Karácsonya 

 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Gyermekhét, Kincseink napja 

 Föld napja 

 Madarak és fák napja 
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4.2.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 A gyerekek szívesen járnak óvodába, ragaszkodnak a társaikhoz, a felnőttekhez, és érzelmeiket 

ki is fejezik. 

 A közösségben tájékozódni tudnak és a közös tevékenységekben érdeklődéssel vesznek részt, 

ezáltal alakul öntudatuk. 

 Elfogadják a másságot, s a metakommunikáció alapvető jelzéseit: nemtetszés, öröm, biztatás, 

szomorúság... 

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. 

 Képesek nyugodtan ülni, figyelmesen, türelmesen meghallgatni az óvónő vagy a társak 

közlését. 

 Önérvényesítésük a társas kapcsolatban elfogadható módon történik, képesek értékelni saját 

tetteiket. 

 Segítenek egymásnak kérés nélkül is. Megértőbbek, türelmesebbek, a felmerülő akadályokat 

igyekeznek legyőzni. 

 Bíznak önmaguk képességeiben. 

 Kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket, érvényesítik kezdeményezőkészségüket. 

 

4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes 

mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) - az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet 

fordítani. 

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra valamint a 

meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos 

tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről. 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az 

értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás 

fejlesztése 

5. Óvodai életünk tevékenységformái 

Területei: 

1. Játék 

2. Vers, mese 

3. Ének, zene, énekes játék 

4. Rajzolás, mintázás, kézi munka 

5. Mozgás 

6. A külső világ tevékeny megismerése 

7. Munka jellegű tevékenységek 

8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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5.1. Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a 

kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és 

lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából 

származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, 

a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 

óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat 

már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat 

elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő 

anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő 

csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző 

játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - szerepjátékokhoz, konstruáló játékokhoz, a 

szabályjátékokhoz. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell mutatkoznia. 

 

A játék magáért a tevékenység öröméért végzett, semmi mással nem helyettesíthető, önként 

választott tevékenység, mely a gyermekek természetes megnyilvánulása. 

Nevelési programunkban kiemelt szerepet kap, hiszen a játék és játékosság hatja át mindennapi 

életünket. 

A játék egyik fontos sajátossága, hogy „spontán, a gyermek szabadon választott, minden külső 

kényszertől mentes tevékenysége"1. A szabad játék a szabad választásban nyilvánul meg, mely a: 

tevékenységben, annak tartalmában, a társ, eszköz, hely megválasztásában, s az időtartamban 

figyelhető meg. 

A szabad játékban éppen úgy jelen van az egyedüli, mint a közösségi játék. A gyermekek egyedüli 

játéka előfordulhat egyéni élmény feldolgozás, egyéni vágyteljesülés esetén vagy kedvenc 

játékeszközhöz való ragaszkodás során, melynek jelenléte megnyugtatja a gyermeket. Lehet cél az 

önmegvalósulás, önálló alkotás vagy éppen ismerkedés új eszközzel, szabállyal. Negatív okok is 

lehetnek kiváltói, mint pl.: szociális zavar, képzelet befékeződése környezetváltozás miatt, erőteljes 

birtoklási vágy, érzelmi sivárság. Ezen esetek kezelése nagy körültekintést, alapos 

gyermekismeretet igényel az óvodapedagógus részéről. 

Másik formája - ami leginkább jellemzi az óvodáskorúakat - a közösségi játék. Legjellemzőbb 

jegyei a szerep- és szabályjáték területén figyelhetők meg. Megismerik, elsajátítják a közös játék 

szabályait, követelményeit. 

A kezdeményezett játékban a gyermek szabadon választhat a: 

 részvételben 

 felkínált szerep elfogadásában 

 játékszituáció elfogadásában 

 társválasztásban 
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Az óvodapedagógus feladata a feltételek, optimális körülmények megteremtése. 

A kezdeményezett játékok esetében a következő feladatokat kell szem előtt tartanunk: 

 a gyermekre nem lehet a játéktevékenységet ráerőltetni 

 önmaga hasson a játék, s ne didaktikai feladat kivitelezése legyen az elsődleges cél 

 építeni kell a gyermeki fantáziára, elgondolásra, ezért vonjuk be a játék megtervezésébe, 

megoldásába a gyermeket, vegyük figyelembe ötleteiket, javaslataikat 

 segítsük a közös siker -, kudarc átélésébe, azok kezelésébe 

5.1.1. Célja 

Olyan örömteli, boldog gyermekkor biztosítása, melyben kipróbálhatják önmagukat, miközben 

tapasztalatokat, ismereteket szereznek. A gyermekek kíváncsiságának kereső - kutató - felfedező 

tevékenységének kielégítése, fantáziagazdagság, türelem, kitartás, akadályleküzdés, kudarctűrő 

képesség, társakhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás fejlesztése problémahelyzetek, konfliktusok 

önálló megoldásának biztosításával. 

5.1.2. Feladata 

a.) A játék alapvető feltételeinek biztosítása: 

A nyugodt légkör, mely a felszabadult tevékenység alapfeltétele. 

Megfelelő hely: 

 csoportszoba praktikus, balesetmentes berendezése, kuckók, játszósarkok kialakítása, 

 az óvoda udvara szabad mozgásra, változatos tevékenységre ad lehetőséget. 

Megfelelő idő: a rugalmas napirend biztosítja az elmélyült játékot. 

Megfelelő eszközök: fejlesztő hatású hagyományos és modern eszközök, melyek megfelelnek az 

életkornak, az érdeklődésnek és balesetmentesek. 

Tapasztalatszerzés, élmények: egyéniek és közösek, pl.: ünnepek, vásárlás, hagyományok, 

szokások, séták, kirándulások 

b.) A környezetből szerzett benyomások feldolgozásának biztosítása, a játék funkciójának erősítése. 

c.) Beszédkészség, kommunikáció, párbeszéd fejlesztése, nonverbális jelzések megismerése, 

gyakorlása. 

 

5.1.3. Játékfajták 

5.1.3.1. Gyakorló játék 

 mozgásos: mozgások begyakorlása gyakori ismétléssel 

 manipulációs: rakosgatás, tépés; szem-kéz koordináció fejlesztése 

 verbális: hangok, szavak, halandzsaszöveg ismétlése 

E játékfajtánál a játék örömét a ritmikus gyakorlás adja. 

5.1.3.2. Szerepjáték 

Tükrözi a gyermek személyiségét, hiszen nagyon sok egyedi vonás van benne. Fejlesztjük a játék 

során a gyermekek alkalmazkodó képességét, segítőkészségét, viselkedéskultúráját. Először a 

papás-mamás, orvosos, fodrászos játékok alakulnak ki, ahol az együttlét-együttmozgás a fontos. 
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Fokozatosan a „mintha" helyetek teremtésével fejlesztjük tovább e játékfajtát. Jelentős szerepet 

tulajdonítunk a szociális tanulás terén a szerepjátéknak. 

5.1.3.3. Dramatizálás - bábozás 

Alapja az ismétlődő meseélmény, melyet a mindennapos mesélés biztosít. Fejleszti a gyermekek 

kifejezőkészségét, konfliktusmegoldó képességét. A gyermeki belső világ kifejezője, mely segíti a 

személyiségfejlődést, az önmegvalósítást, önkifejezést. 

5.1.3.4. Szabály játék 

a) mozgásos: fogócska, bújócska, körjáték, labdajátékok... 

b) értelemfejlesztő: szociális és értelmi fejlődést szolgáló játékok 

A szabályjátékok fejlesztik az alaklátást, forma-, szín-, térészlelést és a motoros fejlődést. 

Érzelmeket tanul, gyakorolja indulatainak fékezését, a siker és kudarctűrést a gyermek, s eközben 

magatartásformákat sajátít el. Törekszünk a szabályok pontos betartására, érezzék az egymásért 

folytatott játék örömét. Hozzanak létre szabályokat, vállalkozzanak a játék levezetésére is. 

5.1.3.5. Konstrukciós építőjáték 

Az összerakosgatás, a rész-egész viszonyának, s a szerkesztés örömének megszereztetése. Egyéni 

elképzelések kivitelezése, kreativitás, kézügyesség fejlesztése. Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, percepció kialakulása, fejlődésének biztosítása. 

5.1.3.6. Barkácsolás 

A játék igényéből fakadó, kötetlen tevékenység, mely nem lehet öncélú. A játék és egyéb eszközök 

javításába kapcsolódjanak be, érezve a munka örömét, eredményét. Tevékenységeikhez bátran 

készítsenek eszközöket. Eszközök, anyagok beszerzése közös gyűjtőmunka eredménye. 

5.1.3.7. Szabadban történő játékok 

Évszak adta lehetőségek minél teljesebb kihasználása: 

Tél: szánkózás, hógolyózás, hónyomat készítés 

Tavasz: fészekrakás 

Nyár: fürdés-pancsolás, sározás 

Ősz: termésgyűjtés, szántásjárás 

5.1.4. A fejlődés várható eredménye 

A játék során kialakulnak olyan tulajdonságok, magatartásformák, melyek a gyermekek későbbi 

életében meghatározóak lesznek. Fejlődik problémamegoldó képességük, érzékelésük, észlelésük, 

türelmük, figyelmük, alkalmazkodóképességük, önismeretük. Igénylik egymás társaságát, 

szerepeket vállalnak, örömüket lelik benne, s több napon át is képesek folytatni egy játéktémát. A 

szükséges eszközöket saját elképzeléseik alapján készíthetik. 
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5.2. Mese, vers 

5.2.1. Célja 

Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire 

játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és 

szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket adnak. 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó alapot kínálnak a 

mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és 

fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában - tájékoztatja a gyermeket a 

külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő 

viselkedésformákról. 

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a 

kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, 

átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus 

világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a 

külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot 

jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb 

formája. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az 

önkifejezés egyik módja. 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan 

eleme. 

Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

  

 A biztonságos önkifejezés megalapítása, a nyelv szépségének éreztetése, helyes nyelvhasználat 

kialakítása. A cigány kisebbségi mesehagyomány és tánckultúra megismerése. 

 Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése az életkornak megfelelő irodalmi élmények 

nyújtásával. 

 Az anyanyelv fejlesztése, kommunikáció formálása helyes mintaadással. 

 Az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása. 

5.2.2. Feladata 

 Olyan közeg biztosítása, ahol a gyermek kérdezni tud, reagálást kap (válaszolni akar és 

szabadon kifejezheti önmagát. 

 Hely, idő, eszköz, légkör biztosítása a mindennapos meséléshez, bábozáshoz, dramatizáláshoz. 

 A használt irodalmi anyag igényes összeállítása. 

 Életkornak megfelelő tartalmak biztosítása: vers, mondóka, ölbeli játékok, mesék, dramatikus 

játékok. 

 Nyelvi képességek fejlesztése verssel, mesével. 

Az óvónő minden tekintetben, így az anyanyelv területén is minta a gyerekek számára, ezért 

különböző kritériumoknak kell megfelelnie beszédstílusát illetően: követésre méltó legyen, 

hangejtése kifogástalan, mondatszerkesztése, kifejezése egyszerű, de változatos, szélsőségektől 

mentes, szemléletes legyen. 

A napirend szerves része, hiszen a „mindennapos mesélés" szokássá vált óvodánkban. A kialakított 

szokásrendszer (csoportonként más) biztosítja a meséléshez szükséges nyugodt légkört. A gyermeki 
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igényből fakadó spontán helyzetek kihasználása szintén lehetőséget ad a mesélésre, dramatizálásra, 

verselésre. 

5.2.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 Játék közben odaillő rigmusokat, szövegeket ismételgetnek, mondogatnak. 

 A megismert verseket, mondókákat többszöri ismétlését kérik. 

 Ezek az ismételt gyakorlatok megfelelő alkalmat biztosítanak a nyelv gyakorlására, tanulására, 

a javításra és a beszédgátlás oldására. 

 Ismernek legalább 12 mondókát, megjegyeznek 8 verset, s legalább 15 verset, mesét 

meghallgatnak. 

 Várják és kérik a mesemondást, segítenek a feltételek megteremtésében. Ezáltal szilárdulnak a 

mesehallgatásnál kialakult szokások. 

 Az ismert, s kedvelt mese, mesei motívumok bábozása, dramatizálása kedvelt tevékenységük 

közé tartozik. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, megkezdetteket befejezni. 

 Ismerik az óvodai gyermekkönyveket, s azokra vigyáznak. 

 A meséskönyveket önállóan nézegetik, s kérik a felnőttet, hogy meséljen, és ők is szívesen 

„mesélnek" a könyvből. 

 Tapasztalatszerzés útján gyarapodik szókincsük. 

 Élményeik elmondásával megtanulják az összefüggő beszédet, lehetőség adódik a választékos 

kifejezés gyakorlására. 

 Tiszta hangzó ejtéssel érthetően, az életkornak megfelelő fejlettségi szinten beszélnek. 

 

5.3. Ének, zene, énekes játék 

5.3.1. Célja 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei 

tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés 

örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, 

továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása 

megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzetiségi, 

etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 

A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésformálás, esztétikai fogékonyság 

alakítása. 
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5.3.2. Feladata 

 A gyermekek éneklési kedvének felkeltése, zenei fogékonyság megalapozása a környezet 

hangjainak, zörejeinek megfigyelésével, énekkel, zenével. 

 Az együttes élmény biztosítása énekléssel, mondókázással, népi játék és népi gyermektánc 

alkalmazásával. 

 Zenei anyanyelv megalapozása mondókákkal, gyermekdalokkal, zenei képességfejlesztő 

játékokkal. 

 A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 

5.3.3. A dalanyag kiválasztásának szempontjai 

 hangterjedelme a gyermekek által tisztán kiénekelhető legyen 

 változatos mozgásanyag felhasználása legyen lehetséges 

 aktuális érzelmi állapotot fejezzen ki 

 a kapcsolódó szabályok - szerepek áttekinthetők legyenek 

A dalanyag korcsoportonkénti, fejlettség szerinti igényes, megfelelő arányú mondóka, népdal, 

műdal megválasztása biztosítéka a tiszta éneklés kialakulásának. A mindennapos, vidám, jó kedvű 

dalolgatások, mondókázások, a kapcsolódó pozitív érzelmek alapozzák az ének és a zene iránti 

érdeklődés felkeltését, megszerettetését. Egyszerű, érthető zenei alapfogalmakkal ismerkednek, s 

hangszereket használnak /dob, cintányér, triangulum, ritmusfa/. 

A foglalkozás formájának megválasztásában a következő szempontok mérlegelése után szabadon 

dönt az óvónő: 

 a gyermekcsoport összetétele 

 a gyermek életkora 

 a gyermek fejlettségi szintje 

 a zenei feladatok 

5.3.4. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 a mondókákat, a hat hang terjedelmű dalokat, 5-6 alkalmi dalt tisztán, szép szövegejtéssel 

énekelnek, mondanak 

 tudnak dalokat biztonsággal megkezdeni, énekelni csoportosan és egyénileg is 

 egyszerű dallammotívumokat tisztán egyénileg énekelnek vissza 

 a mondókákat - az egyenletes lüktetést kiemelve - a magyar beszéd ritmusa szerint mondják 

 felismerik a magas és mély, a halk-hangos éneklés közti különbséget, tudnak magasan, 

mélyen, halkan, hangosan énekelni, tapsolni, beszélni 

 ismert dallamot dúdolásról, hangszerről felismerik 

 tudnak hangosan és magukban énekelni rövid részletek váltásával, majd hosszabb egységek, 

dallammodulok elbúj tatásával 

 a környezet és a természet hangjaira figyelnek, s megkülönböztetik a hangszínek finom 

eltéréseit, zörejeket, beszédhangon egyaránt 

 megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától cselekvéssel, énekkel, mozgással 

fejezik ki a különbséget, a jól ismert dalokat, mondókákat jellegzetes ritmusról felismerik 

 összehasonlítják, bemutatják a normál tempónál gyorsabbat, lassabbat énekléssel, mozgással 

 térformákat alakítanak ki /kör, csigavonal, hullámvonal.../ 

 az egyszerű, játékos táncmozgásokat esztétikusan s kedvvel végzik 
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5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka  

5.4.1. Célja 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző fajtái, a 

műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 

eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

 Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, 

lehetőséget. Maga a tevékenység - s ennek öröme - a fontos, valamint az igény kialakítása az 

alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására. 

 Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, 

a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-

forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

 Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel 

és eljárásaival. 

  

 Az élmények, tapasztalatok képi szabad önkifejezésével a gyermeki személyiség fejlesztése. 

 Tér – forma - színképzet gazdagítása a természetben található, megtapasztalható „szép" által. 

 Esztétikai befogadáshoz szükséges készségek, helyes ítéletek kialakítása. 

 Alkotói képességek megalapozása. 

5.4.2. Feladata 

 A gyermekek alkotó - alakító tevékenységéhez megfelelő feltételek megteremtése az egész nap 

folyamán. 

 Az életkori jellemzőket figyelembe véve tartalmi, minőségi fejlesztés. 

 Különböző anyagok, munkafogások, technikai elemek megismertetése. 

 Minél több mélyreható élmény biztosítása a vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, s a vizuális 

gondolkodás pontosítása érdekében. 

Az óvodába lépés első pillanatától lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy játszva, játék 

közben ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek a környezetükben használható anyagokkal 

/termések, fa, textil, bőr, doboz, anyag, homok, filc.../eszközökkel: ceruza, zsírkréta, filctoll, 

tempera, vízfesték, olló, ragasztó, gyurma.../ és a technikai kivitelezéssel /karcolat, nyomat, 

ragasztás, hajtogatás, építés, sodrás, gyúrás, lapítás, gömbölyítés, mélyítés, tépés.../. 

Az esztétikum iránti érzékenység alapozása, kialakítása óvodába lépéstől célunk. Gyönyörködjenek 

népművészeti szépségekben, saját és közösen készített alkotásaikban. Fedezzék fel az általuk 

készített alkotások szépségét, különlegességét, eredetiségét. 

Az alkotó tevékenységekhez biztosítjuk a megfelelő légkört, helyet, időt, anyagot és eszközt melyet 

a gyermekek minden nap szabadon használhatnak. 

Lehetőséget adunk a játékba integrált kötetlen formájú tevékenység szervezésére, de nem zárkózunk 

el az életkortól, fejlettségtől és anyagtól, feladattól függő kötelező tevékenységi formától. 

5.4.3. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 Képesek élményeik, tapasztalataik képi kifejezésére, formai jellemzők megjelenítésére. 
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 Kedvelt színeiket gyakran alkalmazzák. Ráéreznek a színek hangulatára mások és saját 

munkáiban. 

 Változatos formaábrázolásukban megfigyelhetők a legfontosabb megkülönböztető jegyek, 

jellemző formák ábrázolása, képi kifejezése. 

 Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, s egyszerű mozgások jelzése. 

 Tevékenyen vesznek részt az építésben, téralakításban, tapasztalatokat szereznek a térbeli 

kiterjedések lefedésében, lekerítésében, makettek berendezésében. 

 Szóban is megfogalmazzák az alkotásaikkal kapcsolatos véleményüket. 

 Mintázás során jellemzi a gyerekeket a kreativitás, de megfigyelésre is képesek különböző 

formákat létrehozni. 

 Megismerik, s alkalmazzák a különböző technikákat (tépés, ragasztás, varrás, kötözés, 

konstruálás, nyomdázás...) 

 Önállóan és csoportosan is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket, maketteket. 

 Szívesen vesznek részt környezetük díszítésében, berendezésében. 

 

5.5. Mozgás. Mozgásos játékok 

5.5.1. Célja 

 A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, 

támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és testi képességeit mint az erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség, társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy 

és kismozgások kialakulásához. 

 Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-, ellenálló képességét és 

az egyes szervek teljesítőképességét. 

 Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a 

gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett 

segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az 

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

 A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek 

teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett 

formában az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve - minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

 

A mozgás megszerettetése. A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek 

fejlesztése játékos formában. 

5.5.2. Feladata 

 Összerendezett, harmonikus mozgásfejlesztés során mozgásigény kielégítése. 

 A testséma fejlesztése, testrészek s funkcióik megismerése. 

 Motoros képességek fejlesztése: 

kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség  

koordinációs képességek: egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, reagálási képesség. 

 A nagy-, és finommozgások érzékelése, fejlesztése. 

 Az akarati tényezők alakítása. 

 A tevékenységhez élmény, idő, hely, eszköz biztosítása. 
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5.5.3. A mozgásfejlesztés lehetőségei 

 testnevelés foglalkozások mindhárom korcsoport számára kötött formában 

 mindennapos szervezett és szabad mozgás 

 játékidőben történő mozgásfejlesztés csoportszobában és udvaron 

5.5.4. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 Szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Mozgásuk összerendezettebb, ügyesebb, fejlődik nagymozgásuk, finommozgásuk. 

 Növekszik mozgástapasztalatuk az egyensúlyozásban, ugrásban, mozgásukat irányítani tudják. 

 Ismerik az irányokat, tájékozódni tudnak térben, kialakult testsémájuk, oldaliságuk. 

 A szabályokat pontosan betartják az egyéni, csoportos-, sor-, és váltóversenyeken, kialakult 

egészséges versenyszellemük. 

 Az egyszerű vezényszavakat megértik. 

 Tudnak ütemtartással járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik. 

 Szeretnek futni, akadályokat átugrani. 

 Erősödik önfegyelmük. 

 

5.6. A környező világ tevékeny megismerése 

5.6.1. Célja 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti – 

emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív 

érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek 

megőrzését. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, 

szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába 

jut a gyermek és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli 

és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 

megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 

A gyermekek minél több tapasztalathoz jussanak az őket körülvevő természeti - társadalmi 

környezetből. Szeressék a természetet, ismerjék környezetüket. Fogékonyak legyenek a 

környezetükben levő szépre, értékre, s törekedjenek megbecsülésére 

5.6.2. Feladata 

 Meglévő tapasztalatokra, élményekre építve új ismeretek nyújtása, azok mélyítése, rendezése. 

 A természet szépségének megláttatása. 

 A környezet-, természetvédelem. 
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 Néphagyomány, a falusi élet szokásainak felfedezése, ésszerű felhasználása. 

 Megfigyelések, kísérletek lehetőségének biztosítása. 

Az óvodába lépő gyermekeket segíti a beilleszkedésben az óvoda esztétikus környezete, a 

melegséget, szeretetet sugárzó helyiségek, a felnőttek pozitív személyisége. A közvetlen 

környezetükkel ismerkednek először a gyerekek az épületben, az óvoda udvarán levő tárgyakkal, 

fa, virág stb. Majd rövidebb séták szervezésével irányítjuk figyelmüket az évszakok jellemzőire, 

különböző jelenségekre, azok szépségére. Az időjárás változásait, annak hatását az öltözködésen 

keresztül is tapasztalhatják. Az élményszerző séták során terméseket, leveleket, bogyókat, 

kavicsokat, virágokat...stb. gyűjtünk kitűzött céllal: évszaksarokba, gyümölcssalátának, dísznek. 

Séták alkalmával ismerkednek és gyakorolják a gyerekek a közlekedés szabályait, megfigyelik a 

közlekedő járműveket. 

Meglátogatunk gyerekeket a csoporttal a közösségi érzés fejlesztése érdekében. Az otthonról hozott 

fényképeket közösen nézegetjük, beszélgetünk élményeikről. Természetes környezetében figyeljük 

meg a háziállatokat. Könyvből, képekről, rövid videofilmről megismertetjük a gyermekeket a vadon 

élő állatokkal. 

A határba tett séták során /pl. a Fenyvesbe/ megfigyeljük az időjárás, az évszakok változását, hatását 

a környezetre, növényzetre, állatokra. Nagykálló - Harangod látogatása során az érintetlen 

természetet figyelhetjük meg. Makovecz - tervezte csűrökben, építményekben játszhatnak a 

gyermekek. 

Tél végén, tavasz elején megfigyeljük a növények fejlődését. Csiráztatás, hajtatás során 

tapasztalatokat szereznek a gyerekek, pl.: mi történik, ha nem locsoljuk, vagy letakarjuk a növényt? 

Megismerkednek a felnőttek munkájával. Ellátogatunk a boltba, postára, iskolába, bölcsődébe... 

Veteményes-, és virágoskert kialakításában, gondozásában részt vesznek a gyerekek, pl.: ültetés, 

gyomlálás, gereblyézés, termés betakarítása. 

5.6.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 A gyermekek ismerik szűkebb, tágabb környezetüket. 

 Ismerik saját és családjuk nevét, lakcímét, szüleik foglalkozását, munkahelyét. 

 Az évszakok között különbséget tudnak tenni, felismerik, s gyönyörködni tudnak azok 

szépségében. 

 Ismerik a környezetükben élő háziállatokat, azokról való gondoskodás fontosságát. 

 Felismerik, megnevezik képről, filmről néhány vadon élő állatot, bogarakat, madarakat. 

 Ismerik az alapvető közlekedési szabályokat, s azokat helyesen alkalmazzák. 

 Ismerik a környezetükben lévő növényeket, azokat gondozzák, ápolják és védik. 

5.7. Munka jellegű tevékenységek 

5.7.1. Célja 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban 

azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, 

segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló 

tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a 

környezet-, a növény- és állatgondozás stb.). 

A gyermek munka jellegű tevékenysége 

- önként - azaz örömmel és szívesen - végzett aktív tevékenység; 



54 

 

- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és 

képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az önállóság, a felelősség, a 

céltudatosság) alakításának fontos lehetősége; 

- a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formája. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő 

értékelést igényel. 

 

A változatos, munkajellegül tevékenységek során alakuló készségek, tulajdonságok, szokások a 

gyermekek környezetéhez való viszonyát pozitívan befolyásolják, miközben alakul közösségi 

kapcsolata, kötelességtudata. 

5.7.2. Feladata 

 A saját személyével kapcsolatos munkakészség kialakulása után fokozatosan jusson el a 

gyermek a közösség érdekében végzett munkáig. 

 Erkölcsi tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése, személyiségfejlesztés. 

5.7.3. Munka jellegű tevékenységek 

- Önkiszolgálás: saját személyével kapcsolatos feladatok 

- Naposi munka, felelősi munka: fokozatos bevezetés, bővítés, megosztás 

- Alkalomszerű munkák, megbízatások:  

- Növény és állatgondozás: (óvodán belül, óvodán kívül) 

- A környezet rendjének megőrzése: (egyéni, közös feladat, szülők bevonása) 

- Rendszeres, évszakhoz kötött tevékenységek a gyermekek számára: 

- Ősz: 

- évszakalbum készítése közösen 

- a csoportszoba évszaknak megfelelő díszítése 

- termések, falevelek gyűjtése, csoportszobában természetsarok készítése 

- az udvar folyamatos takarítása 

- betakarítási munkák: zöldségfélék felszedése, növények cserépbe ültetése 

- Tél 

- évszakalbum folytatása 

- a természetsarok folyamatos gondozása, csíráztatás, rügyeztetés  

- madarak gondozása: - madáretető madáreleség elhelyezése, pótlása  

- ajándékkészítés a folyamatosan gyűjtött természetes anyagokból  

- utak tisztítása megfelelő méretű eszközökkel 

- Tavasz 

- évszakalbum évszaknak megfelelő folytatása 

- a kert takarítása, a talaj előkészítése, veteményezés 

- palánták kiültetése 

- virágládák feltöltése, virágok kiültetése 

- a kerti szerszámok használatának gyakorlása, tisztántartása, elrakása 

- Nyár 

- évszakalbum folytatása 

- növénygondozás a veteményes és virágoskertben 

- érett termékek beszedése, fogyasztása /retek, borsó, cseresznye, meggy/ 

- növények védelme /fák, bokrok/, gondozása 
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- határban lévő gabonafélék megfigyelése, gyűjtése 

- az udvari környezet esztétikumának megőrzése /szemétgyűjtés, takarítás/ 

- az udvari játék-, és egyéb eszközök előkészítése, elrakása 

5.7.4. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 képesek a mindennapi szükségleteik életkoruknak megfelelő önálló kielégítésére 

 a saját személyükkel kapcsolatos munkajellegű tevékenységeket önállóan ellátják 

 észreveszik az elvégzendő feladatokat, segítséget nyújtanak társaiknak, felnőtteknek 

 a munka elvégzésére való törekvés által kitartóak, türelmesek lesznek, fejlődik 

felelősségérzetük, önbizalmuk 

 a feladatok végzése során ellenőrzik saját tevékenységüket, igényükké válik a pontos 

munkavégzés 

 a naposi munka - mint közösségi megbízatás - fejleszti a feladattudatot, kötelességérzetet, 

ösztönöz az igényes munkavégzésre 

 a közösen végzett munka és az ehhez kapcsolódó érzelmek erősítik a társas kapcsolatokat 

 az egyéni megbízatásokat szívesen, örömmel végzik 

 szokásukká válik a rend megőrzése, közreműködnek az őket körülvevő környezet 

megóvásában, gondozásában 

 óvják és szeretik a természetet 

5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

5.8.1. Célja 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes 

személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai 

nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben 

valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása), 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a cselekvéses tanulás; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

A gyermeki kíváncsiságra alapozva, figyelembe véve érzelmi beállítottságát, megismerési vágyát, 

önkéntelen figyelmét a környezetében szerzett tapasztalataikra építve irányítsuk a gondolkodás 

fejlődését. 
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5.8.2. Feladata 

 Ismeretek, tapasztalatok bővítése, feldolgozása, rendszerezése. 

 Valósághű észlelésre, önálló megfigyelésre, felfedezésre nevelés. 

 Figyelem összpontosításra való készség, problémamegoldásra és kreatív gondolkodásra 

nevelés. 

5.8.3. A tanulási folyamat szervezeti keretei: 

 kezdeményezés 

 kötött foglalkozás 

 egyéni fejlesztés 

 mikro csoportos foglalkozás 

5.8.4. Tervezés 

Rendező elv a tervezésben az évszakok egymás utánisága. Ezért negyedévenként végezzük az írásos 

tervezést, az elért eredményeket, hiányosságokat figyelembe véve. 

5.8.5. Tartalma, lehetőségei 

A játék az ismeretszerzés legfőbb alapja, ezért fontos, hogy a játék, a játszás élménye biztosított 

legyen, mely magába foglalja az értelmi, a szociális és az intellektuális képességek fejlődését. 

5.9. Sajátos programelem - matematikai nevelés 

5.9.1. Célja 

Megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenységek, cselekvések során fejlődjenek képességeik, 

alakuljon ki bennük pozitív viszony a későbbi matematikához úgy, hogy közben többször 

megélhessék, átérezhessék a felfedezés, a rátalálás, felismerés, a tudás örömét. 

5.9.2. Feladata 

 A matematikai kíváncsiság, érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a matematikai 

beállítódás, szemlélet megalapozása. 

 Az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, részképességek, 

gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

 A gyermek matematikai érdeklődésének felkeltése. 

 Az ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. 

 Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához. 

 A logikus gondolkodás megalapozása. 

 A matematikai kifejezések fokozatosan beépülnek a beszédükbe. Felismerik a mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli, téri viszonyokat, fejlődik tér, sík és mennyiségfogalmuk. 

 Fejlődik logikus gondolkodásuk, problémafelismerő, megoldó képességük. 

A matematikai nevelést folyamatként értelmezzük. Ennek megfelelően játékos formában a 

gyermekek igényeit, ötleteit figyelembe véve fedeztetjük fel a körülöttünk levő világ mennyiségi, 

formai, kiterjedésbeli összefüggéseit. 

A matematikai fogalmakkal már a hároméves gyermek is találkozik a mindennapi óvodai élet során. 

A későbbiekben - négy éves kortól - az egyéni, a páros, a mikro csoportos foglalkoztatási formákban 

tevékenykedtetés során, minél több érzékszervre hatva tapasztal, összefüggéseket fedez fel. Ezek 

mélyítése, pontosítása, ismeretek bővítése történik az 5-7 éves gyerekeknél. Elsősorban kötetlen 
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formában, de nem tekinthetünk el a kötött tanulási folyamattól sem. Ebben is szem előtt kell tartani 

az óvónőnek a játékosság és a cselekvő részvétel alapvető követelményét. 

5.9.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 tárgyakat megszámlálnak 10-ig; 

 összehasonlítanak mennyiségeket, nagyságokat, forma, szín szerint; 

 tudják, s megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a kifejező névutókat (alá, fölé, mellé 

stb.); 

 kialakul a jól érthető beszéd; 

 a környezet megismerésében matematikai tapasztalatok birtokába jutnak; 

 Képesek a figyelem-összpontosításra, problémamegoldó kreatív gondolkodásra. 

 

5.10. Cigány kisebbségi népismeret 

A cigány kisebbségi népismeretet az óvodai tevékenységek során, integráltan plántáljuk a 

gyermekekbe. Elsősorban a mese – vers nyújt olyan keretet, ahol a megismerés természetes 

folyamatát elindítjuk és a játék során kiteljesedik a gyermekekben. 

A nemzetiségi nevelőmunkát a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4.§ (2) c) pontja szerint és a 3. 

számú mellékletben foglalat alapelvek mentén végezzük. 

 

 

6. Az óvoda kapcsolatrendszere 

6.1. A szülők és nevelők kapcsolattartásának rendszere, formái 

 A családi nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, szocializáljuk, neveljük, fejlesztjük a 

gyermekeket, melyben a szülőket partnereknek tekintjük. 

 A szülők az óvodában jogaik és kötelességeik érdekében szülői szervezetet, közösséget hoznak 

létre, melynek működési rendjéről saját maga dönt. Képviselőivel az óvodavezető tart 

kapcsolatot. 

 A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására az alábbi 

esetekben nyílik lehetőség: 

 beiratkozás, első találkozás 

 családlátogatás 

 nyílt napok 

 faliújságra kifüggesztett óvodára és csoportra vonatkozó információk 

 szülők képviselőinek részvétele a nevelői értekezleten 

 óvodai rendezvények /gyermeknap, kirándulás / 

 szülői értekezletek 

6.1.1. Cél 

 megfelelő információk nyújtása a gyermek fejlődéséről 

 az óvoda működésével, szervezési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás 
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6.2. Külső kapcsolatok rendszere 

6.2.1. Óvoda, iskola kapcsolata: 

„A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt." 2009-től alkalmazzuk, 

saját intézményünkre formáltuk és továbbfejlesztettük – jó gyakorlat szintre - az integrált 

pedagógiai rendszer óvoda – iskola átmenetet segítő elemét. 

 Az együttműködés formái: 

 közös rendezvények szervezése  

 elsős nevelő részvétele óvodai szülői értekezleteken 

 szakmai tanácskozások, problémák, eredmények megbeszélése 

 nevelők kölcsönös látogatása, tapasztalatgyűjtés 

6.2.2. Egyéb kapcsolatok 

6.2.2.1. Fenntartóval: 

Állandó együttműködés jellemzi kapcsolatunkat. 

 Formái: 

 az óvodavezető beszámolója 

 kölcsönös tájékoztatás 

 egyéni megbeszélések 

 nyílt napon, ünnepélyeken, rendezvényeken való részvétel 

6.2.2.2. Közművelődési intézménnyel: 

 Az intézmény a település oktatási feladatai mellett annak közművelődését is, önként ellátja. Az 

iskolai könyvtár rendelkezésünkre áll. 

6.2.2.3. Az egészségügyi szervekkel: orvos, védőnő 

 Formái: 

 látás, hallásvizsgálat 

 alkalmankénti esetmegbeszélések 

 évenkénti iskola-alkalmassági vizsgálat 

6.2.2.4. Szakmai szervekkel: 

 Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza 

 Nagykállói Egyesített Óvoda - Bölcsőde (korábbi bázisóvoda) 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői - és rehabilitációs – Bizottság 

 Nevelési Tanácsadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat (Nagykálló) szükség szerinti igénybe vétele 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és részt veszünk a szakmai képzéseken. Elsősorban azokon, 

melyek segítenek a helyi nevelési programunk megvalósításában, továbbfejlesztésében és azokon, 

melyek a pedagógusaink érdeklődésének is megfelelnek. 
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7. Gyermekvédelem 

7.1. A hátrányos és veszélyeztetett helyzet kritériumai 

 

Veszélyeztetettség: 

„olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza." 

 

Hátrányos helyzet: 

hátrányos helyzetű gyermek: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, 

- akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás 

gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának 

időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; 

- akit tartós nevelésbe vettek. 

7.2. Az óvodapedagógus feladata 

Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekeket nevelje, fejlessze, ehhez a megfelelő 

módszereket, eszközöket önállóan keresse meg. 

 A nevelő tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek: 

 egyéni képességét, tehetségét, 

 fejlődési ütemét, fejlettségét, 

 szociokulturális helyzetét, 

 fogyatékosságát, 

 segítse a gyermekek képességének, tehetségének kibontakozását, felzárkóztatását, adja át a 

gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, és 

győződjön meg ezek elsajátításáról. 

 tartsa tiszteletben a gyermek személyiségét, méltóságát, jogait, családja értékrendjét, 

világnézetét. 

 

A gyermekvédelmi munkában fontos feladat a gyermeki szükségletek kielégítése és a gyermeki 

jogok érvényesítése. Ehhez a nevelőtestület szabályozott viselkedést, íratlan normákat, szabályokat, 

értékrendet alakít ki a gyermekvédelmi munkában: 

 Elsődleges a prevenció, amelyet minden gyermekre ki kell terjeszteni 

 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, rendszeres 

óvodába járását (a hiányzást szükség esetén a vezetőnek j élezni) 

 Biztosítani a gyermeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén óvó-

védő intézkedésekre javaslatot tenni 

 Az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket a lehetőségekhez képest 

zökkenőmentessé tenni 
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 A gyermeket, családjukat és életkörülményeiket minél jobban megismerni 

 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat felismerni, ha szükséges, 

szakember segítségét kérni 

 A felzárkóztatást, illetve tehetséggondozást megszervezni, elősegíteni 

 Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni 

 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének segítése, tájékoztatásuk a támogatási formákról, lehetőségekről 

 A gyermekvédelmi rendszerben érintett szervekkel jó kapcsolatot ápolni 

 A gyermekvédelmi munkában a titoktartás betartása etikai követelmény. 

7.3. Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai 

 A gyermekek mindenek felett álló érdekei érvényesítésének és érvényesülésének ellenőrzése 

 A gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, folyamatos javítása 

 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 

 Az ellenőrzési, mérési értékelési és minőségbiztosítási rendszer működésének elősegítése 

 A dolgozók és gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 A védő-óvó intézkedések megtétele 

 Az egészséges életmódon belül az egészséges étkeztetés ellenőrzése 

 A gyermekvédelmi szolgáltatások szükség szerinti igénybe vétele 

 Minden gyermek kerüljön óvodába legkésőbb ötödik életévének betöltésekor 

 A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmének biztosítása, illetve hivatali titoktartás 

betartatása 

7.4. A gyermekvédelem hatékonyságát segítő tevékenységek: 

 Ismerkedő és szükség szerinti családlátogatások 

 Szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepek, fogadóóra 

 Családi kirándulások, munkadélutánok szervezése 

 Gyermeki és szülői jogok ismertetése, érvényesítésük módjai 

 Logopédiai ellátás megszervezése 

 Egyéni megfigyelések és tervezések nyomon követése 

8. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

8.1. Alapelv 

Az óvodai nevelés során, a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is, óvodánk céljainak 

megvalósítására törekszünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a 

közösségbe való beilleszkedését, intézményünk és óvodánk elvei szerint, a többi gyermekkel 

együtt történő integrált nevelésük segíti elő. A gyermekeket integráltan neveljük.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott módszer- és eszközrendszert a 

gyermek állapotából fakadó - az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményének figyelembevételével - egyéni szükségletek - esetenként egyéni fejlesztés - 

határozzák meg.  
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Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus 

segíti (utazótanári szolgálat). Az egyéni fejlesztési terv elkészítése az óvodapedagógussal 

történő konzultáció és a szakértői vélemény alapján a fejlesztő pedagógus és/vagy 

gyógypedagógus közreműködésével történik. Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő 

óvodapedagógusok felkészítésére, az óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos 

tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is 

kellő hangsúlyt helyez. 

 

Sikerkritérium a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás, melynek eredményes 

megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz 

igazodó módszertani eljárások alkalmazása. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő óvodapedagógus: 

 - individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

 - a foglalkozások során a gyermek fejlődésének elemzése alapján eljárásait megváltoztatja, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

 - egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres, 

 - alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

 - együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus - az együttműködés során: 

 - segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

 - javaslatot tesz gyógypedagógia-módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni 

fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet 

kialakítására, 

 - segítséget nyújt a szükséges eszközök kiválasztásában, 

 - együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. 

Integrált nevelésben közreműködő közoktatási intézményként az egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó 

gyógypedagógiai hálózatot működtető intézmények segítségét vesszük igénybe a feladatellátás 

során. 

 

Az óvodai nevelőmunkát segíti: 

 - a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő 

környezetünk segíti; 

 - a gyermek iránti elvárásainkat fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg; 

 - terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

 

Az óvodai nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik: 

 - az alkalmazkodó készség, 

 - az akaraterő, 

 - az önállóságra törekvés, 

 - az érzelmi élet, 
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 - az együttműködési készség. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek a napirend során annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges, ugyanakkor: 

 - az elvárások igazodnak a gyermek fejlődésének üteméhez, 

 - fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg. 

 Ezt biztosítja, hogy a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjainak 

keretei az óvoda nevelési programjának tartalmi elemei. 

 

8.1.1. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének 

ideje. 

c) A gyermek 

 - életkora, pszichés és egészségi állapota, 

 - képességei, kialakult készségei, 

 - kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

 

 Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés 

folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Fogyatékossági 

típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

 

8.1.2. Pedagógiai feltételek a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

 a) A sérülés-specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása; 

 b) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 

elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

 c) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

 d) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő 

teljesítményre is képes; 

 e) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához; 

 f) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült 

gyermek családjával. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztésének elvei, feladatai az 

óvodai nevelés során 

8.2. Beszédfogyatékos gyermek, akik fejlesztése logopédus segítségével ellátható. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés és 

észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség), 

a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő beszéd 

kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, 
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az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, 

taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében 

nyilvánulhatnak meg. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés. A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan 

tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési 

terv alapján valósulhat meg. 

Az eredményes fejlesztési eszközünk a logopédia. 

 

 

9. A fejldés jellemzői az óvodáskor végére 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból 

iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 

szerinti iskolakezdésre. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek 

egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása 

összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. 

Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll 

az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, 

észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális 

és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb 

szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban 

van. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; 

különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a 

fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti 

mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés 
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alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés 

alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a 

természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi 

ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 

kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az 

iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre 

eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata 

változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

10. Ellenőrzés, értékelés: írásos dokumentumok 

10.1. Cél 

A pedagógiai munka segítése, fejlesztése, a gyakorlati alkalmazás hatékonnyá tétele. 

 Írásos dokumentumok: 

 Az óvoda Helyi Nevelési Programja 

 Az óvoda pedagógiai munkaterve 

szervezési, igazgatási feladatok 

a nevelési év kiemelt feladatai 

elemzés, értékelés 

csoportlátogatási terv 

 A gyermekcsoport nevelési programja /csoportnapló/ 

szokás-, szabályrendszer tervezése 1/4 évre 

esemény-, programterv 1/4 évre 

tevékenységi rendszer fejlesztési terve 1/4 évre 

éves fejlesztési tervből (anyagkigyűjtés) heti tervezés 

 Felvételi-mulasztási napló (naprakész nyilvántartás, pontos adatkezelés) 

 Egyéni fejlesztési terv –SNI gyermekek – beépítve a csoportnapló tematikus egységeibe 

10.2. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése 

 Dokumentumok ellenőrzése 

 A nevelőmunka ellenőrzése 
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 Pedagógiai gyakorlat 

1. ellenőrzése,  2. elemzése,   3. értékelése 

 

 Helyi nevelési program megvalósulásának nyomon követése. 

Az óvoda vezetője, mint csoportban nevelő együtt dolgozik az óvodapedagógusokkal, napi 

információi vannak a gyakorlati alkalmazás mindenmozzanatáról. Az óvodavezető a 

dokumentumelemzést, a nevelőmunka feltételeinek vizsgálatát, a nevelőmunka értékeléseit a 

közvetlen beszélgetések, az óvodapedagógusok önellenőrzése, önelemző értékelése a 

negyedévenkénti szakmai beszélgetések és a szülők visszajelzései alapján végzi. 

10.3. A gyermekek fejlődésének ellenőrzése 

A pedagógiai munka tervezése, elemzés, az egyéni megfigyelések, az egyéni fejlesztés tervezése 

írásban történik. E tervezés minden esetben igazodik a gyermekek fejlődési üteméhez, a spontán 

helyzetek kihasználásához. A rugalmasság, az aktualitás figyelembe vétele mellett a feladat 

centrikusságnak és a következetességnek kell jellemeznie. 

Az egyéni képességfejlesztésnek minden területen érvényesülnie kell. Annak érdekében, hogy a 

gyermekek önmagukhoz képest optimálisan fejlődjenek, minden óvodapedagógusnak tudnia kell, 

hogy kit, miben és mivel kell fejleszteni. Ehhez elengedhetetlen a gyermekek folyamatos 

megfigyelése, megismerése, aminek tapasztalatait a pedagógiai feljegyzések tükrözik. 

A vezető óvónő feladata ellenőrizni csoportlátogatások alkalmával, hogy a tervezés mennyire 

szolgálja a helyi program célját, feladatát, megvalósulását. 

11. A megvalósítás személyi és tárgyi feltételei 

11.1. Személyi feltételek 

A programot felsőfokon végzett óvónők készítették, és valósítják meg, akik gondolkodásukban 

nyitottak, kreatívak. A programbeválás vizsgálatában, átdolgozásában ugyanazon személyek vettek 

részt. Jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek, jellemzi őket a munkájuk iránti 

felelősségtudat, kötelességérzet, következetesség, kitartás. Emberszeretetüket, pedagógiai 

tapintatukat, a gyermek iránti érdeklődésüket, kezdeményező képességüket, nap, mint nap tetteikkel 

bizonyítják. Munkájukat a lelkesedés hatja át, hiszen „Gyerekekkel foglalkozni, az minden 

bizonnyal a leghálásabb munka, mi a földön osztályrészünkül jutott, de saját tökéletesítésünket is 

ez mozdítja előre." Éppen ezért ismerik és gyakorolják az önművelés módszereit. Gondot fordítanak 

a gyermeklélektani ismereteik fejlesztése mellett saját érzelmi, társas, manuális és értelmi 

intelligenciájuk fokozására. Szakmai gondolkodásukban önállóak, önkritikusak. Csoportonként két 

óvodapedagógus és egy dajka részvétele szükséges. 

Az óvodai nevelő munka ellátását a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium 

és AMI további pedagógusai (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, 

szociálpedagógus), valamint pedagógiai szakszolgálatok utazó pedagógusai (pl.: logopédus) 

segíthetik. 

11.2. Tárgyi feltételek 

A program átlagos óvodai felszereltség mellett megvalósítható. Rendelkezik az óvodának tágas, 

világos csoportszobákkal, ahol több tér (babakonyha, mesesarok, építőjáték...) alakítható ki. 
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Rendelkezésre állnak kellő mennyiségű játék, könyv, zenei, torna-, és ábrázoló eszközök. Az udvar 

biztosítja a lehetőséget mozgásos játékra (mászóka), homokozásra, szerepjátékok játszására, 

bábozásra, a kerti munkához szerszámokra és képességfejlesztő játékokra (Közlekedés-, Növények-

, Állatok-, Emberek világa, Logikai készlet). 

Az egységes intézményben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a nemcsak az óvodai, 

bölcsődei élethez kapcsolódó eszközöket az egységes intézmény biztosítja. 

 

Bútorzat: 

- óvodai fektető 

- gyermekszék 

- gyermekasztal 

- fényvédő függöny 

- szőnyeg 

- játéktartó polc 

- élősarok állvány 

- hőmérő 

- óvodapedagógusi asztal 

- felnőtt szék 

- szeméttartó 

- tornapad  

- tornaszőnyeg 

- bordásfal 

- egyéni fejlesztést szolgáló felszerelések 

- a fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet fejlesztő eszközök

 beszerzésük folyamatos, a nevelési programban foglaltak szerint 

- tükör 

- asztal 

- szék 

- szőnyeg 

- kerti asztal 

- kerti pad 

- babaház 

- udvari homokozó 

- íróasztal és szék 

- telefon 

- iratszekrény 

- Orvosi szoba berendezése, felszerelése előírás szerint 

- öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 

- öltözőpad 

- törülközőtartó 

- falitükör 

- hőmérő 

- rekeszes fali polc (fogmosó-tartó) 

- egyéni tisztálkodó szerek (fésű, fogkefe, fogmosó-pohár) 

- fésűtartó 

- törülközők 

- abroszok 

- takarók 

- ágyneműhuzatok, lepedők 
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- mosógép 

- centrifuga 

- vasaló 

- vasalóállvány 

- szárítóállvány 

- kerti munkaeszközök, szerszámok 

- porszívó 

- mentőláda 

- tűzoltó készülék 

 

Játékok, játékeszközök: 

- különféle játékformák (mozgásos játékok, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 

szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás) eszközei 

- mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök

 gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével 

- ének, zene, énekes játékok eszközei 

- az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei 

- értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

- ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka) 

anyagok, eszközök 

- a természeti – emberi - tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

- munka jellegű tevékenységek eszközei 

 

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

- video (lejátszó) 

- televízió 

- magnó 

- diavetítő 

- vetítővászon 

- hangszer 

- egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 

- tükör 

- logopédiai alapkészlet 

- a különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére 

alkalmas elektronikus információhordozó 

- laptop 

- hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges tábla, csörgő labda 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Az iskola – alapelv 

 

Több tényezőt vettünk figyelembe, amikor átgondoltuk működésünket. Elsősorban az alábbi 

kérdések megválaszolását tartottuk feladatunknak: 

a) Melyek az iskola szűkebb és tágabb környezetének igényei? 

b) Mely társadalmi és oktatási problémára reagáljon iskolánk? 

c) Mit mond ezekről a lélektan és a pedagógia? 

d) Hogyan állunk a személyi, anyagi feltételek és a felhalmozott tapasztalataink tekintetében? 

Fenntartónk a Közös Kincs Kht. 2004-ben eredetileg 120 fős tanulói létszámra alapította az 

intézményt, és feladatául a középfokú iskolákból lemorzsolódó fiatalok oktatási folyamatba való 

ismételt bevonását szabta, illetve az érettségi vizsgáig való eljutásukat tűzte ki célul. 

Ezt a létszámot már nem tudjuk tartani, akkora az igény iskolánk iránt. Nemcsak a körzetből 

jelentkeznek hozzánk, hanem regionális szintű – több régiót érintő - az érdeklődés intézményünk 

iránt. 

Kettős szorításban élünk: egyfelől a tanulók és a szülők „utolsó reményévé” válunk, más felől 

igyekszünk a „rohamot” hárítani, mert a létszám felduzzadása munkánk hatékonyságát fordított 

arányban befolyásolja. 

Újabb társadalmi igény jelentkezését is észleljük a szülők és a tanulók részéről. Eddig főleg más 

középiskolákból érkeztek tanulóink, de most azt tapasztaljuk, hogy alapfokú oktatásra, nevelésre is 

van, megnőtt az igény. A 8. osztályos tanulók és szüleik körében számottevően megemelkedett az 

érdeklődés intézményünk iránt: több tanuló szeretné nálunk folytatni tanulmányait közvetlenül az 

általános iskola befejezése után, iskolaváltás nélkül. 

1.1. Miben vagyunk mások, mint a többiek? – célok, feladatok 

Más általános iskolától, szakiskolától, szakképző intézménytől, középiskolától abban térünk el, 

abban nyújtunk többet diákjainknak, hogy: 

 a kötelező tanítási órákon a nevelők előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodva. A tehetséges 

tanulóknak a tanórákon differenciált egyéni munkát adunk, fejlettségi szintjüknek 

megfelelően, erejükhöz mért erőfeszítésre ösztönző feladatokkal. 

 Képesség-kibontakoztató és Második Esély Gimnáziumi Programot működtetünk a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, hátrányaik 

kompenzálása, valamint érettségig történő eljuttatása érdekében. 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarok kezelésének terén: 

a) Iskolai keretek között az érintett tanulók feszültségoldásának egyik módszere a bizalmas 

légkörben zajló segítő beszélgetések láncolata. 

b) Az önismereti, illetve a személyiségfejlesztő foglalkozások játékai lehetőséget adnak a 

problémás tanulóknak konfliktusmegoldó eszköztáruk bővítésére, pozitív viszonyulásuk 

kialakítására, valamint – a bizalom és a nyíltságfejlesztő játékok segítségével – megváltozhat az 

osztálytársakhoz, tanárokhoz való viszonyuk. 
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c) A tanulók magatartási és/vagy tanulási zavarait előidéző okok feltárásának céljából az 

osztályfőnök és a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős családlátogatáson vesznek részt, annak 

tapasztalatait megosztják nevelőtársaikkal és a további teendőkről döntenek. 

1.2. Eszközeink 

 

1.3. Nevelési rendszerünk 

Egységes pedagógiai rendszerünkben a személyiség- és a közösségfejlesztést is egységesen 

kezeljük. Mivel célunk nemcsak egy iskolai szakasz sikeres elvégzéséig eljuttatni a tanulóinkat, 

hanem szociális helyzetükből és komprehenzív struktúránkból adódóan szakmáig és/vagy érettségig 

eljuttatva az önálló életre, munkába állásra nevelni őket. Ebben a folyamatban egyformán, de eltérő 

ütemezéssel – az egyéni fejlődési ütemük szerint – jelenik meg a személyiség fejlesztése pl.: 

továbbsegítése egy krízishelyzeten és a közösségfejlesztés, mely a példához igazodóan éppúgy 

megnyilvánulhat abban, ahogyan az osztálytársak is próbálnak segíteni egymásnak. 

1.3.1. Oktatási forma 

 

Kiscsoportos formában tanítunk, tanulócsoport-rendszert működtetünk. Azt tapasztaltuk, hogy a 

legideálisabb 8-10 fős teameket szervezni. Ezzel a létszámmal még hosszabb távon biztosíthatjuk a 

csoportkeretet, mert az egyéni haladási ütem miatt számolni kell a csökkenéssel, de a növekedéssel 

is. A tanulócsoportok összetételét leggyakrabban a hozott vagy elért tudásszint, a tanulási 

képességek, a tantárgy iránti érdeklődés mértéke és minősége és a fiatalok együttműködési készsége 

határozza meg. A cél, hogy a lehetőségekhez mérten minden fiatal olyan tanulócsoport tagja legyen, 

mely számára a leghatékonyabb tanulási ütemet, tempót és módot biztosítja. 

Ez a létszámkeret alkalmas arra, hogy a tanár minden tanulóra kellő mértékű figyelmet fordítson. A 

tanóra 45 perce alatt is konstatálni tudja a diákok aktuális állapotát, és ehhez igazítható a tananyag 

mennyisége, ütemezése, az átadás formája, a tanár-diák interakciók tartalma, iránya. A nagy 

érdeklődés miatt nem tartható jelenleg ez a keret, így a tanórák fölötti tanári kontroll időnként 

veszélybe kerül. 

 

1.3.2. Az egyéni foglalkozás formái 

 

Pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítő munkatársaink is elsajátították a hatékony tanuló 

megismerési és/vagy az új oktatásszervezési módszerek többségét. 

Az egyéni foglalkozások során ezek közül a személyiségükhöz és a nevelő-oktató munka 

hatékonyságához legalkalmasabbnak vélt és talált formát alkalmazzák. 

Vannak tematikusan alkalmazott formák, azonban azokon túl az alábbi feladatokhoz is ezeket 

használják: 

- a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység során, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység során, 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokhoz, 

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységekhez 
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- sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának – nevelésének tevékenységei során, a szakértői 

véleményben foglaltak szerint 

 

1.3.2.1. Mentorálás 

 

A Második Esély Gimnázium személyközpontú gondolkodásának része, hogy a diákok nem csak 

az egyéni igények alapján kialakított fejlesztő és képzési programban részesülnek, hanem az iskola 

hangsúlyt fektet a szociális-mentális gondozásra is, mely az egyén személyiségének megerősítését 

és körülményeinek stabilizálását célozza. Ennek érdekében az iskola mentorrendszert működtet. 

A mentor a diák igényeitől, illetve problémáitól függően lehet pedagógus, szociális munkás, 

pszichológus, vagy egyéb segítő szakember. A mentorálás tanórán és az iskolán kívüli 

kezdeményezésekre, együttműködési lehetőségekre is építő rendszeres, tervezett, egyéni igényekre 

reagáló személyre szabott fejlesztés, pedagógiai és életvezetési segítő kapcsolat. Célja kiemelten az 

egyéni tanulási utak, az önálló tanulás, a tantárgyi képességek, a kommunikációs és szociális 

kompetenciák fejlesztése, a továbbtanulás követése és segítése. 

 

Célok: 

1. A tanulók személyiségjegyeinek megismerése 

 Az identitástudat erősítése 

 A társadalomba és a közvetlen környezetbe illeszkedő társas viselkedés formálása 

2. Önismeret-fejlesztés, reális önértékelés kialakítása 

 Pozitív életszemlélet kialakítása 

 Törekvés a hibák kijavítására 

 A személyes, a természeti és a tárgyi környezet megbecsülése 

 Segítőkészség kialakítása 

 Kialakítani, hogy a pozitív viselkedés belső tulajdonsággá váljon 

 Felelősségvállalás megalapozása 

 

Feladatok: 

 Olyan, személyre szóló tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanuló megismeri önmagát 

és helyét a világban 

 A tantárgyakban rejlő személyiségformáló tényezők fokozott kihasználása 

 A tanulók közvetlen környezetének, családjának megismerése 

 Családok bevonása a tanulók személyiségfejlesztése érdekében 

 Felvilágosító előadások, tanácsok a családtervezés, a családvállalás felelősségének kialakítása 

érdekében 

 Közösségi rendezvények, megmozdulások gyakoribbá tétele 

 Környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi akciók 

 Részvétel előítélet-mentesítő tréningeken 

 Elmarasztalások és dicséretek hatékony alkalmazása 

 A személyiséget meghatározó okok feltárása, megismerése 
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A mentorrendszer működése: a team munka 

A mentori munka lényeges eleme, hogy a mentor nincs egyedül. Munkájában együtt kell működnie 

mentortársaival és a diákot tanító pedagógusokkal. Együtt alkotják azt a teamet, melyben közösen 

tudják megbeszélni a segítő munkával és tanítással kapcsolatos gondokat, napi, heti ügyeket, közös 

irányelveket. 

A team – röviden megfogalmazva – a minden résztvevő által fontosnak tartott ügy érdekében együtt 

tevékenykedő és gondolkodó szakmai csoport. 

A team közösen dönt, felelősséget vállal, az egyéneknek csoportszintű kontrollt biztosít. A team 

tagok egyéniségük, személyes felelősségük megtartása mellett képesek közös döntéshozatalra, 

folyamatos információcserére, egymás támogatására. A megfelelő működés érdekében a team 

működését szupervizor segíti (havi rendszerességgel). 

Fontos ezt az állapotot megteremteni azért is, mert a team „minta”. A team tagok közti 

kapcsolatrendszer minősége, a hangvétel, a rá jellemző légkör mindig meghatározza a fiatalok 

viselkedését, a személyzettel és egymással kialakuló kapcsolataik milyenségét. Ha a team tagok 

közti kapcsolatok őszinték, hitelesek, elfogadók és segítő beállítottságúak, akkor mindez jellemző 

lesz az egész intézmény/program légkörére, és ezek az értékek automatikusan megjelennek a 

fiatalok között is. 

A team tagjait természetesen titoktartási kötelezettség terheli minden, az esetekkel kapcsolatos és a 

team ülésen elhangzó, személyeket érintő információk tekintetében. Ugyanez vonatkozik a 

dokumentációkra, a fiatalok adatlapjaira. 

A team heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit, mindig ugyanazon a napon és ugyanabban az 

időben. 

 

Egyéni foglalkozások: 

 

1. Segítő beszélgetések – egyénizés 

 

A tanulókkal való egyéni foglalkozás egyik formája a segítő beszélgetések rendszere. Mi ezt 

„egyénizésnek” nevezzük. A tanév elején – általában a 3. héten – minden diákunk „egyéniző párt” 

választ magának. Ez úgy történik, hogy a tanulók 1-től 3-ig rangsorolják a tanárokat, majd a 

pedagógus választását és kapacitását figyelembe véve kialakítjuk a tanári teamen belül az egyéniző 

párokat. 

A segítő beszélgetések számára elkülönítünk osztályonként egy meghatározott órakeretet – jelenleg 

ez az osztály heti óraszámának kb. 15%-a -, amelyet igény szerint használ fel a diák és a tanár. A 

segítő pedagógusnak kötelessége figyelemmel kísérni egyéniző párja tanulmányi munkáját, 

hiányzását, magatartását, egészségi állapotát, és szükség esetén kezdeményezni a beszélgetést. 

(Persze jobb, ha a diák felől érkezik a felkérés.) 

Nem kötelező minden diákkal egyénizni, annak gyakoriságáról is a szükségletek döntenek. Van 

olyan diák, aki nem igényli, és van olyan, akinek aktuális állapota sűrűbb egyéni beszélgetést 

követel. 

Az egyéniző pár státusz nem örök időkre szól, lehet fordulni másik pedagógushoz is, hiszen egy-

egy problématípus esetleg más-más megoldási utat követel. Van olyan tanuló, aki helyzetéből 

adódóan körbejár a pedagógusok között. 
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Az egyéniző tanár folyamatos támasza, kontrollja és közvetítője a tanulónak az iskolai életben, 

képviseli az érdekeit a tantestület előtt. 

 

2. Osztálydosszié - rendszer 

A tanulókkal való egyéni foglalkozást segíti az osztálydosszié-rendszer. Ezekben a dossziékban 

tanulónként rögzítjük a legfontosabb tudnivalókat, történéseket. Belekerül: 

- a jelentkezési lap, 

- az adatfelvételi lap, 

- a felvételi beszélgetésről szóló feljegyzés, 

- a komplex szűrővizsgálat eredménye, 

- az egyéni szerződés, 

- az iskolai pályafutást befolyásoló orvosi vizsgálatok eredménye, 

- ha van, a szakértői bizottság véleménye a tanulási zavarról, 

- önéletrajz, 

- tanulói nyilatkozatok, 

- kérelmek másolata, 

- tanulmányi eredmények és szöveges értékelések, 

- iskolán kívüli tevékenységek és sikerek. Ez az adatkomplexum szolgál alapul a tanuló egyéni 

fejlődési dossziérendszeréhez, de ennek fejlesztéséhez nagyobb anyagi háttér és személyi kapacitás 

szükséges. 

 

3. Telefonos hírlánc 

A tanulóval való egyéni törődést szolgálja a telefonos hírlánc. A napi hiányzókat a tanári stáb tagjai 

egy erre a célra rendszeresített dossziéba bejegyzik. Az aznapra beosztott pedagógus, amennyiben 

nincs információnk a hiányzás okáról, telefonon felkeresi a diákot vagy szülőt. A telefonos hírlánc 

kettős értékkel bír, egyrészt jelzésértéke van a tanuló számára: fontos nekünk, érdekel bennünket a 

sorsod, ha szükséges támaszt, segítséget adunk neked. Másrészt azonnali kapcsolatot teremt a 

szülővel, aki szintén bevonódik az iskolai életbe. 

 

4. sport és művészeti jellegű produkciók megtekintése 

Az egyéni foglalkozás másik eszköze tanulóink sport és művészeti jellegű produkcióink 

megtekintése. Gyakran hívnak meg bennünket ilyen alkalmakra, és mi fontosnak tartjuk, hogy – a 

szabadidő és az elfoglaltság függvényében – hol az egyik, hol a másik kolléga eleget tegyen a 

meghívásnak. 
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1.3.3. Egyéni haladási ütem 

A haladási ütemnek mindig reagálnia kell a fiatal életkörülményeiben, élethelyzetében lezajlott 

változásokra. Az egyéni haladási ütem megvalósításának sok formájával és eszközével élünk, de 

talán ezen a téren kellene leginkább és legradikálisabban továbblépni. 

Mik valósultak meg iskolánkban a lehetőségekből? 

 Nincsen órai számonkérés, nem kell a tanulónak a feleltetés rémétől szorongani 

 Választhat a témazárók és a negyedévi beszámolók között tantárgyanként is 

 Minden beszámolót javítási alkalom követ, s ezeken bármely negyedévet korrigálhatja. 

 Előrehozott vizsgákat tehet. 

 Egyéni szerződésben tervezett tanulási stratégiák. ez rendszerint azt takarja, hogy részben 

határidőkben állapodunk meg, mikor tesz a tanuló osztályozó vizsgát, részben pedig a javítás 

sorrendjét az esélyekhez igazítjuk. Megállapodunk a különbözeti vizsgák idejében és 

sorrendjében is, ha kell. Közösen limitáljuk az órai hiányzásokat és a halasztásokról történő 

megegyezést is ebben rögzítjük. 

 

1.3.4. Egyéni fejlesztési terv 

Képesség-kibontakoztató és a Második Esély Gimnáziumi programunk egyik alappillére az egyéni 

fejlesztési terv, de a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési 

igényű tanulók esetében is ezt használjuk 

A tanulási folyamat menete az érintett fiatalok számára (a halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

számára kötelező, a többi diák számára ajánlott) személyre szabott. Az egyéni fejlesztési terv alapja 

a közös célok meghatározása. 

Az egyéni fejlesztési tervet a mentor együttműködésben a tanulóval, és a tanuló tanáraival készíti 

el, annak érdekében, hogy a tanulás menete személyre szabottan történjen és a tanuló fejlődése 

szempontjából kulcsfontosságú területekre nagyobb hangsúly helyeződjön az adott tanév során. A 

tanuló belső motivációjának megerősítése történik azáltal, hogy lehetőséget kap a róla szóló 

fejlesztési terv alakítására. 

A fejlesztési terv konkrét célokat, illetve a célokhoz segítő lépéseket fogalmaz meg, és kiemelt 

szerepe van benne azoknak a területeknek, amelyek a fiatal érdeklődéséhez szorosan kapcsolódnak. 

Fontos a készségek és a tudásszint felmérése az egyéni haladási ütem megtervezésében. 

 

1.3.5. Nyomon követés és utógondozás 

 

1.3.5.1. Második Esély Gimnáziumi Program 

A fiatalnak mindvégig tisztában kell lennie azzal, hogy a programban való léte nem örök időkre 

szól, pusztán átmeneti időszaka életének. Az érettségi vizsga időpontja felé való közeledés a mentori 

munkában egy új időszakot jelent: az elválásra, munkába állásra való készülés egy hosszú folyamat, 

állandó erről szóló, őszinte beszélgetésekkel, tervezgetésekkel.  

A vizsga idejének közeledése lelkileg nagyon megviseli a fiatalokat. A fiataloknak állandó 

megerősítésre van szükségük abban, hogyan viseljék ezeket a pszichés terheket. A legfontosabb az, 

hogy a fiatalokban a leválás idejére kialakuljon egy pontos elképzelés a közeli jövőről, a „Hogyan 

tovább?"-ról. Nem kell, és nem is lehet mindenkinek továbbtanulnia. 
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1.3.5.2. BTMN, SNI, egyéni fejlesztést igénylő tanulók 

A fejlesztési tervet háromhavonta felül kell vizsgálni, és az abban foglaltak értékelését, 

tapasztalatait figyelembe kell venni a következő időszak, illetve a következő tanév megtervezésénél. 

Az egyéni fejlesztési terv hozzáférhető a tanuló, illetve az adott kérdésben érintettek számára. 

 

1.3.6. Tantárgyi struktúra 

A személyre szabottságot szolgálja a tantárgyi struktúra.  

A készségtárgyak kötelező jellegének eltörlése a tanulók döntési kompetenciájába utalja a 

részvételt, és ezzel a fegyelmi problémákat is kiküszöböljük. Sikeres a táncoktatás. Erre a programra 

a 1-12. évfolyamra járó tanulók jelentkezhetnek. A sportok iránt is mutatkozik igény. 

Többéves tapasztalatunk, hogy a készségjellegű fakultatív tárgyakat a népszerűbb, divatosabb 

művészeti ágakból érdemes választani, és főleg rugalmasan választani az érdeklődésnek 

megfelelően. Most talán az informatikai szakmai tárgyakra való felkészülés népszerűbb. Ez persze 

az iskolavezetés részéről kíván innovatív szemléletet és szervezőmunkát. 

Diákjaink jórészének figyelem-megosztási képessége átlagon aluli. Ezt azzal is orvosoljuk, hogy 

csak egy idegen nyelv kötelező számukra. 

Terveink között szerepel, hogy a kötelező érettségi tárgyas matematika mellett a többi úgynevezett 

reáltárgyból természettudományos blokkot szervezünk. Több előnye van az integrációnak: a 

figyelemmegosztás differenciáltságát csökkenti a természettudományos szemlélet kialakításával, az 

összefüggések bemutatásával motiváltabbakká tehetők a tanulók ezen ismeretkörök elsajátítására. 

A 9.-10- évfolyamon természettudományt tanulnának. A 12. évfolyamon az érettségi tárgyként 

megjelölt ismeretkörökből plusz felkészítő órát kapnának. 

A természettudományok integrálását azért tartjuk a tanulási siker egyik kulcselemének, mert 

tapasztalataink szerint tanulóink döntő többsége ezekből a tantárgyakból teljesít nagy arányban 

elégtelenre. Ezektől idegenkednek legjobban, ezeket szeretik legkevésbé. 

 

1.3.7. Oktatásszervezés egyes feladatai 

Az oktatásszervezés terén valahol középúton vagyunk a hagyományos és a megújított formák 

között. Újításaink élet- és gyakorlat közelibbé teszik az iskolát. 

 

1.3.7.1. Miben térünk el egy normál gimnáziumtól? 

 Tanóráink 45 percesek és beosztott órarend szerint folynak. Viszont nincs órakezdést és –

befejezést jelző csengő. A tanár érkezésével kezdődik a tanulmányi munka. Azt tapasztaltuk, 

hogy a diákok többnyire lemásolják a tanárt: ha pontosan szokott kezdeni, akkor ezt a 

mentalitást a tanulók többségében ki tudja alakítani. 

 A tanévet egy három napos előkészítő időszakkal kezdjük, ennek helyszíne változó. Anyagi 

vagy szervezési körülmények határozzák meg, eszerint hol az iskolában, hol iskolán kívül 

terepen rendezzük. Több célt szolgál: a fiatalok ráhangolását a tanulásra, ismerkedést a 

feladatokkal, közösségépítést, az interperszonális kapcsolatháló szorosabbra szövését, egy más 
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mélyebb megismerését. Szerencsésebb iskolán kívülre helyezni a programsorozatot, 

könnyebben ki tudunk lépni az oktató-nevelő folyamtok által ránk rótt szerepkörből. A változó 

helyszín újabb ötletek melegágya lehet, könnyebben kilendít bennünket a megszokott 

sémákból. 

 

1.3.7.2. Tanórák, vizsgáztatás, értékelés 

 A tanár maga dönti el, hogy milyen módszerrel dolgozik a fiatalokkal. A Második Esély 

Gimnáziumokban az oktatás nem frontális osztálymunkában zajlik, hanem a 

csoportszervezés változatos módjait alkalmazza a pedagógus. Ez lehetőséget teremt a 

többoldalú spontán párbeszédre a tananyag feldolgozása során. Az ülésrend maga másfajta 

értéket, elvárást és kevésbé hierarhizált viszonyokat közvetít más iskolákhoz képest. 

 A tananyag elsajátítása mellett – a kompetencia fejlesztés keretein belül – fontos, hogy a 

fiatalok gyakorlati ismeretek elsajátítására is lehetőséget kapnak. A mindennapi élethez 

elengedhetetlen tudás, mely nem feltétlenül része a tananyagnak (állampolgári ismeretek, 

adóbevallás kitöltése, stb.) szintén a személyre szabott tanulási program része. 

 Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza az érettségi vagy egyéb záróvizsga tervezett időpontját, 

mely alapján tervezni lehet a tanmenetet, amely természetesen módosulhat a haladási tempó, a 

tanulási képességek, a lelkiállapot, az életvezetési problémák alakulásának függvényében. 

 Az értékelés számonkérés, vizsgáztatás rendszere is személyre szabott: a fiatalnak leginkább 

megfelelő vizsgatípust (írásbeli és/vagy szóbeli; felkészülési idő és a felelet hossza; vizsgáztató 

személye (szaktanár vagy meghívott), stb.) kell választani. 

 A Második Esély Gimnáziumokban a diákok havi rendszerességgel vizsgabizottság előtt 

vizsgát tehetnek. E vizsgák (legalább évente négy) írásbeli dolgozatból és szóbeli 

beszámolóból állnak, melyekre a csoport tagjai folyamatosan készülnek. Ezen évközi vizsgák 

sikertelensége esetén alkalmakat kell biztosítani utóvizsgára. 

 Lehetőség szerint kerüljük a témazáró dolgozatok készíttetését. A diákok lehetőséget, felkérést 

kapnak önálló írásbeli munkák elkészítésére a tantárgyi kurzusokhoz, projektekhez illeszkedő 

módon. Ezek az írásműveknek azonban csak a vizsgára bocsátás feltételei lesznek, a végső 

értékelés a vizsgák alapján történik. 

 A vizsgajegyek átlagából kerül ki az év végi jegy, amely a magasabb évfolyamba lépés 

feltétele az adott tantárgyból. Ha egy diáknak valamely tantárgyból hiányzanak vizsgái, akkor 

nem léphet magasabb évfolyamba. Ettől függetlenül joga van hallgatni azon tantárgyak 

magasabb évfolyamának óráit, amiből letette a vizsgákat. 

 Írásbeli kérelem esetén, méltányosságból, egyes tantárgyakból, egyes tanulmányi időszakokra 

visszamenőleges jelleggel lehetőséget kell biztosítani összevont vizsga letételére is akár az 

egész évi anyagból. Ilyen esetben az első félévben végzett tanulmányi munkáról a félév 

zárásakor szöveges értékelés készül a Közoktatási törvény 70.§ (3) bekezdésének megfelelően. 

 Év végén a teljesítményt, a magatartást és a szorgalmat a bizonyítványba írt jegyekkel és 

szöveges értékeléssel kell értékelni. A tizennyolc év fölötti diákjainknál a magatartás és a 

szorgalom jegyekkel történő értékelésétől el lehet tekinteni. 

 

1.3.8. A kompetencia alapú oktatás bevezetése 

 

Az elsajátítandó ismeretek meghatározása mindig könnyebb, mint megtalálni azokat a módszereket, 

amelyek növelik az elsajátítás hatékonyságát. Különösen fontos keresni azt az utat, amely a 

gyermekek számára könnyebbé teszi az ismeretelsajátítást, ugyanakkor segíti a szocializálódásukat. 
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Az oktatás/képzés központi célja ugyanakkor a kompetenciafejlesztés, a fiatalok képessé tétele az 

élethosszig tartó tanulásra és az elhelyezkedésre. 

A mai társadalmi viszonyok között erőteljesen megnőtt a tudás társadalmi súlya. A fiatalok 

életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és 

kompetenciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a 

piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni. 

Az ismeretanyag, amit a tanulók az oktatás folyamatában el tudnak sajátítani, csak igen kis hányadát 

jelenti annak az információmennyiségnek, amelyet az egyetemes emberi ismeretek összességének 

tekinthetünk. Az információrobbanással még inkább igaz ez az állítás. Éppen ezért, a rohamosan 

bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának 

megváltoztatása. 

A hagyományos oktatási forma az ismeretek megtanulását, a tanulók által készen kapott, 

mechanikusan elsajátított ismereteket helyezi előtérbe, s a gondolkodás, ítéletalkotás készségeinek 

fejlesztésére kevés lehetőséget teremt. Ebben az esetben a tanulók tudását a memorizált ismeretek 

mennyisége jelzi. 

A meglévő ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető tudás elsajátításához azonban olyan 

gondolkodási képességek szükségesek, mint a problémamegoldó-gondolkodás, a kritikai 

gondolkodás, a logikus gondolkodás, analizálás, szintetizálás. E képességek fejlesztése a 

megszokottól eltérő tanítási-tanulási folyamatot kíván. Ennek érdekében alakítjuk át az iskola 

Pedagógiai Programját, ezzel együtt a pedagógiai kultúrát. 

Ez természetesen az iskola nevelőit szakmai megújulásra készteti, melyben változik szemléletük, 

fejődik pedagógiai módszertanuk, ami elősegíti az elvárt eredmények teljesítését. 

Az iskolánkban bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatás a központi programban meglévő 

kompetencia-alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalmak 

befogadását és a bevezetésükhöz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja. 

 Ennek kiemelt területei:  

- a szövegértési-szövegalkotási, 

- a matematikai-logikai, 

- idegen nyelvi, 

- életpálya építési kompetencia. 

A kompetencia-alapú tanítási, tanulási módszerek bevezetéséhez szükséges a tantestület tervszerű 

és tudatos - beleértve az intézményvezetés tagjait is - szervezett továbbképzéseken való részvétele. 

A nevelőtestület feladata egyrészt a kompetencia programcsomagok adaptációja, az intézmény 

tanulóinak szociokulturális sajátosságainak és az intézmény adottságainak figyelembevételével 

történő beépítése és alkalmazása. 

Ennek során minden képzésbe bevont pedagógus az általa vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó 

fejlesztési téma kidolgozását és gyakorlati megvalósítását vállalja, azzal a céllal, hogy az új 

módszereket és eszközöket az intézmény minden pedagógusa megismerje és munkája során 

alkalmazza. 

 

1.4. Általános fejlesztési alapelveink 
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Gyermekközpontúság 

Tantervi fejlesztéseink elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így minden 

tevékenységet annak rendelünk alá, azt vesszük figyelembe, hogy azok miként hatnak a tanulókra 

(s nem azt, hogy melyik egyszerűbb, kényelmesebb és olcsóbb). 

 

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

A programban prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél 

önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a 

közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, 

folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek 

közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. 

 

A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben 

mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. Mivel azonban a tudásfejlesztésnek nagyobb 

hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb. 

 

A képességfejlesztésre is kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok 

kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó 

tartalmi lehetőségekkel együtt alkalmazzuk. 

 

Képesség- és személyiségfejlesztés 

A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük 

a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és 

társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus 

személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

 

Új típusú tanári attitűd 

Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt igényelnek, 

hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. 

 

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

Olyan tanulási programokat dolgozunk ki, amelyek során - az életkori sajátosságoknak megfelelő 

szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik 

fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak 

le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított 

véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják védeni. 

 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a 

tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének 

megfelelő fejlesztést.  
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Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Ugyanakkor 

igyekszünk elérni, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék (földrajzi-

környezeti) ismereteiket. 

 

Fokozatosság és folyamatosság 

Előnyben részesítjük azokat a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek, 

amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg. Számolnak a tanulók különböző ütemű 

képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési 

folyamatával. 

 

Valóságos tanulási környezet 

Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen és 

közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. 

A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A 

tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási helyzeteket a terepmunkán 

keresztül tapasztalják meg. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a 

kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú 

társadalomban. 

Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az 

egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. 

A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik 

meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: pl. a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 

1.4.1. A fejlesztés területei és a kulcskompetenciák 

A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz 

szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. 

Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást 

középpontba helyező oktatást értjük. Ez lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák 

beépüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik 
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elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze 

a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-

tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős 

tevékenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 

minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. 

során. 

A szókincs, a funkcionális nyelvtan vagy az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele. Ez az ismeretanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusait, az irodalmi 

és nem irodalmi szövegek egész sorát. 

Az anyanyelvi kompetencia feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy szóban 

és írásban kommunikálni tud a legkülönfélébb helyzetekben. A kommunikációs folyamatot 

figyelemmel kíséri, a célnak és a helyzetnek megfelelően alakítani tudja. Képes érveit a helyzetnek 

megfelelően kifejezni, meggyőzően tolmácsolni. 

Folyamatos feladat a szókincs gyarapítása, a szavak jelentésének megismerése, hisz az anyanyelvi 

kommunikáció egyik feltétele a megfelelő szókincs ismerete. Rendelkeznie kell a tanulónak azzal a 

képességgel is, hogy figyeljen a címzettre és a kommunikációs helyzetre. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai 

minőség tiszteletét, mások megismerésének az igényét. 

A tanuló a társaival együttműködő, kooperatív tevékenységformákban olyan képességekre is szert 

tesz, amelyeket majd a munkája során is hasznosíthat. 

A kompetenciák egymásba fonódnak, az egyik kompetenciaterülethez szükséges elemek támogatják 

a másik terület kompetenciáit. Ez különösen érvényes az anyanyelvi kommunikációra. A 

kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai kompetencia magában foglalja az 

anyanyelvi kommunikáció képességét is. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely kapcsolódik az egyén 

megismerő képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő 

szókincs, a funkcionális nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete. A szókincs intenzív 

fejlesztése minden műveltségi területen cél. 

A nyelvtani ismeretek elsajátítását konvencionális alapokra helyeztük, azaz a szemben álló 

nyelvészeti nézetek közül a konvencionálist helyeztük előtérbe, mivel úgy gondoljuk, az általános 

iskola alapozó és fejlesztő szakasza nem alkalmas színtér nyelvészeti viták lefolytatására. 

Ugyanakkor el akartuk kerülni azt, hogy a tanulók nyelvi dogmákban gondolkodjanak. A 

hipotézisek alkotását segítjük, ha rámutatunk arra, bizonyos kérdésekben a nyelvészek is ütköztetik 

álláspontjukat. Ezzel felhívjuk a figyelmet a nyelv állandó változására, a nyelvészeti kutatások 

fontosságára. 

A kompetenciák részben fedik egymást, egymásba fonódnak: az egyik területhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez fokozottan érvényes az anyanyelvi kommunikációra. 
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A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai kompetencia magában foglalja az 

anyanyelvi kommunikáció képességét is. Például a tervkészítés feltételezi az információk 

megértését, az írásbeli szövegalkotást. Ugyanez vonatkozik a matematikai utasítások megértésére, 

a válaszok megfogalmazására. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

kompetenciája már nevében utal az anyanyelvi kompetenciával való szoros kapcsolatára: az 

esztétikai minőség tisztelete, mások véleményének elfogadása, az élmények és érzések kreatív 

kifejezése. 

Integrált magyartanítás – a nyelv és az irodalom új viszonya 

A szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az eddig döntően kronologikusan 

szervezett irodalomoktatás és leíró nyelvtan tanítása helyébe az integrált nyelvi – irodalmi - 

kommunikációs képességek fejlesztését szolgáló magyartanítást állítja. Ennek része a 

kommunikációs képesség hatékony fejlesztése: 

 A kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és 

szövegtípusokban; 

 A kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív 

használata; 

 Az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 

 A nyelvi norma, illetve az attól való célszerű eltérés lehetőségei közti választás képessége; 

 A nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 

 A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok 

szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 

 A nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális jelzéseinek 

értelmezése. 

 A kommunikációs képességfejlesztés a szövegértési-szövegalkotási kompetencia 

fejlesztésének feltétele. A működő nyelv vizsgálatával a szövegértés a következő szempontok 

szerint valósítható meg: 

 A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása; 

 Nyelvi adatokkal műveletek végzése; 

 Szabályfelfedeztetés: a kontextus hatása a közlések jelentésére és formájára; 

 A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása; 

 A szavak, terminusok, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú viszonyainak felismertetése 

és alkalmazása; 

 Szövegtípusok interpretálása és alkotása; 

 A szöveg logikai és tematikus szerkezete, nyelvtani tulajdonságai és a kommunikációs helyzet 

egysége mint problémamegoldó stratégia; 

 A szöveg háttérmondatainak és előfeltevéseinek szerepe a szöveg értelmezésébe; 

 A racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása. 

Az átfogó magyartanítás az olvasást konstruktív (az olvasó a szavakból, mondatokból megalkotja 

magában a szöveg által felidézett világot, valóságdarabot, jelentés-összefüggést), mozgósítható 

előismereteken (az előzetes ismeretek folyamatos és tudatos mozgósításán) alapuló, cél által 

vezérelt, szelektív, erősen az olvasó motivációjától függő szövegértési tevékenységként kezeli. 

Természetesen más az olvasás értelme, célja a mindennapi, gyakorlatias hasznú szövegek esetében 

és más a szépirodalmi művek olvasásakor. Az első esetben az olvasó többnyire már valamilyen 

gyakorlati céllal fordul a szöveghez, míg az utóbbiban az esztétikai élvezet, a játék, a kikapcsolódás 

vagy a másokon keresztüli önmegértés a cél. 
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A szövegértés-szövegalkotás programja nem az irodalomtörténetet vagy a műfajelméletet 

„tantervesíti”, illetve „tankönyvesíti”, hanem abból indul ki, hogy a jó olvasóban bizonyos 

képességek potenciálisan működésbe lépnek, ezért elsősorban ezeket kell tudatosan és módszeresen 

fejleszteni. 

 

Szövegértés-szövegalkotás 

A fejlesztés célja, hogy dinamikus és rugalmas megoldást kínáljon a 21. században felnövő 

gyermekek fejlesztési igényeire figyelő, korszerű és nyitott, „új iskola” megvalósulására. 

Tevékenységünk lényege, hogy a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve 

és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, 

egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keressünk a kisiskolások 

kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterület mainál 

eredményesebb fejlesztéséhez. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek 

megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az 

egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, 

mint pl. a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy 

dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes 

nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának növelése érdekében szükség van az iskolában folyó 

idegennyelv-tanítási gyakorlat megújítására. A modernizációt kompetencia alapú nyelvtanítási 

programok kidolgozásával és fokozatos bevezetésével kívánjuk megvalósítani. Ez a kommunikatív 

nyelvi kompetencia fejlesztését jelenti. Ennek érdekében olyan oktatási programcsomagokat 

dolgoztunk ki, amelyek figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését és 

ismereteit; témakörök, beszédszándékok és szituációk köré szerveződnek; és lehetővé teszik, hogy 

a tanulók értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az 

idegen nyelvet. 

A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése 

során három szempontot kell figyelembe venni: egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; 

másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez 

elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, 

fejlesztendő kompetenciákat. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésére irányuló programok az általános és 

középiskolai korosztálynak és nyelvtanáraiknak szólnak. A sikeres nyelvtanulás egyik alapvető 

feltétele a nyelvileg és módszertanilag is jól képzett, motivált nyelvtanár. A fejlesztés során így 

kiemelkedő szerepet kap a tanártovábbképzés, valamint a programmegvalósítás mentorálása, 

szakértése és a támogatói rendszer kiépítése. Fontos, hogy az iskolákban – településtől és 

iskolatípustól függetlenül – egyforma arányban legyenek jól képzett szaktanárok, mert csakis így 

biztosítható az esélyegyenlőség. 
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Az idegen nyelvi fejlesztés módszertani alapelvei 

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyolcvanas évektől kezdve a nyelv kommunikatív 

szemlélete határozza meg. A tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, aki szükségletei 

kielégítésére az idegen nyelv alkalmazásával kommunikatív tevékenységeket hajt végre. E változás 

mentén a hagyományos, a nyelv rendszerének megtanítására irányuló módszerek helyét fokozatosan 

átveszik a tanuló- és tevékenység-központú módszerek, ami együtt jár a tanári és tanulói szerepek 

megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv bővülésével. 

A tanulóközpontú szemlélet mellett a korszerű nyelvtanítási-nyelvtanulási eljárások másik 

sarkalatos eleme a feladat. A kommunikáció szerves része az olyan feladat, amelyben a résztvevők 

interakciót, produkciót, recepciót vagy közvetítést végeznek, illetve ezek közül két vagy több elem 

kombinációját alkalmazzák. A kommunikatív cél elérése érdekében ezek a feladatok megkövetelik 

a jelentés megértését, tisztázását és kifejezését. 

Legjellemzőbb módszerek és munkaformák az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében: a 

felfedezés, a megbeszélés, a vita, a dráma, a játék, a páros és csoportmunka, valamint a 

projektmunka. 

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportos, páros vagy egyéni munkára. A munkaformák 

váltakozása motiválja a tanulót, valamint alkalmat teremt az új szerepek kipróbálására tanuló és 

tanár számára egyaránt. A tanár mint szervező, segítő szerepel egy-egy feladat elvégzése során. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, amelynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek együtt. 

A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a tanórán kívül is elvégezhető. A különböző 

munkaformák mind hozzájárulnak az önálló tanulóvá neveléshez, ami az egész életen át tartó 

nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele. 

Az idegen nyelv tanulására számos lehetőség kínálkozik a tanórán kívül is. Az internet, a televízió, 

a könyvek, újságok kiváló lehetőséget nyújtanak a nyelv kommunikatív helyzetekben történő 

alkalmazására. Az életszerű helyzetekben idegen nyelven megfelelni tudó tanuló a nyelvet mint 

eszközt használja céljai elérésére. Az így szerzett sikerélmény önbizalmat ad, és a további tanulásra 

is motiválóan hat. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 

ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben- felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok, /táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására. 

A matematika műveltségterületének teljes egészét lefedik. Olyan tananyagszervezési-módszertani 

megoldásokat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulókat bevonjuk a tudás- és 

készségelsajátítási folyamatába. Átalakul a matematikatanítás egész folyamata. Erős hangsúlyt kap 

a tevékenység-központú módszertan. A játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet 

kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása dominálja a folyamatokat. Megteremtődik 

a lehetőség arra, hogy a tanulók saját tanulási tevékenységüket felidézzék, reflektáljanak rá. A 
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matematikatanulás alapja a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A jó munkalégkör egyik 

feltétele a tévedés és a vita szabadságának biztosítása. 

A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a 

számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, becslés, mérés, 

mértékegység-váltás, szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, 

deduktív következtetés, valamint az induktív következtetés fejlesztését segítik elő. 

 

A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei 

A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika specifikus készségek 

és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese”. 

A négy év során tudatosan kell fejleszteni a tanulók lényegkiemelő képességét, analizáló és 

diszkussziós készségét, átfogó, nagyobb összefüggések felfedezésére is képes gondolkodását. Erre 

irányul a matematika oktatásban a sokféle logikai feladat, a felfedeztető tanítás, az ismétlés, a 

rendszerezés, a szövegelemzés, a megoldások vizsgálata, a matematikai tartalmú játékok, és a tanár 

egyéniségétől, igényeitől függő, változatos módszertani megoldás. 

Kiemelt cél a matematikai kompetenciák megszerzése, amelyeket új módszerek bevezetésével lehet 

elősegíteni. Ilyenek például a csoport-, illetve a projektmunkák. A közösen, csoportban (vagy 

párban) végzett munka során ki kell alakítani a tanulók közötti együttműködést, a helyes 

munkamegosztást, az egyéni és a közösségi felelősségvállalást. 

A közös eredmény érdekében előtérbe kell kerülnie az egymás személyének tiszteletben tartásának, 

a szolidaritásnak, a toleranciának, a segítőkészségnek. 

Ebben a szocializációs folyamatban könnyebben fejleszthetők a tanulók egyéni képességei, 

könnyebben kialakul az intenzív érdeklődés és a kíváncsiság, ami elősegíti a hatékonyabb tanulást. 

„A matematikai kompetencia: az alapműveletek és arányképzés alkalmazásának képessége a 

mindennapok problémáinak megoldása érdekében, a fejben és papíron végzett számítások során. A 

hangsúly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia 

felöleli – eltérő fokban – a matematikai gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre 

irányuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést 

(képletek, modellek, szerkezetek, grafikonok, táblázatok). 

A matematika kompetenciához szükséges tudás magában foglalja a számok, a mértékek és 

szerkezetek, az alapműveletek és alapvető matematikai fogalmak és koncepciók és azon kérdések 

megértését, amelyekre a matematika válasszal szolgálhat. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai 

elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahelyen, valamint hogy követni és 

értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton indokoljon, 

megértse a matematikai bizonyítást és a matematika nyelvén kommunikáljon, valamint hogy 

megfelelő segédeszközöket is alkalmazzon. 

A matematika terén a pozitív hozzáállás az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy 

a dolgok okát és azok érvényességét keressük. 

 Készségek ~ számlálás, számolás, becslés 

 Gondolkodási képességek ~ rendszerezés, deduktív és induktív következtetés 

 Kommunikációs képességek ~ relációszókincs, szövegértés, térlátás 

 Tudásszerző képességek ~ problémaérzékenység, megoldás, metakogníció 

 Tanulási képességek ~ figyelem, emlékezet 
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A matematikai ismereteknek igen szigorú felépülési rendjük van. Az egyes témák egymást 

feltételezik, egymást segítik, ezért ezek felépülésének logikájára fűzzük fel a pedagógus munkáját. 

A fejlesztés különféle területei szintén illeszkednek egymáshoz. A tevékenységek rendjét döntően 

a gyermekek életkori és egyéni sajátosságai határozzák meg. 

A problémafelvetés, ahol csak lehet, életszerű helyzetekből indul ki, ez a gyermekeket körülvevő 

világ jobb megértését segíti. Az egyes témakörök feldolgozása során a hagyományos módszerek 

mellett a számítógép használata is szerepet kap. 

A „bemenet vezérlésű építkezés” a kezdő szakaszban a pedagógus számára jelöl ki feladatokat, és 

kisebb hangsúlyt kapnak a gyermekkel szemben támasztott elvárások. Elsősorban a haladás irányát 

kívánja kijelölni, és a fejlesztés várható eredményeit fogalmazza meg. 

A kezdő szakasz végére körvonalazódik az elérendő minimális szint, amely a következő szakasz 

biztonságos elkezdését teszi lehetővé, és körvonalazódnak azok a képességek is, amelyek a 

matematikatanulás folytatásának feltételét jelentik. 

 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban 

lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s 

irányítsuk cselekvéseinket. 

A 7–8. évfolyamokon a természettudományos nevelés eredményeként kialakul a gyerekekben az 

általános, az élet hétköznapi folyamataiban, az állampolgári léttel összefüggő döntésekben 

használható tudás. A három hagyományos természettudományi részműveltség-terület tanítása az 

iskolában együttműködésben kell, hogy történjék. Fontos, hogy a természetről formált kép egységes 

legyen, attól függetlenül, hogy a tanítás a helyi tantervekben rögzítetten diszciplináris, integrált, 

vagy komplex tantárgyakban szerveződik. 

A fizikai műveltségtartalmak feldolgozása keretében elsődlegesen azokkal a mechanikai, 

termodinamikai, elektromágneses, fénytani és atomfizikai, anyagszerkezeti jelenségekkel és 

összefüggésekkel, törvényekkel ismerkednek meg a tanulók, amelyek megalapozzák a korszerű 

fizikai világképet, és segítik a többi természettudományos tantárgy tanítását, tanulását. 

A kémiai műveltségtartalmak elsajátítása során a legtöbbet használt természetes és mesterségesen 

előállított anyagok legfontosabb tulajdonságait, átalakulásait és felhasználásuk módját ismerhetjük 

meg. Figyelmet fordítunk a veszélyes anyagok és készítmények helyes kezelésének alapelveire is. 

A megfelelően megválasztott kémiai műveltségtartalmak tanítása és tanulása hozzájárulhat a 

környezetünkkel kapcsolatos felelős magatartás kialakulásához. 

A biológiai és egészségtani műveltségtartalmak tanulmányozásával a tanulók megismerik az élet 

sajátságait, az élő és élettelen természet szoros kapcsolatát, az élővilág egységét, fejlődését és 

rendszerszerű „működését”, az élőlények állandóságát és változékonyságát. 

Ezek az ismeretek a természet szeretetére, meggyőződésből fakadó, tudatos, aktív 

környezetvédelemre nevelhetnek. Az e területen megszerzett műveltség fontos eszköze lehet annak 

a törekvésnek, melynek hatására a tanulók tudatosan törekednek az egészséges életmóddal 

kapcsolatos szabályok betartására. 
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Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, 

tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy az informatika mára nemcsak „betolakszik” a családok életébe, 

szűkítve a hagyományosnak tekintett kommunikációs lehetőségeket, hanem egyre inkább átveszi a 

családok, a tradicionális közösségek és az iskola szerepét a társadalmi szocializációban. Az internet 

eligazít, mintát ad, divatot diktál, információkat szolgáltat és szórakoztat; megkerülhetetlen 

szocializációs tényező, amely egyszerre mutathat az egyénnek utat és tévutat. Az internettől való 

függés kiszolgáltatottságot jelent, ám ugyanakkor az általa kínált lehetőségek kihasználása minden 

korábbinál nagyobb szabadságot biztosít. 

A helyes értelmezés alapjainak elsajátítása, a modern tömegkommunikáció nyújtotta lehetőségek 

kihasználása segítséget nyújthat a szociális és kulturális hátrányok ledolgozásában, az esélyek 

kiegyenlítésében. A térben és időben korlátozhatatlan kommunikáció és csatornáinak sokrétűsége 

az információk hatalmas tárházát nyitja meg előttünk, amelynek révén a tudás és a műveltség sokkal 

könnyebben elérhetővé válik, mint bármikor korábban. 

A tantárgy a gyerekek világának „kitágításával” elültetheti bennük a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását, a különböző tradíciók, nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció és párbeszéd 

iránti érdeklődést. A megfelelő információk kiválasztása, illetve az egyéni és csoportos feladatok 

kreatív kijelölése megalapozhatja a gyerekek állampolgári és normatudatát, toleranciáját és 

empátiáját az elesettek iránt. 

Lehetőség nyílik számos, a demokráciákat és a plurális, sokrétegű társadalmakat jellemző probléma 

megvitatására és kreatív feldolgozására. Így szóba kerülhet például a tudományos és technológiai 

fejlődés hatása az egyénre, illetve annak szűkebb és tágabb közösségére, a fenntartható fejlődés és 

a környezettudatos élet kérdése, valamint a világban tapasztalható, mindenkire hatással lévő 

folyamatokért viselt egyéni és közösségi felelősség ügye. 

Mindezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy majdan a társadalomnak minél több olyan tagja legyen, aki 

önállóan és felelősen tud dönteni, aki képes élni a számára is biztosított „adói és vevői” 

szabadsággal, képes a társadalomba beilleszkedni, a közjóért tenni, a közügyekben aktívan részt 

venni, vagyis fejlett szociális és állampolgári kompetenciával bír. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 

A hatékony, önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 

tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési 

folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Tantárgyi gyűjtőmunka, az adatok elrendezése, a gyűjtött anyag felhasználása pl. szóbeli és írásbeli 

beszámolóban. Hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. A források azonosítása. A 

modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Az információk minőségének 

felismerése, értékelése, kritikája. 
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Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának 

csoportos és egyéni technikáinak (lényegkiemelés, tömörítés, vázlatírás, szöveg-kiegészítés stb.) 

megismerése és gyakorlása. 

Egy téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és feldolgozás 

segítséggel. Beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő 

módjával. 

Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák és technikák 

megválasztásának szempontjai. 

Minden nevelő számára cél, egyszersmind feladat is a tanulás tanítása. Olyan fiatalokat kell oktatni 

és nevelni, akik sikeres tanulási stratégiákkal rendelkeznek, és képesek kreatívan és kritikusan 

felhasználni az információs társadalom technológiái adta lehetőségeket és eszközöket. Ezáltal 

lehetővé válik számukra az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítása. 

Tantervünkben hangsúlyos szerepet kap a tanulóközpontú tanulásszervezés. A változatos 

tevékenységformákban folyó feladatvégzéssel az ismeretszerzésen és a képességek fejlesztésén 

kívül az is a célunk, hogy a tanulók elsajátítsák a társas együttműködésben való részvételt. Ezáltal 

fejlődik konstruktív magatartásuk, szociális kompetenciájuk is. 

A tanulás tanulása természetesen az oktatás egész folyamatának kiemelkedő feladata. A cél az, hogy 

a gyerekek tanulják meg, hogy miként tudják használni az együtt tanulás módszereit, ha nincs 

közvetlen pedagógusirányítás, vagyis hogyan alkalmazhatják a kooperatív munkaformákat házi 

feladatok megoldásánál, tanórán kívüli tanulás során, vagy ha csak egyszerűen az életben úgy 

adódik, hogy valamire fel kell készülniük, vagy meg kell oldaniuk valamilyen problémát, ami 

ismeretszerzést igényel. 

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

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

a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, 

szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekedjen a 

gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló 

tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel 

az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban 

történő felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. 

A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész 

személyiség fejlődését, fejlesztését. 

A kiemelt fejlesztési feladat 5–8. évfolyamon a tanulás elengedhetetlen előfeltételeinek – alapozó 

munkában a biztonságos készség-, képesség- szinteknek az elérését hangsúlyozza. Az elmaradó 

tanulók esetében az érzékelés pontosságának fejlesztése, a tudatosodás segítése hatékony lehet. 

Ugyanígy a tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés különféle tulajdonságok szerint a különféle 

érzékszervek tudatos működtetésével járul hozzá a fejlődéshez. A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; a tudatos, célirányos figyelem elengedhetetlen feltétele az ismeretek 

hatékony elsajátításának. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti 
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elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb 

társadalomban, továbbá, ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. 

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

A magyar múlt személyi, nyelvi, tárgyi értékei, szokásrendszere oly nagyok és szerteágazóak, hogy 

azokat elsorvasztani, veszni hagyni nem lehet. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók ismerjék meg 

népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk legjelentősebb értékeit. 

Ennek érdekében tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. Ismerjék meg a haza 

földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és a velünk együtt élő más népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel 

való azonosuláshoz vezetnek. 

Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Alapvető nevelési célnak 

tartjuk, hogy a tanulók a társadalmi és természeti környezet szűrőjén át alapozzák meg a 

nemzettudatukat, nemzeti önismeretüket, végeredményben pedig a hazaszeretetüket. Ismerjék meg 

és tiszteljék a hazánkban és környezetünkben élő más népek kultúráját, eredményeit! Ösztönözzük 

fiataljainkat a szűkebb és tágabb környezet történelmi és vallási emlékeinek, hagyományainak 

feltárására, ápolására! Késztessük őket az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre! 

 

Életpálya-építési kompetenciaterület 

Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból kikerülő tanulók 

tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel kapcsolatos 

elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni majdani életpályájukat. 

Mindezeket figyelembe véve fő feladatunk tanulóink felkészítése arra, hogy életpálya-

elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, képesek legyenek 

terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. 

Az énkép és önismeret fejlesztésében fontos kihasználni azt az érzékenységet, amely az alapvető 

erkölcsi normák iránti fogékonyságból adódik. A tanulók ebben az életkorban, személyes életükben, 

sorsuk alakulásában már sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A pedagógus felelőssége és lehetősége 

a reális önismeret továbbfejlesztése, értékeinek folyamatos tudatosítása, a környezettel való 

harmonikus viszony formálása. Az önmegismerés és önkontroll, a feladatokkal vállalt felelősség 

magatartást irányító tevékenység. A kiskamaszok énképe a róluk alkotott vélemények ellenére, az 

önmagukkal szemben támasztott követelmények, elvárások hatására formálódik. Arról kell 

gondoskodni, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésükben. 

Hon – és népismeretben kitüntetett szerepe van a sajátélményű tanulásnak az alsóbb évfolyamokon. 

A felsős évfolyamokon fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, a történelmi változások 

figyelemmel kísérése, az egyéni vélemények megfogalmazása, a vita, a demokratikus polgári lét 

magatartásformáinak kialakítása. 

A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti 

identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, az elemi szintű jogismeret, a szociális 

érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett 

felelősség, más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus, értékeket védő magatartás 



89 

 

fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismeretek és képességek 

kialakítása. Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy további ismereteket szerezzenek a helyi 

hagyományokról, a lakóhely múltjáról, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeiről, az azokat 

fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett erőfeszítésekről. 

Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési feladat, a civil életben fontos polgári lét 

alapjait segíti megteremteni. A társadalmi együttélés közös szabályait, követelményeit tudatosítja 

tanulóinkban. Ismeretek, képességek és megfelelő beállítódás szükséges ehhez. Az 5–8. évfolyamon az 

aktív állampolgársághoz szükséges részképességek fejlesztésére kell gondolni. Ilyenek: A 

konfliktuskezelés képessége, az együttműködés képessége, az iskolai élet demokratikus gyakorlatában 

elsajátítható felelősségvállalás, közéleti szerep gyakorlása. 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A megszerzett ismeretek alapján 

segíteni kell, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható magatartási mintává 

váljon a környezet és a természet védelme, az egyéni életük biztonságát is szem előtt tartva. A 

legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, s a hozzájuk vezető utak megmutatása mellett, 

be kell mutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai 

értékeket. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret hozzájárul, hogy a 

tanulók érdeklődésüknek megfelelő területen ismerkedjenek adott pályákkal. A pályaorientáció 

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával, tudatos szervezésével valósulhat meg 

eredményesen. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. 

A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy 

célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális 

ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. 

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

világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé 

vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének 

nélkül nem képzelhető el sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. 

Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális 

versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. 

A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az 

értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. 

A gazdasági nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, 

mérlegelni tudják a döntéssel járó kockázatot, hasznot vagy költséget. Hozzájárul annak a 

képességnek a kialakításához, hogy egyensúlyt találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök 

között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, 

beleértve a pénzzel való bánni tudást is. 

Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy 

megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is, amely számára komoly veszélyt jelenthet a 

pénzügyek megingása. Ezért is fontos, hogy az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítsunk a 
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gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekre, és a személyiségnevelés fontos részének 

tekintsük az okos gazdálkodás képességének a kialakítását. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerést. 

Az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a 

tradicionális művészetek nyelvén. A média segítségével is megismerve az irodalmat, a zenét, a 

táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a 

modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

Az iskolai művészeti nevelés célja, hogy megszilárdítsa az esztétikai-művészeti alapműveltséget, 

segítse kialakítani az igényt a tanulókban arra, hogy egyéni képességeik, lehetőségeik 

figyelembevételével egész életük során képezzék magukat, bővítsék műveltségterületi és kulturális 

ismereteiket. 

A művészeti tanítás faladata a magyar népzene, mint a zenei anyanyelv megismertetése, 

megszerettetése, valamint a zenei és esztétikai értékek közvetítése, a tanulók értékszemléletének, 

hagyományőrző magatartásának formálása, a befogadó és reprodukáló képesség fejlesztése. Ennek 

érdekében szükséges a korábban megszerzett művészeti készségek, képességek, ismeretek 

összegzése, valamint az életkori sajátosságokból adódóan fejlettebb szintre emelése. 

Kiemelten fontos az esztétikai ízlés formálása, a helyes ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi 

lehetővé az értékes műalkotások felismerésén keresztül azok elfogadását és a kritikai képesség 

kialakítását. 

Élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek, maguk fedezhetik fel a 

művészeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyekből következtetéseket 

vonhatnak le, így korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazni tudják. 

 

1.4.2. Egységes iskolaotthonos oktatás 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

A hosszabb idő lehetővé teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt tanulását, az 

alapkészségek stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő meghosszabbítása mellett 

a szaktanári rendszert lassabban, fokozatosan vezetjük be. Ezen a szakaszon, 1-4 évfolyamig a 

gyerekek iskolaotthonos rendszerben sajátítják el az ismereteket és a szociális, társas viselkedés 

újabb formáit. A tanítási – tanulási folyamat egy körforgásszerű egység, melyben harmónia és a 

képességek, készségekhez igazodás nyújtja az egyensúlyt. 

1.4.3. Alkalmazott pedagógiai módszerek 

 Az óraszervezés és óravezetés is némileg eltér a klasszikustól. A tanárnak fokozottabban 

figyelnie kell a tanulók állapotára. Az órákat ennek a felmérésével érdemes indítani, ha 

együttműködni óhajtunk a csoporttal. Ezek a gyerekek elemi módon igényli a tanár és a diák 

közötti közvetlen kontaktust és azt, hogy mint teljes személyiségre figyeljünk rájuk. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 
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 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 

átrendeződésére. 

1.4.3.1. Tradicionális tanítási órák 

Ezek azok az órák, amelyek leginkább hasonlítanak iskoláskorunk tanóráira. Azok a tananyagok, 

amelyek szakmai követelményei és pedagógiai céljai ezt szükségessé teszik, tanítási órákban 

szerveződnek. Ilyenek: anyanyelv, testnevelés, számolási logikai képességeket alapozó 

tevékenységek, amelyek az optimális készség-képességfejlesztés érdekében az időbeli 

folyamatosságot igénylik. Természetesen ezek az órák sem jelentenek 45 perces frontális (arccal a 

tábla felé) órát, hisz a differenciálás és a csoportmunka ezeken a foglalkozásokon is szerepet kap. 

1.4.3.2. Differenciált tanulásszervezés 

Differenciáláson a tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztést, az egyéni 

sajátosságokhoz igazított tanulási környezetet értjük. Ez kissé leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a 

tanár — figyelembe véve a gyerekek eltérő személyi jellemzőit, személyiségét és pillanatnyi tudását 

— az oktatási cél elérése érdekében eltérő feladatot ad a tanulóknak, azaz a tanítás középpontjában 

nem a tananyag, hanem a gyermek áll. 

Csoportmunka és kooperatív tanulás 

Az egyéni munka mellett a gyerekek párban végezhető feladatokat kaphatnak és csoportokban is 

dolgozhatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy-egy asztalhoz külön csoportba ültetjük a jobb és 

gyengébb képességűnek tartott gyerekeket. A csoportmunka sokkal inkább arról szól, hogy a közös 

felelősségre és munkamegosztásra építve igazi együttműködésre, azaz kooperativitásra sarkaljuk 

tanítványainkat. 

A kooperatív tanulás során a gyermekek nem csak az együttműködési képességüket fejlesztik, 

hanem egymástól is tudnak tanulni, azaz egy ilyen osztályban nem a tanár az ismeretek egyedüli 

birtokosa. A pedagógus, felszabadulva a kizárólagos ismeretközlő feladat alól, egyrészt segítőként, 

támogatóként, mint a tanulókkal együtt dolgozó „munkatárs” vehet részt a csoportok munkájában, 

másrészt koordinátorként irányítja is azt. 

Egy ilyen osztályban a pedagógus diákjait partnerként kezeli és ösztönzi őket az együttműködésre. 

A kooperatív tanulás során a csoporttagok megtanulnak egymásra figyelni, az egyéni verseny 

helyett a csoportteljesítmény kerül előtérbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók a „verseny 

helyett együttműködést” hirdető szemléletet átviszik az élet más területeire is, ami alapvetően 

meghatározza az emberekkel való kapcsolatukat. 

Projektek 

Hazánkban a hagyományos iskolai oktatás során az egyes tudományoknak egy-egy iskolai 

tantárgyat feleltetünk meg, s a tanár feladata, hogy „kicsiben”, a tanulók életkori sajátosságaihoz 

igazítva tanítsa meg a tudomány egyszerűsített elemeit. 

A világ azonban nem tantárgyakra bontva működik. Amerikai reformpedagógusok vetették fel, 

hogy az oktatás során nem egymástól elhatárolt részeket, hanem a világ komplexitását kell 

megmutatni a gyerekeknek, hisz a világ is összetett jelenségekből áll, s lényegében minden feladat 

megoldásához mozgósítani kell mindazt, amit az ember tud. 

A projekt-módszer lényege, hogy elméleti ismeretek meghallgatása és megtanulása helyett a tanulók 

valami konkrét, kézzelfogható „terméket” készítenek el. 
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Egy adott téma iránt érdeklődő tanulók az osztály- és évfolyamkereteken átívelő csoportba 

szerveződve mélyülnek el a feladat megoldásában. Ennek során jórészt önálló munkával, szükség 

szerint a projektcsoporton belüli belső munkamegosztással (kiscsoportok szervezésével), a tanórai 

és a tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A munka során szükséges elméleti 

tudnivalókat maguk kutatják fel, meglévő és frissen szerzett tudásukat megosztják egymással. 

- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehetőséget nyújt 

a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. 

Bár a tanóra leggyakrabban a tanteremben zajlik, törekszünk arra, hogy kivigyük szemléltetésre, 

gyakoroltatásra alkalmas helyszínekre. A megyei könyvtár, a mozi, a múzeum, a színház megannyi 

kitűnő alkalom az élményszerű ismeretátadásra. 

 

1.5. Az iskola képzési rendje 

1.5.1. Az intézménybe lépés feltételei 

A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától, vagy az átvétel napjától áll tanulói jogviszonyban.  

Az intézménybe történő felvétel feltételei 

az írásban történő jelentkezés és beiratkozás. 

A különböző évfolyamokra történő jelentkezés és beiratkozás feltételei mindig az aktuális, aznap 

érvényes jogszabályoknak megfelelően kezelt, alapesetben: 

évfolyam feltétel 

1. évfolyamra  6. év (életkor) 

 az óvodai szakvélemény az 

iskolaérettségről 

 szülői nyilatkozat 

9. évfolyamokra  14. év (életkor) 

 az általános iskola 8. évfolyamának 

elvégzését tanúsító bizonyítvány 

 szülői nyilatkozat 

 Belügyi rendészeti / Katonai 

(Honvédelmi) alapismeretes képzés 

esetén: 3,0 átlag, a külön 

jogszabályi előírásoknak megfelelő 

háttér 

 Humán és reál tagozat esetén: 3,5 

átlag , és a képzés szerkezetének 

elfogadása (plusz órák). 3,5 alatt 

akkor vehető fel tanuló, ha 

képességeihez mért eredményei a 

humán vagy reál tagozathoz 

kötődően igazoltak 

(versenyeredmények, affinitás, 

ajánlás) 

Szakképzési évfolyamokra (11. évf.)  szakközépiskolai képzés esetén:  

 10. évfolyam elvégzése, vagy  
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 18. év (életkor) az általános iskola 8. 

évfolyamának elvégzését tanúsító 

bizonyítvány 

 szülői nyilatkozat 

Szakképzési évfolyamokra (13. évf.)  18. év (életkor), érettségi 

bizonyítvány 

 személyi igazolvány 

Gimnázium 10. évfolyamára 

(esti tagozat) 
 18. év (életkor) + OKJ-s szakmai 

bizonyítvány, 

 személyi igazolvány 

 

A felvételi eljárás eredményével szembeni jogorvoslati lehetőség: 

Az írásbeli értesítést követően a felvételről - a Közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően 

az oktatásért felelős miniszter által évente kiadott tanév rendjében foglaltaknak megfelelően. 

 

Az intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamán: 

 Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya 

 A megelőző évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány 

 Szülői és tanulói nyilatkozat 

 Ha a régi és az új iskolában tanult tárgyak között eltérés van az új iskolában a tanév 

eredményes folytatásának és az év végi osztályozhatóságnak, egyúttal az átvételnek a feltétele 

a megfelelő különbözeti vagy osztályozó vizsgák eredményes letétele. 

 Az igazgató engedélye. 

 

A más iskolából felsőbb évfolyamba átvétel tantárgyi követelményeit az adott évfolyam 

osztályainak képességei és az adott évfolyamra megállapított követelmények határozzák meg. Az 

átvételnél figyelembe kell venni a tanuló előző év végi és adott tanévi osztályzatait, egyéni 

képességeit (tagozatok), és az iskola változtatás egyéb körülményeit (például: magatartás, 

személyiségzavar, igazolatlan hiányzás). 

 

1.5.2. A tanulói jogviszony megszűnése 

a) az átvétel napján, ha a tanuló másik iskolában folytatja a tanulmányait 

b) a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja tovább folytatni, 

c) szakképzés esetén, az utolsó évfolyam elvégzését követő első vizsgaidőszak utolsó napján, 

d) a tanuló iskolából kizárása a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, 

e) annak a nem tanköteles tanulónak, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi 

követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

f) nem tanköteles tanuló esetén, ha az igazolatlan órák száma a tanévben a 30 órát meghaladja. 
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1.5.3. A tanulói tevékenység szervezeti keretei tanulási alapidőre 

 A tanulók az iskolába felvételkor, átvételkor a hagyományos módon értelmezett osztályokba 

szerveződnek. 

 Az adott osztályba sorolást meghatározza az osztály jellege (szakmacsoport, szakma). 

 Csoportbontásban tanulják az iskola tanulói idegen nyelveket, számítástechnikát, szakmai 

alapozó gyakorlat, komplex személyiség fejlesztés órákat, és a szakképzési évfolyamokon a 

központi programokban előírt tantárgyakat. 

 Csoportot több osztály tanulóiból is összeállíthat az iskola. 

 A fentieken túl más tantárgyak tanítása is történhet csoportbontásban, ha az iskola 

rendelkezésére álló időkeret ezt megengedi és az iskola igazgatója a érintett munkaközösség 

kezdeményezése alapján engedélyezi. 

1.5.4. Iskolai tevékenységek 

 A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások. 

 Kötetlen konzultáció tanárokkal. 

 Felkészítés tanulmányi versenyre. 

 Konzultáció a tanulási problémákról. 

 Felkészítés egyéb versenyekre. 

 Szakkör, önképzőkör, diákkör. 

 Egyéni, öntevékeny iskola könyvtár használat. 

 Egyéni öntevékeny számítógép használat. 

 Egyéni öntevékeny tornaterem, tornapálya és edzőterem használat 

 Osztály és tanulmányi kirándulások. 

 Kiállítások. 

A fenti lehetőségek igénybevétele, a szabad órakeret erejéig, alapvetően ingyenes, de a tevékenység 

jellegéből adódóan részben térítéses vagy önköltséges is lehet. Az iskola termei, eszközei csak 

engedéllyel használhatók, csak tanári felügyelettel. (SZMSZ, Házirend) 

1.5.5. Szociális szolgáltatások 

 Menzai étkeztetés. (a vonatkozó aktuális jogszabályok szerint, rászorulósági alapon, 

térítésmentesen) 

 Iskola orvosi, védőnői ellátás 

 Tankönyvvásárlási támogatás – az aktuális jogszabályok szerint 

 Ügyelet iskolai rendezvényeken, tanulószobán, a menzai étkezés alatt. 

 

1.6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

1.6.1. Intézményekkel 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola, Kollégium és AMI munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság, 4235 Biri, Fő u. 50. 

 A megyei pedagógiai intézet/oktatási központ 

 A helyi oktatási intézményekkel 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: gyermekvédelmi szolgálatokkal 
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 Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) Debrecen Területi 

Igazgatóságával 

 Nemzeti Erőforrás Minisztériummal – kiemelt feladat az országos statisztikai adatgyűjtési 

programban való részvétel, beiskolázás, vizsgák szervezése 

 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 Egészségügyi Továbbképző Intézettel 

 SZ-SZ-B. megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

 Közművelődési intézményekkel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

1.6.2. Egészségügyi ellátó intézményekkel 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetőség kapcsolatot tart fenn a Nagykálló 

Városi Szociális és Egészségügyi Központ illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel 

megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

Az iskolaorvos mellett működő asszisztens vezeti az egészségügyi nyilvántartásokat és szervezi a 

szűréseket. 

Évente megszervezésre kerül 1 alkalommal: (KT 41.§ 5. bekezdés) 

 fogászati 

 szemészeti 

 belgyógyászati, szűrővizsgálat 

1.6.3. Ifjúságvédelmi szervezetekkel 

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

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei rendszeres 

kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti szolgálatokkal. A munkakapcsolat felügyeletéért vezető 

helyettes a felelős (a munkaköri leírás szerint). 

Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik a tanulók életkörülményeit, viselkedésüket, tanulmányi 

előmenetelüket. A problémás eseteket jelzik az ifjúságvédelmi felelősöknek. Az osztályfőnök 

ifjúságvédelmi felelőssel közösen megpróbálja felderíteni a problémák forrásait. Ha a megoldáshoz 

segítség kell a tagintézmény vezető tájékoztatása mellett az ifjúságvédelmi felelős felveszi a 

kapcsolatot az illetés gyermekjóléti szolgálattal. Egyéb külső szervek tanulókkal kapcsolatos 

megkeresése esetén, a tagintézmény vezető, az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök 

bevonásával kezelik a problémát. 

Kiemelten a gyermekjóléti szolgálathoz kell fordulni: 

 ha a tanuló szülei nem működnek együtt az iskolával, 

 ha a tankötelezettség teljesítése veszélyben van 

1.6.4. Szakmai gyakorlati helyekkel 

 Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola KLIK 150008 4334 Hodász Széchenyi utca 1-

3. 

 Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde 4334 Hodász, Bem J. u. 3-5. 

 Biri Polgármesteri Hivatal 4235 Biri, Kossuth Lajos u. 4. 
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 Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegység 4320 Nagykálló, Kossuth u. 40. 

 Bentlakásos Idősek Otthona 4231 Bököny, Debreceni utca 52-54. 

és tanévente újabbak. 

1.7. Nevelési koncepció 

A nevelés közösségi értékeket közvetítő, közösségre orientált tevékenység. A nevelés során azt 

igyekszünk elérni, hogy a nevelteket pedagógiai eszközökkel felkészítsük a konstruktív 

életvezetésre, vagyis arra, hogy szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes aktivitásra legyenek 

képesek. Az egyén életvezetése, magatartása és tevékenysége alapján minősíthető. Az emberi 

aktivitás azonban egy meghatározott szubjektív feltételrendszer szabályozása alatt áll, ezért az 

ember magatartása és tevékenysége közvetlenül nem, csupán a személyiségfejlesztéssel egységben 

formálható. A nevelési feladatrendszerben elsőbbséget élvez az erkölcsi nevelés feladatainak 

megoldása, mely meghatározza a konstruktív közösségfejlesztő magatartásformákat. 

Ezek közül kiemelt: 

 A szellemi, fizikai és közéleti munka 

 A tágabb és szűkebb közösség szellemi, kulturális, természeti és egyéb értékeinek védelme, 

óvása 

 Segítőkészség 

 Fegyelmezett magatartás. 

Az erkölcsi magatartás alapvető szabályozó tényezője a jellem, mely szokásokból, példaképekből, 

eszményképekből és meggyőződésből épül fel. A településkörnyezetből következő hátrányok 

ellensúlyozása és nevelési hatékonyságunk fokozása érdekében szükség van az erkölcsi értékeket 

hordozó normák, magatartásbeli és tevékenységbeli minták közvetítésére, az értékelő és ellenőrző 

nevelési akciók tervszerű és gyakori érvényesítésére. Értékeink pontos meghatározása, 

elfogadtatása vezethet el iskolánk személyiségfejlesztő funkciójához. 

Olyan nevelési rendszert kívánunk létrehozni, amely szülő, gyerek, pedagógus együttműködésével 

biztonságos alapot ad a gyereknek a továbbfejlődéshez, valamint olyan értelmi, érzelmi, fizikai 

kondíciót, emberséget, olyan tudást, és képességeket, amelyek segítségével magáévá teheti a 

nemzeti értékeket és célokat. 

A nevelés helyi rendszerének fejlesztésén belül kiemelt jelentőségű a tanórák keretében 

megvalósuló nevelő-oktató munka. 

1.8. Diákkép 

Oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink a képzési szakasz végére egyre 

inkább közelítsék az általunk eszményinek tartott alább vázolt képet: 

 Érzelem-gazdag, erkölcsös, tiszteli az értékeket 

 Becsületes, lelkiismeretes, kitartó, akaraterővel rendelkezik 

 Ismeri önmagát, igényességre, önfejlesztésre törekszik 

 Tanulni vágyó, szellemileg fogékony 

 Rendelkezik a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével 

és gyakorlatával 

 A közösségi, valahová tartozás érzése, a lakóhely és a haza szeretete jellemzi 

 Felelősséget vállal önmagáért és másokért 
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 Következetes, de toleráns, segítőkész, változásokra, változtatásokra is képes 

 A helyzethez illően képes viselkedni, jogainak érvényt szerezni 

 Kitűzött céljaink megvalósulásának egyik feltétele az alábbi pedagógus- és szülőkép követése. 

1.9. Pedagóguskép 

 Felkészültséggel, szaktudással, gazdag módszertani kultúrával, pedagógiai szakismerettel 

rendelkezik. 

 nyitott az új információk befogadására, ismereteik folyamatos kiegészítésére és 

korszerűsítésére. 

 Következetes, igazságos és humánus 

 Világossá teszi, miért fontos a tananyag, mi az óra célja, mit kell tenni annak elérése 

érdekében. 

 Jól megválasztott módszerei biztosítják a tanulók aktivitását, felkeltik az érdeklődést. 

 Modellközvetítő szerepet tölt be, személyisége, magatartása élményforrás. 

 A tudás, a tanulás fontosságával kapcsolatos saját pozitív viszonyulását hitelesen és meggyőző 

erővel közvetíti, mint követendő mintát. 

 Munkájában igényes, pontos és fegyelmezett. 

 Egészséges életvezetés, lelki egészség, kiegyensúlyozottság, tolerancia jellemzi. 

 Felelősségérzettel, önkritikával rendelkezik, szavai tettei megfontoltak, hibáit. vállalja. 

 Az iskola által megfogalmazott alapvető értékeket hitelesen közvetíti az individualizmus 

biztosítása mellett. 

1.10. Szülőkép 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok, alapelvek elfogadása 

 A programban és a házirendben foglaltakkal összhangban történő családi nevelés. 

 Partneri kapcsolat, őszinteség, bizalom. 

 Készség a közös problémák megoldására. 

 Korrekt véleménynyilvánítás, folyamatos kapcsolattartás ellenőrző, üzenő, fogadó óra. nyílt 

napok, szülői értekezletek útján. 

 A gyerekek iskolai munkájának figyelemmel kísérése. 

 Érdeklődés az iskola rendezvényei, a gyerekek szabadidős tevékenysége iránt 

 

1.11. Nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés 

 Ezen fejlesztési terület intézményünkben három mélységben jelenik meg. 

 Egyrészt minden tanítványunk és óvodásaink is részt vesznek ünnepségeinken, amelyeken 

nemzeti- és államim ünnepeink kapcsán emlékezünk meg a magyar történelem jeles napjairól. 

Az ünnepségek programját úgy állítjuk össze, hogy abban minden korosztály és minden 

tagintézmény – életkorának és képességének megfelelően – interaktívan be tudjon 

kapcsolódni. 

 Az ünnepségek rendjét és idejét a mindenkori oktatást szabályzó törvények és rendeletek, 

valamint a tanévkezdő kiadványban közölt rend szerint, a munkatervben rögzített napokon 

tartjuk. 2013-tól kiemelt figyelmet kap év végén a Nemzeti összetartozás napja, mely 

intézményünk értékeihez és társadalmi küldetéséhez igazodik és ezen évtől kiegészül a határok 

nélküli nemzeti összetartozásra neveléssel.  
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 A hagyományos ünnepköröket (karácsony, húsvét, farsang, anyák napja) iskolánk egyedi 

módon rendezi meg. Helyzetünkből adódóan – az iskola tanulóinak száma közel megegyezik a 

település lakóinak számával – a falu kulturális életében is meghatározó szerepet töltünk be. 

 A többi között a Mindenki Karácsonya rendezvényünk – azon túl, hogy a település lakóit is 

mozgósítja – tanulóink számára a helyi hagyományok fontosságára, továbbá az önkéntességre 

és a felelősségvállalásra is ráirányítja a figyelmet. Iskolánk az elmúlt esztendők során hét 

alkalommal vett részt a Birisi Tócsnifesztivál megrendezésében. A fesztivál falunapból a 

környék egyik legjelentősebb hagyományos gasztro- és kulturális rendezvényévé nőtte ki 

magát, amelyben az autentikus cigányzene és -tánc bemutatásában tanulóink is részt vesznek. 

 

 Második szintnek tekinthető a tantárgyi keretek közötti feldolgozás. A történelem, a magyar 

nyelv és irodalom, a művészetek és a társadalomismeret tantárgyak követelményrendszerének 

elsajátítása elképzelhetetlen a nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés fejlesztési terület érintése 

nélkül. A biológia és kémia órák tananyagához kapcsolódóan is bemutatásra kerülnek egyes 

hungarikumok, amelyek a térségre kiemelten jellemzőek (pl: pálinka főzés). 

 A térség szülötteinek ismertetése során, biológia órán kitérünk a többi magyar tudós között 

Jósa András és Korányi Frigyes munkásságára; művészetek órán tárgyaljuk Ámos Imre 

művészetét, Kodály Zoltán és Lajtha László Kállai-kettős gyűjtéseit; magyar nyelv- és 

irodalom órán Ratkó József műveit. 

 

 Harmadik szintként tekinthető, amikor egy tantárgy tematikája alapjában véve egy vagy 

néhány fejlesztési cél megvalósítása érdekében jött létre. A hazafiságra nevelés kiemelten 

jelenik meg a katonai alapismeretek tantárgy keretei között, amely során a honvédelem, mint 

minden magyar állampolgár és minden Magyarországon tartózkodó természetes- és jogi 

személy kötelessége teljes mélységben feldolgozásra kerül. Természetesen a tantárgy 

elsajátítása során a nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés mellett más fejlesztési területek is 

megjelennek. Az állampolgárságra, demokráciára nevelés; a felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség és a pályaorientáció fejlesztési területek a tantárgy sajátosságaiból adódóan 

folyamatosan és egyértelműen azonosíthatók, ugyanakkor más területek, mint például a 

médiatudatosságra nevelés és a fenntarthatóság, környezettudatosság nevelési célok is 

megjelenhetnek, amelyek fejlesztését is tartalmazó tematikus tervet a mellékletben mutatok be. 

 A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerése szintén fontos cél a nemzeti öntudat 

fejlesztése során. Iskolánk tanulóinak sajátos összetétele kapcsán ehhez a célhoz járul hozzá a 

cigány népismeret tantárgyunk, amely a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez, a 

toleranciához és a másság elfogadásához is bizonyítottan hozzájárul. 

 

 

Célok 

Ez a program egy olyan intézményrendszer és hálózat megvalósulását jelenti, amely az általános 

iskolától a középfokú szakképzésen át az érettségit adó gimnáziumi oktatásig – vagy 

felnőttoktatásig - megvalósítja a cigány és nem cigány fiatalok szegregációmentes együttélését, a 

tanuláshoz, a szebb élethez való jog gyakorlati kibontakoztatását. A középfokú oktatásban pedig a 

kilencedik osztálytól az érettségiig módot ad a halmozottan hátrányos helyzetű cigány és nem 

cigány fiatalok számára a tanulásra, a továbblépésre, önbecsülésük megszerzésére, megőrzésére. A 

program egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sorozatosan kudarcként megélő 

fiataloknak. Ezáltal lehetővé válik számos kallódó fiatal reintegrálása az oktatási rendszerbe, 

miközben a település érdekei is a legmesszebbmenőkig érvényesülnek. a program – megfelelő 
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feltételek megléte esetén -, képes választ adni nemcsak a régió, de akár hazai ill. nemzetközi 

méretekben is a jelentkező problémákra. 

1.12. Iskolai nevelés – oktatás közös értékei 

Az általános emberi értékek továbbadása. Nevelni csak megfelelő értékrendszer kialakításával lehet, 

ezért munkánkban követendő értékek a következők. 

1.12.1. Az én harmóniájára vonatkozó értékek 

 Önismeret 

 Önművelés  

 Öntevékenység 

 Önállóság 

 Önértékelés stb. 

1.12.2. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek 

 Tisztelet 

 Egymás segítése 

 Szeretettel 

 Az együttérzés képessége 

1.12.3. Alapvető erkölcsi, etikai, és vallási értékek 

 Becsület 

 Tisztesség, megbízhatóság 

 Igazságosság 

 Jóság 

 Türelem 

1.12.4. A humanizált társadalom és világkép értékei: 

 Humanizmus 

 Hazaszeretet, hazafiság, identitás megtartása 

 Nyitottság és tolerancia más népek, fajok, kulturális szokásai iránt, stb. 

1.12.5. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: 

 Folyamatos tanulás 

 Problémaérzékenység, kreativitás 

 Szellemi igényesség, stb. 

1.12.6. Névadónk, „Dankó Pista˝ munkásságára vonatkozó értékek: 

 Hazaszeretet 

 Önfeláldozás, tenni akarás embertársainkért 

 Tudás értéke 
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1.13. Az iskolai nevelés – oktatás alapvető céljai 

1.13.1. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a 

versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a 

kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek 

birtoklása alkalmasság teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony 

alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e 

változások irányának és tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának 

irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mindgazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, 

hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek 

a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 

alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú 

társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik:, az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési 

feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jeleítik meg. Számos olyan fejlesztési terület 

van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek 

kezelése. 

1.13.2. A kulcskompetenciák 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

1.13.3. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a 

műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

 Énkép, önismeret 

 Hon- és népismeret 

 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
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 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Gazdasági nevelés 

 Környezettudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 Testi és lelki egészség 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

1.14. Az iskola képzési rendje, feladatai 

Az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított gondoskodási műveletek segítségével kreatívan – 

önállóan is – képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére, vagyis alapismeretük 

nyitott és alkalmazható legyen hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt. Legyenek 

képesek ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, beszédkommunikáció, 

viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást 

segítő felnőttekké válni. 

A nevelőtestület nevelő-oktató munkája alapján szeretnénk elérni, hogy iskolánkból végzős 

korában kilépő tanulók az alábbiakban felsorolt személyiségjegyek közül minél többel 

rendelkezzenek: 

 Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli 

 Ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat 

 Viselkedése udvarias, szerény 

 Rendelkezik az alapvető erkölcsi értékekkel (becsületesség, jóra törekvés, megbízhatóság, 

őszinteség, felelősségtudat) 

 Rendelkezzen szociális és társadalmi ismeretekkel (toleráns, képes legyen a másik ember 

elfogadására, segítőkészség, szeretet embertársai iránt) 

 Testben és lélekben egészséges, pozitív szokásrendszer szerint él 

 A haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás 

 Etikus, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség 

 Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja a nemzeti kultúránkat, történelmünket, a természet a környezet 

értékeit, más népek értékeit, hagyományait. 

1.15. A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés jellemzői 

Alapfokú oktatásban, nevelésben azok a tanulók vehetnek részt, akik 6 évet betöltötték és még nem 

töltötték be a 16 évet. 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

Tantervünk egységesen kezeli a képzés — NAT által meghatározott — első három szakaszát. A 

hosszabb idő lehetővé teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt tanulását, az 

alapkészségek stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő meghosszabbítása mellett 

a szaktanári rendszert később, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 

Az általános műveltséget közvetítő, a kulcskompetenciák stabil beépülését elősegítő, szaktárgyi 

rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakaszban is együtt tanítjuk valamennyi tanulónkat. A 

hosszabb alapozó szakaszra építve elkerüljük az általános műveltséget közvetítő szakasz 

megkettőződését, az eltérő felkészültségű, különböző adottságú tanulók számára pedig a szakasz 

végén elágazó képzési irányokat ajánlunk. 

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 
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Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem kényszerülnek intézményváltásra. Egyéni 

motivációtól függően lehetőség van felkészülni az érettségire vagy szakképzésen való részvételre. 

A 12. évfolyam után — amennyiben tanítványunk nem kíván továbbtanulni — helyben is lehetőség 

van érettségire épülő középfokú- vagy felsőfokú szakképzettség megszerzésére. 

A fölzárkóztató oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, 

pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik, elméleti 

és gyakorlati tanórai foglalkozások keretében. 

A fölzárkóztató oktatás befejezéséről kiállított bizonyítvány szakképzési évfolyamba lépésre, 

továbbá az általános iskolában a nyolcadik évfolyamig, illetve a szakiskolában kilencedik - tízedik 

évfolyamon osztályozó vizsga letételére jogosít. A tanulók a fölzárkóztató oktatás eredményes 

befejezése után a szakiskola első szakképzési évfolyamába léphetnek, ahol alapfokú iskolai 

végzettséghez – a nyolcadik osztály elvégzéséhez -, a tízedik osztály elvégzéséhez, alapműveltségi 

vizsgához kötött és iskolai előképzettséghez nem kötött szakképesítéseket sajátíthatnak el. 

A jogszabály csak a belépő tanulók életkorát határozza meg – 16 éves életkor betöltése illetve az 

általános iskolai végzettség hiányát rögzíti feltételként. Tekintettel azonban arra, hogy csak nappali 

rendszerű iskolai oktatásban szervezhető meg, a tanuló csak abban tanévben kezdhet utoljára 

tanévet, amelyben a 22. életévét betölti. A tantervben két új eszköz segíti a felzárkóztatást: a 

személyiségfejlesztő szocializáló program, amely – bár a kerettantervben önálló fejezetként 

szerepel, nem jelenik meg az óratervben, hanem a különböző általánosan művelő, szakmai 

előkészítő, alapozó, művészeti és szabadidős programokhoz illeszkedik, és a szakmai előkészítés-

alapozás, amely a gyakorlati tevékenységek, a műhelyekben folytatott munka során lehetőséget 

nyújt a fiatalok motiválására, képességeik feltárására, fejlesztésére, sikerhez juttatására. 

Az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz a tizenegyedik vagy a tizenkettedik 

évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyam végéig tart. Alapvető 

feladat – a tanulók érdeklődésének, adottságának megfelelően – a Nemzeti alaptanterv fejlesztési 

feladatainak és az érettségi követelményeinek az összehangolása. Ebben a szakaszban a 

munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak a 

tudatosítására kell elsősorban törekedni. 

1.15.1. A képzés jellemzői 

A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a 

gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell 

biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

 Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez 

igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain; 

 A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

 A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

 A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

 Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; 
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 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása. 

1.16. Az iskola értékelési és vizsgarendszere 

Az iskolai oktató-nevelő munka ellenőrzése és értékelése illeszkedik a közoktatás modernizációs 

szintjeihez, ezért a tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet-szabályozás (output) elvét 

érvényesítjük. 

 A helyi mérések rendszere a Közoktatási törvény és a Nemzeti Alaptanterv, valamint az erre épülő 

Helyi tanterv követelményein alapszik: 

 

Az alapozó funkciók diagnosztikus mérése 

Az alapozó funkciók között elsődlegesen az önálló tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket 

tartjuk számon. Célszerű lehet minden iskolában diagnosztikus méréssel tájékozódni az alapozó 

funkciókat illetően. A diagnosztikus felmérés célja az, hogy a pedagógiai döntések, beavatkozás, 

fejlesztés előtt a pedagógusok részletes információt szereznek arról, hogy a tanulóik milyen 

feltételekkel kezdik a nevelés- oktatás adott szakaszát, melyek azok a területek, ahol lemaradtak, 

mely területeken kiemelkedők. A felmérésen elért eredmények segítik a tanulók induló tudásának 

feltárását, beazonosítható, hogy mire építhet az iskola, feltárható, hogy mennyire rendelkeznek a 

tanulók azokkal az ismeretekkel, készségek, képességekkel, amelyekre a tantárgy 5., illetve 6. tanév 

eleji tanításának megkezdésekor, vagy egy adott tantervi tematikus egység (modul) megkezdése 

előtt támaszkodhatunk. A diagnosztikus mérés eredményét nem javasolt osztályozni, de az elért 

eredmény alapján a tanuló szövegesen értékelhető. Így a szülő részére a pontosabb tájékoztatás 

céljából hasznos információ adható a tanuló további fejlesztése céljából. Ilyen diagnosztikus mérés 

történt az ország minden 4. évfolyamában, 2006-ban és 2007 májusában. 

 

Köznevelési és Szakképzési HÍD program (Korábbi felzárkóztató oktatást váltó struktúra) 

a) A köznevelési HÍD program jellemzői: 

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú 

iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési 

Hídprogramban folytatja.  

A Köznevelési Hídprogramban az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált 

fejlődési utak biztosításával pótoljuk a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető 

ismereteket, kompetenciákat, felkészítjük a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási 

módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismertetjük őket a 

munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.  

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát 

tesz.  

A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről tanúsítványt állítunk ki. 

 

A program célcsoportja, belépési feltételek: 

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú 

iskolába nem nyert felvételt, általános iskolája kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban 

folytatja. 

Képzési idő: 1 év 

A Köznevelési HÍD program előnyei: 

 alacsony csoportlétszám (8-10 fő); 
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 személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat; 

 kulcskompetenciák fejlesztése; 

 differenciált oktatásszervezés; 

 pályaorientáció. 

 

 

b) A szakképzési HÍD programok jellemzői: 

A későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása. 

Munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. 

A Szakképzési Hídprogram elvégzéséről, a záróvizsga letétele után, az iskola alapfokú 

végzettséget igazoló tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-szakképesítést 

igazoló szakmai bizonyítványt állít ki.  

 

A program célcsoportja, belépési feltételek: 

A Szakképzési Hídprogram célcsoportját azok  

1. a tanköteles korú tanulók alkotják, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek 

és  

- betöltötték a 15. életévüket, valamint  

- legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek1. 

2. nem tanköteles korú tanulók, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek és 

- a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét 

töltötte be. 

Képzési idő: 2 év 

 

A Szakképzési Hídprogram C típusában a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt 

lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli – fiatalok 

képzése folyik. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő 

bekapcsolódás biztosítása, a munkavállalásra felkészítés. 

 

A program célcsoportja, belépési feltételek: 

Célcsoportját azok a nem tanköteles korú tanulók alkotják, akik alapfokú iskolai 

végzettséggel nem rendelkeznek,  

- betöltötték a 15. életévüket és  

- hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen. 

Képzési idő: 1 év 

A Szakképzési HÍD program előnyei: 

 alacsony csoportlétszám (8-10 fő); 

 személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat; 

 a programban a közismereti képzés mellett szakmai felkészítés folyik, 

amely a képzési idő végén − sikeres záróvizsga esetén − rész-

szakképesítéssel zárul; 

 kulcskompetenciák fejlesztése; 

 differenciált oktatásszervezés; 

 pályaorientáció; 

 szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása. 

                                                 
1 2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről 24.§.A (2) „E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az 

általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a 

tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.” 
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c) A felzárkóztató oktatás jellemzője volt: 

A fölzárkóztató oktatásra beiskolázott tanulók szocializációja, ismeretanyaga, motivációja 

rendkívül különböző lehet attól függően, hogy milyen környezetből jöttek, milyen általános iskolába 

jártak, hány évfolyamot végeztek el előzetesen, milyenek az élettapasztalataik, milyen a szociális 

helyzetük, mentálhigiénés állapotuk. Ahhoz, hogy eldönthető legyen, egy vagy kétéves 

fölzárkóztatásra van szükségük, illetve, hogy a fölzárkóztatásuk során az egyéni fejlesztésük milyen 

területeken igényel fokozott figyelmet, minden egyes tanuló vonatkozásában fel kell mérni induló 

helyzetüket, hiányaikat. Ezt a célt szolgálja a belépő állapotfelmérés. 

A fölzárkóztató oktatás befejeztével eldönthető kell legyen, hogy a tanuló kellő felkészültséggel, 

viselkedéskultúrával rendelkezik-e egy adott, általa választott szakmában a szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges ismeretek,készségek, képességek, jártasságok elsajátításához. A záró 

állapotfelmérés az adott szakképesítés szempontjából fontos felkészültség meglétének mérésére 

szolgál. 

A tanulói teljesítménymérés másik fontos területét a tantárgyi, a folyamati és az átfogó 

képességmérések alkotják, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskola személyiségfejlesztő 

pedagógiai alapelvével. A tanulói teljesítménymérések követelményeit és módszereit a helyi 

program és az egyes tantárgyak tantervei tartalmazzák. 

A tantárgyi makro-, mikro szinten egyaránt szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli számonkérés és 

méréseken alapuló (szcientista), valamint a tanulói-, tanári beszélgetésekre épülő (humanisztikus) 

értékelések egyensúlyát. 

 

1.17. az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elveit és korlátait a mindenkori jogszabályok előírása szerint érvényesíti az 

intézmény. 

 

A tanulói teljesítmények értékelése 

Célja: 

Diagnosztikus visszajelzés biztosítása a tanár és a tanulók számára. 

A személyiség fejlesztése, önértékelési képesség kialakítása, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 

kialakítsuk a tanulóban azt a képességet, hogy hogyan szerezzen önállóan ismereteket, hogyan 

bővítse tudását. 

Feladata: 

 A következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 

 A követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás témáinak 

kijelölése 

 A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz 

 Az értékelés nemcsak az elsajátított ismeretekre irányul, hanem arra s, hogy milyen a 

viselkedése, az együttműködő képessége, a közösségi szellem, az eszközhasználat egy feladat 

végrehajtása során feladatvégző képessége, kreativitása,felelősségvállalása a tanulónak. 
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Az értékelés mindig objektív, sokoldalú, változatos formájú, a tanulók életkori sajátosságának 

megfelelő, a tantárgy jellegéhez igazodó. Akár szóban, akár írásban értékelünk, mindig tudatosítani 

kell a tanulóban, hogy hl áll a tudása az elérendő cél felé vezető úton. 

Az értékelés mindig előrevivő legyen, nem lehet megalázó. 

Iskolánkban lehetősége van a diáknak a számonkérés formájának megválasztására. Az érdemjegyek 

megszerzéséhez a témazáró dolgozatok és a negyedéves beszámolók között dönthet. Élünk az önálló 

tanulói kutatómunka írásbeli és sóbeli formájával is. 

Arra törekszünk, hogy a számonkérésnek minél változatosabb formáját, és eszközrendszerét 

valósítsuk meg. 

A tanulási siker előmozdítója, ha a teljesítés során a számon kért ismereteket, készségeket a 

gyakorlattal, a tevékenykedtetéssel kötjük egybe. Ez kilépésre késztet a szűk tantárgyi keretekből, 

és kreativitást követel tanártól és tanulótól egyaránt. 

 Témazáró dolgozatok időpontját a szaktanár határozza meg, a negyedéves beszámolók, az 

osztályozó-, a különbözeti és az előrehozott vizsgákat az iskolavezetés tűzte ki. Természetesen 

egyeztetjük ezt a szaktanárokkal és az érintett fiatalokkal, és a megegyezést az egyéni 

szerződésben rögzítjük. 

A negyedéves beszámolók beosztását 3 héttel előbb kihirdetjük a tanulóknak. A javító beszámolókat 

a negyedéves beszámolók utáni 3. hétre szervezzük. 

 

Magatartás és szorgalom 

Magatartás és szorgalom havonta egy alkalommal, félévkor és év végén a magatartás és 

szorgalomértékelése az iskolai házirendben megfogalmazott kötelezettségek teljesítésén, a 

közösségben és közösségért végzett munkán alapul. 

MAGATARTÁS 

 PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

Viszonya 

környezetéhez 

Közösségi motiváció 

irányítja tetteit, 

pozitív hatást 

gyakorol a közösség 

tagjaira; 

A házirendet 

következetesen 

betartja és betartatja 

társaival, aktív 

tudatosan vállalja az 

iskolai 

követelményeket 

A közösségi 

életben szívesen 

vesz részt, de 

annak kialakítását 

nem befolyásolja; 

A házirend 

szabályait 

megtartja, bár 

passzív, 

viselkedésére  

nincs panasz 

Tudatosan nem árt a 

közösségnek, de nem 

lehet rá számítani, 

megnyilvánulásaiban, 

cselekedeteiben 

megbízhatatlan; 

A házirend szabályait 

többé-kevésbé 

megtartja, nem lehet rá 

számítani, hajlamos a 

fegyelmezetlenségre. 

Megbízhatatlan, 

Szembefordul a 

közösséggel 

A házirendet 

gyakran 

megsérti 

Felelősség-

érzete 

Fejlett, pozitív 

tettekben, 

kezdeményezé-

sekben mutatkozik 

meg,  a közösségben 

vezető szerepet  

vállal 

Nem kezdeményez, 

de elfogadja a 

kezdeményezést 

Sodródik a közösség 

mellett 

Fejletlen, 

tetteiért nem 

vállalja a 

felelősséget 
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Segítőkészsége Fejlett,  

foglalkozik társaival, 

keresi a jobbító 

változások 

lehetőségeit 

Együtt érez a 

problémákkal 

küzdő tanulókkal, 

de nem foglalkozik 

velük, nem tud 

segíteni 

Szimpátiája ingadozó, 

időnként a „rosszak” 

felé fordul 

Szembenálló, 

kívülálló, nincs 

benne 

segítőkészség 

SZORGALOM 

Tanulmányi 

munka 

Céltudatos, 

Igényes, folyamatosan 

dolgozik, pontos 

Megbízható, 

Feladatot vállal 

Átlagos tanulmányi 

munka, csak 

kötelező 

feladatokat vállal 

Hullámzó 

teljesítmény, 

képességei alatt 

teljesít, 

figyelmetlen 

Figyelmetlen, 

Megbízhatatlan, 

nem végzi el 

feladatait 

Kötelesség-

tudat 

Magas fokú Ösztönzésre vár Alulmotivált Nem törődik a 

kötelességeivel 

Érdeklődés Tananyagon felül is 

produkál, érdeklődése 

széleskörű 

Tananyagon belül 

teljesít 

Szétszórt, 

ingadozó 

Közömbös 

Önállóság 

szintje 

Önálló, önellenőrző Ösztönözni kell Önállótlan, a  

segítséget 

elfogadja 

Elutasító 

Figyelembe veendők az életkörülmények; a kategóriák átjárhatók és bővíthetők 

 

 

Szabályaink 

 

Működési szabályainkat, a beilleszkedést, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulókra 

alakítottuk ki, és folyamatosan korrigáljuk. A keretek felállításánál azt néztük, hogy a lehető legtöbb 

tanulót be tudjuk vonni, illetve benntartani a rendszerben. 

Melyek a keretek kijelölő reguláink? 

 A tanulók felvételénél nem lehet szempont és kizáró ok a tanulmányi eredmény. Azt 

mérlegeljük, hogy a jelentkező intelligenciaszintje elegendő-e az érettségi vizsgához, akar-e 

tanulni és valóban a mi iskolánkba szeretne-e kerülni. 

 A tanulók tanórán való részvétele – kivéve a magántanulókat, illetve a felnőttképzésben alapos 

indokkal engedélyt kérőket – kötelező 

 Minden tanuló havonta egy szabadnapra jogosult. A szabadnap igénybevételét legalább aznap 

fél 9-ig be kell jelenteni, de a témazáró dolgozatok és a negyedéves beszámolók idejében nem 

lehet kivenni, ezen kívül a tanuló maga határozza meg az időpontot. 

 Minden tanulóval egyéni szerződést kötünk, amelyet szükség esetén módosítunk. A módosítást 

a tanuló és a pedagógus is kezdeményezheti. Háromszori szerződésszegés esetén a tanulónak a 

tanári team előtt meg kell jelennie. A tanári team meghallgatása után döntést hoz. 

 A számonkérés formáját, az egyéni szerződéskor a tanév elején választja a tanuló. A 

negyedéves beszámoló után lehetősége van a változtatásra. 

 A tanulók negyedévente érdemjegyet kapnak az egyes tantárgyakból. Akkor minősül sikeresen 

elvégzettnek a tanév, ha a tantárgy négy jegye közül csak egy elégtelen van, és az átlag eléri a 

2,0-t. 

 Az érdemjegyek megállapításánál a javított jegy az érvényes. 
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 A negyedéves érdemjegyekről a szülőt írásban értesítjük. 

 A nagykorú tanulók esetében tőlük, a kiskorú tanulók esetében pedig a szülőktől szerezzük be 

az írásbeli engedélyt a személyiség döntési jogkörébe utalt kérdésekről 

 A Ptk-ba ütköző, többször elkövetett vétség esetén mérlegeljük, volt-e már hasonló vagy más 

jellegű szabályszegése a tanulónak. Ha igen, ez maga után vonja az iskolából való 

eltanácsolást. 

A szabályok alkalmazásánál elsőrendű szempont a rugalmasság, a körültekintés és a humánum. 

Mivel viszonylag alacsony a tanulói létszám, ezt a napi gyakorlatban is érvényesíteni tudjuk. 

2. Cigány interkulturális oktatás 

Az interkulturális oktatás általános célja, hogy azokban az iskolákban, tanulócsoportokban, ahová 

cigány tanulók is járnak, cigányok és nem cigányok együtt ismerkedjenek meg a cigány kultúra 

műveltségi anyagával. 

Ismerjék meg, és felfedezett értékek alapján becsüljék szűkebb környezetük cigány csoportjai 

mellett mind a hazánkban, mind Európa más országaiban élő különböző cigány népcsoportok 

kulturális hagyományait. 

A cigány és nem cigány tanulók egyaránt legyenek büszkék hagyományos értékeikre, etnikai 

kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat társaikban is tiszteljék. 

Az interkulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok megőrzését, és az ezekre a 

hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését, illetve a hagyományaikat már elvesztett 

közösségeket, azok felfedezésében, újraélesztésében. 

A nemzetiségi nevelőmunkát a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 3. rész, 5.§ (3) bekezdése, 8.§ (1) 

d) pontja, 8.§ (5) bekezdése szerint és a 4. számú melléklet I. része, II. rész B) pont 3 részében 

foglalat alapelvek és tartalmak mentén végezzük. 

 

Segíti: 

 a cigány tanulók hátrányainak kompenzálására, a közoktatási rendszeren belüli előrejutásuk, 

illetve társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, 

 az egymás megismerésével, és az ennek érdekében folytatott közös tevékenységekkel a 

toleranciára, a másik tiszteletére és értékeinek felfedezésére, nevelésére. 

A cigány közösségek különböző területen megnyilvánuló hagyományai és sajátos jellemzői nem 

csupán szoros kapcsolatban állnak egymással, de a feldolgozás szintjén csak erőltetve választhatók 

el. Ezek a hagyományok ugyanis ma még élő, szerves egységben jelennek meg a közösség életében: 

ünnepeken és a családi élet mindennapjaiban. 

A cigány kultúra más nemzetiségi kultúráktól eltérően nem tekinthető egységesnek. Az egyes 

cigány csoportok nyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat, ősi mesterségüket és művészetüket 

tekintve, még egy országon belül is lényeges különbségeket mutatnak. 

Mindezt figyelembe véve a program a feldolgozásnak azt az útját javasolja, amely mindig a helyi, 

a tanuló személyes élményeihez kapcsolódó kulturális értékekből indul ki, és ezt követően tér rá a 

hazánkban, majd külföldön élő, más cigány népcsoportok értékeire. 

Programunkat a választható tanórai foglalkozások keretében valósítjuk meg. 
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3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A tanulók nevelésében, lelki fejlődésükben, szemléletmódjuk változásában nemcsak a tanári-

nevelői munkának van nagy szerepe, hanem a közösségben tartalmasan eltöltött időnek is. A 

középiskolai közösségben kialakuló egymás iránti figyelem, törődés, a másikért érzett felelősség 

jobbá teszi a csoport életét, annak tagjai örömet találnak az együttes munkában, és könnyebben 

oldanak meg problémákat.  

A Második Esély Gimnázium fontos helyszíne az interkulturális nevelésnek, melynek alapját az 

otthonos, elfogadó légkör biztosítja, ahol mindenki önmaga lehet, és elfogadásra, megbecsülésre 

talál.  

A közösségfejlesztés pedagógiai megközelítéséből adódó tevékenységek: csoportos szabadidős 

tevékenységek kezdeményezése (kirándulások, táborok szervezése es lebonyolítása, ünnepek, 

rendezvények, kulturális programok szervezése). 

A közösségi es szabadidős programok között – a lehetőségekhez mérten – helyet kell kapjanak a 

különböző sporttevékenységek is. A sport a szórakozás es az örömkeltés mellett fejleszti a 

kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát, az egészséges életmódot, a testkultúrát, a testi es lelki 

alkalmazkodást, illetve a fizikai es lelki kondíciót. 

Fontos eleme lehet a közösségfejlesztésnek a Második Esély Gimnáziumba járó diákok családjainak 

minél szelesebb körű bevonása, közösségi programok biztosítása (álláskeresési klub, stb.), a helyi 

szociális és pedagógiai ellátórendszerrel (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnői 

hálózat, pedagógiai szakszolgálat, stb.), történő együttműködés. 

3.1. A közösségépítés fő területei 

 Tanórák (szaktárgyi, mentori) 

 Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, kirándulások, rendezvények, stb.) 

 Szabadidős tevékenységek 

 

 

Feladatok 

 A társas együttélés szabályainak megismertetése, alakítása 

 Az óvilághoz és az újvilághoz kapcsolódó kulturális örökségünk sajátosságainak 

megismertetése 

 Ismeretek és tevékenységek elsajátíttatása, melyek segítenek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, 

a közvetlen és tágabb környezet megismerésében 

 Különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások összehasonlító elemzése 

 Környezete állapotának megőrzése, illetve jobbítása 

 Kommunikációs készségek fejlesztése 

 Az egészségre káros környezeti hatások megismertetése, az elkerülés módjai 

 A kooperatív tanulás alkalmazása 

 Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása 

3.2. Tanári segítőmunka a közösségfejlesztésben 

 A tanulók, az egyes csoportok kezdeményezéseinek, ill. azok megvalósításának segítése 
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 Feltételek biztosítása a közösségi cselekvések gyakorlására, egyúttal maga is tegyen 

kezdeményezéseket 

 A kommunikációs kultúra megalapozása (vitafórumok, véleménynyilvánítási lehetőségek, 

érvek, ellenérvek kifejtése, stb.) 

 A beteg, a fogyatékkal élő emberek iránti segítőkészség kialakítása, fokozása 

3.2.1. Ajánlott módszerek 

- Körbeszélgetés 

- Szituációs játékok 

- Drámajátékok 

- Felmérések 

- Irodalmi művek elemzése 

- Közös problémamegoldás 

- Közösségi feladatvégzés 

- Kooperatív tanulás 

- Kritikai gondolkodás 

- Vitarendezés 

- Témahét 

Tanulóink döntő többségénél sérülnek a kapcsolatkezelési kompetenciák és a közösségi 

szerepvállalások. A különböző közösségekbe való szerves beilleszkedés elemi létfeltételei és a 

tanulást motiváló erő. 

A közösségépítésben próbálunk a tanulók önszerveződésére alapozni, de azt tapasztaljuk, hogy 

nélkülözhetetlen a pedagógusok szerepe e téren is. A csoporton belül nekik kell modellt nyújtaniuk 

a közösségi magatartási formákra. 

Iskolánkban az osztályfőnökök – nálunk kiscsoportvezetők – egyik kardinális feladata a 

csoportkohézió erősítése, a csoportstruktúra alakítása, a csoport irányítása. Ehhez csoportvezetői 

minőségben naponta találkoznia kell az osztállyal, figyelemmel kell kísérnie és megbeszélnie az 

aktuális dolgokat, eseményeket. Kvázi szülővé kell válnia. 

A közösségépítés számtalan eszközével élünk, amelynek egy része a hagyományos iskolákban is 

működik, a másik részét pedig mi alakítottuk ki. Sok esetben nem az eszközöket kell újra kitalálni, 

hanem másképp kell alkalmazni. 

 

Melyek ezek a formák és eszközök? 

Tanév-előkészítő tábor 

 A következő tanévben jövőműhely-tréningként kívánjuk megvalósítani. Célunk az, hogy egy 

jövőkép megrajzolásával erősítsük a tanulási motivációt, segítsük az idővel való reális 

bánásmód kimunkálását, fejlesszük a kommunikációs készséget és a team munkára való 

nyitottságot 

 

Kiscsoportos foglalkozás 

 Ez tulajdonképpen a hagyományos osztályfőnöki órát váltja ki, bár feladatát tekintve hasonló 

hozzá: közvetítő, artikuláló szerep az iskolai csoportok között, szabályképzés, adminisztratív 

teendők, előkészítő munka, önismeret fejlesztése. 

míg az egyéniző tanár a személyiség felől közelít a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

zavarhoz, addig a kiscsoportvezető a közösség oldaláról teszi ugyanezt, ilyen a 

munkamegosztás kettőjük között. 
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Kommunikációs tréning 

 A tanulók heti órarendjébe 2 órás időtartammal beépített kötelező foglalkozás, amelyet 

mentálhigiénés végzettségű szakember vezet. 

 Feladata a tanulók önismeretének elmélyítése, konfliktuskezelési technikájuk fejlesztése, 

együttműködési készségük erősítése, verbális és nem verbális kommunikációs eszköztáruk 

gazdagítása 

 A csoportfoglalkozásba való bekapcsolódás nem kötelező, tehát nem szükséges aktívan ott 

lenni, de a passzív részvételhez ragaszkodunk. 

 

Nagycsoport 

 A nagycsoporton minden tanuló és minden tanári stábtag ott van. Két mentálhigiénésé 

szakember nondirektív módon vezeti, azaz arra ügyelnek, hogy minden résztvevő azonos 

jogosítvánnyal vegyen részt, és egymást türelmesen meghallgassák. 

 A nagycsoport időpontját a hét azonos napjára egy tanóra időtartamában tűzzük ki, 

természetesen ez évente az órarend függvényében változik. 

 A havi időpontot az előző hónap végén összeállított havi ütemtervben határozzuk meg. Arra 

ügyelünk, hogy közel azonos időtartam teljék el a két nagycsoport között. Azt tapasztaljuk, 

hogy ez a gyakoriság elegendő. 

A nagycsoport céljai a következők: 

Az iskolai szabályok megvitatása, kiegészítése, korrekciója 

Az iskolaközösség építése, a mi-tudat erősítése 

Közéleti szerepek, magatartások elsajátítása, az iskolai demokrácia megvalósítása 

A konfliktuskezelés kulturált és eredményes módjának kialakítása, az együttműködés fejlesztése 

Állapot-és helyzetfelmérés 

 

Iskolanap 

 Az iskolanapot tavasszal szervezzük, rendszerint külső helyszínnel. 5-6 órás programsorozat 

zajlik ilyenkor: sportversenyek, vetélkedők, közös főzés és persze nagy beszélgetések. 

 Az iskolanap kialakításában, megszervezésében a gyerekek öntevékenységére szeretnénk 

építeni. 

 

Szabadidős foglalkozások 

 Azt hihetnénk, hogy azok a diákok, akik nem szeretnek iskolába járni, a szabadidejükben 

tevékenyek. Ez rendszerint nem így van. Szabadidejükben sokszor csak tengenek-lengenek, 

nyugtalanul cikáznak ide-oda. Kisebb részük űz valamilyen hobbit vagy folytat művészeti 

vagy sporttevékenységet. Ezért fontos őket a szabadidő tartalmas eltöltésére, a szórakozás és a 

kötelesség összehangolására késztetni. Tanulási motivációt generáló hatása van annak, ha 

valaki elkötelezetten és elmélyülten foglalkozik valamivel. 

 Az iskolának nem elegendő a tanórákat biztosítani, ezen túl a fenti feladatot is el kell látnia, ha 

tanulási sikerhez szeretné juttatni diákjait. 

 

Iskolai hagyományteremtés 

 Minden közösségnek szüksége van „gyökerekre”, szimbólumokra, amelyekkel önazonosságát 

kifejezi, amelyekre építkezik. A mi iskolánk is él a hagyományteremtés megszokott 

eszközeivel, mi is megszervezzük a szalagavatót, a ballagást, a tablót, fényképalbumot állítunk 

össze, videón örökítjük meg az eseményeket. 
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4. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

4.1.1. Képesség-kibontakoztató program 

A társadalmi elvárások óriásiak a pedagógusokkal szemben, az oktató, ismeretátadó funkció mellett 

egyre inkább előtérbe kerül a személyiségformálás, a családi szocializáció mulasztásaiból eredő 

reedukáció, a családgondozás és a gyermekek magatartási zavarainak helyrehozó funkciója. Nem 

közömbös számunkra, hogy hogyan sikerül a hátrányos helyzetű gyerekeknek a képességbeli szintre 

hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk megtámogatása, annak érdekében, hogy növeljük 

társadalmi beilleszkedési esélyeiket. 

A szociális hátrányok kompenzálására képesség-kibontakoztató és integrációs programot működhet 

az intézmény. A program ad lehetőséget (óvodai fejlesztő, iskolai képesség-kibontakoztató vagy 

integrációs program - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /171-173.§/) a szociális hátrányok 

kompenzálására, az egyéni képességek kibontakoztatására.. 

Működtetés esetén, a program elemei a következők: 

I. Az alkalmazás feltételei 

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer 

III. Elvárható eredmények 

IV. Bevezetési ütemterv 

Az képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszerének fontos kitételei az 

együttnevelés, a tapasztalati tanulás és az együttműködés.  

Iskolánkban eddig is az együttnevelés került előtérbe, a tanulóink együtt vannak mind a tanítási 

órákon, mind a szabadidős tevékenységek során is, ugyanakkor ügyelünk arra, hogy a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeknél egyénre szabottan történjen a 

képességkibontakoztatás. 

Képesség-kibontakoztató programunk célja, az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző 

képességű és fejlettségű gyermekek együttfejlesztése, együttnevelése az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében. Ezért szükség van a már meglévő programjaink továbbfejlesztésére, új 

módszerek alkalmazására a tanítás–tanulás folyamatában, a pedagógusok tapasztalati tudásának 

gyarapítására. 

Az integrációt, képesség-kibontakoztatást elősegítő módszertani elemek 

 A differenciált egyéni bánásmód és egyéni ütem meghatározása a pedagógiai programban, 

 Kooperativitás – tantestületi továbbképzés 

 Beszélgető körök: mentális egészségvédő és drog-prevenciós csoport működése 

 Hatékony tanuló megismerési technikák (beszélgetés, viselkedés megfigyelése) 

 Projektmódszer alkalmazása 

 A Képesség-kibontakoztató programunk cselekvési ütemtervét lásd a mellékletben. 

 

4.1.2. Komprehenzív iskolamodell 

Intézményünk igyekszik a XXI. század kihívásainak megfelelni, a NAT új előírásait érvényesíteni. 

Helyi tantervünket olyan kerettanterv alapján készítjük el, amely az iskola hagyományos működési 
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mechanizmusa átalakításával differenciáltabb, hatékonyabb tanulásszervezést, és ezáltal 

eredményesebb nevelést tesz lehetővé. 

 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

Tantervünk egységesen kezeli a képzés – NAT által meghatározott – első három szakaszát. A 

hosszabb idő lehetővé teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt tanulását, az 

alapkészségek stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő meghosszabbítása mellett 

a szaktanári rendszert később, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 

Az általános műveltséget közvetítő, a kulcskompetenciák stabil beépülését elősegítő, szaktárgyi 

rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakaszban is együtt tanítjuk valamennyi tanulónkat. 

A hosszabb alapozó szakaszra építve elkerüljük az általános műveltséget közvetítő szakasz 

megkettőződését, az eltérő felkészültségű, különböző adottságú tanulók számára pedig a szakasz 

végén elágazó képzési irányokat ajánlunk. 

 

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 

Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem kényszerülnek intézményváltásra. Egyéni 

motivációtól függően lehetőség van felkészülni az érettségire vagy szakképzésen való részvételre. 

A 12. évfolyam után – amennyiben tanítványunk nem kíván továbbtanulni – helyben is lehetőség 

van érettségire épülő középfokú- vagy felsőfokú szakképzettség megszerzésére. 

 

4.1.3. Második Esély Gimnáziumi Program a kezdetektől 

A Második Esély Gimnáziumi Program célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem 

rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem 

tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében. Ennek 

érdekében olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési 

eljárásokat alkalmazunk, melyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás 

középfokú intézményeiben. 

Az új tanulási formák bevezetésének célja, hogy csökkentse a tanulási kudarcokat és ezáltal a tanulói 

célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye a pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától 

már eltávolodott tanulókat újból, eredményesen be tudják vonni az oktatásba annak érdekében, hogy 

az érintettek saját tanulási pályára állva sajátítsák el a további életük alakításához nélkülözhetetlen 

kompetenciákat. 

A pedagógiai program elsősorban a készség- és képességfejlesztésre épül. 

A Második Esély Gimnáziumban kötelező: 

- az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása, és  

- követelmény a diákot passzivitásra késztető frontális és demonstratív oktatás kerülése.  

A pedagógiai nevelés nem a tananyagra és a szorosan vett iskolai órákra korlátozódik, hanem a 

bekerülő fiatalok teljes életére hatnia kell. Fontos, hogy az iskola sikerélmények megvalósulásának 

helyszínévé alakuljon át. 
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Az oktatási folyamat meghatározó jellemzője a személyközpontú tanulásszervezés, egyéni 

fejlesztés, mely lehetővé teszi, és felgyorsítja a sikeres felzárkózást, és a kívánt tanulmányi célok 

megvalósítását. A sikeres tanulásszervezési munka alapja az oktatási és a segítő munka egységben 

való kezelése, és a közösség, mint személyiségfejlesztő erő központba helyezése. Az oktatás/képzés 

központi célja ugyanakkor a kompetenciafejlesztés, a fiatalok képessé tétele az élethosszig tartó 

tanulásra és az elhelyezkedésre. 

A személyközpontú tanulásszervezés az oktatási intézmény típusától (gimnázium, szakiskola, 

szakközépiskola, stb.) függetlenül megvalósítható. Lényege a tanuló képességeihez és tudásához 

igazított tanulási folyamat feltételeinek kialakítása, és annak közösen kidolgozott ütemterv (egyéni 

tanulási terv) alapján történő lebonyolítása. 

A pedagógiai módszerek tekintetében a változatosságra törekvés azért bír jelentőséggel, mert csak 

pozitív élményekkel lehet feledtetni a korábbi tanulmányok során elszenvedett kudarcokat, illetve 

felkelteni a hiányzó motivációt. 

A Második Esély Gimnáziumi programoknak újszerű pedagógiai módszereket és tanulásszervezési 

eljárásokat kell alkalmazniuk, mint például: 

 az egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása, a rugalmas vizsgáztatási rend 

és a szöveges értékelés alkalmazásának bevezetése; 

 kooperatív tanítási technikák, projektmódszer, drámapedagógia, stb. alkalmazása; 

 tanulás-módszertani ismeretek átadása, önismereti foglalkozások szervezése és csoportos 

foglalkozások a közösségfejlesztés érdekében. 

„A hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcainak csökkentésére irányuló fenti stratégiák 

alkalmazása során a következő fontos elveket tartjuk szem előtt: 

 Legyenek egyértelmű, világos szabályok számukra. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek reálisak. 

 Pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, eredménytelenségeiket, hibáikat toleráljuk. 

 Segítsünk azoknak a képességeknek, készségeknek felfedezésében, kibontakoztatásában, ahol 

sikereket érhetnek el (sportolás, művészetek /tánc, dráma, rajz, kézművesség/, szabadidős 

programok). 

 A pedagógus személye, viselkedése, életvitele követendő modell legyen számukra. 

 Hagyjuk, hogy az interakciós kapcsolatokban a gyermek adhasson, a bennük lévő pozitív 

energiákat mozgósítsuk. 

 Finoman törjük át tiltakozásukat. 

 Legyen sok dicséret és kevés dorgálás. 

 Minden gyermek kapjon néha személyre szóló feladatot, amelynek elvégzését ellenőrizzük, 

értékeljük, ha lehet, kiállítást rendezzünk belőlük.” 

4.1.4. Eljárásaink, avagy kiemelt fejlesztési területek az esélyprogramban 

a) motiváció, 

b) a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, 

c) az egyéni tanulási stílus megtalálása, 

d) az önálló és egyéni tanulási technikák kialakítása és fejlesztése. 

 

a) A motiváció 
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Az eltökéltség a tanulásra, a tanulási tevékenység, az aktivitás megindítása, a feladatok megértése, 

az ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása fontos feltétele a sikernek. A tanulás és a 

motiváció viszonyában a motiváció feltétel, cél és eszköz egyszerre. Cél, mert a belső motiváció 

elérésére törekszünk, eszköz, mert a megfelelő hatékonyságú tanulást segíti elő. Azért, hogy a 

tanulási motivációt fejleszthessük, a program során a tanuló megismerheti a már meglévő tanulási 

motívumait, a gyakorlatok során működésbe tudja hozni azokat a tanult eszközökkel, képes lesz 

tovább fejleszteni a meglévőket, vagy ha nincsenek ilyenek, akkor az újakat kialakítani. 

b) A tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése 

Az önmotiválás és a hosszú távú erőfeszítésre való képesség fejlesztése nem más, mint az érzelmi 

intelligencia fejlesztése, ami éppen ezeknek a képességeknek a meglétét és aktivizálását jelenti – a 

megpróbáltatások ellenére az indulatok megfékezése, a szükségletek késleltetése. Az empátia, a 

társakra való ráhangolódás, az erőszakmentes konfliktuskezelés, az együttműködés, a jó 

kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, a munkával való elégedettség és a jó légkör 

megteremtése segít azokban az élethelyzetekben, amelyekbe a tanuló munkavállalóként kerül. 

c) A tanulási stílus 

Az érzékszervek más és más arányban vesznek részt a tanulásban. Minél több érzékszervünket 

használjuk, a tanulás annál eredményesebb lesz. A domináns tanulási stílusok személyenként 

változnak. Ez azt jelenti, hogy az egyik tanuló az egyik módszer segítségével tud a legjobban 

tanulni, míg egy másik nem. A program segíti az egyéni tanulási stílusok megismerését, azok 

eredményes használhatóságát. A gyakorlatok és tesztek során a tanuló meg- és felismeri, továbbá 

meg tudja keresni a saját maga számára leginkább megfelelő tanulási stílust. 

d) A tanulás fejlesztése – önálló (és egyéni) tanulási technikák 

Ebben a szakaszban az aktív tanulási folyamat megvalósítása, a tananyag élményszerű 

elsajátításának lehetősége teremtődik meg. Az ismertetett és kipróbálható tanulási technikák 

segítségével lemérhető az egyéni tanulás eredményessége. Ezáltal a tanulók önbizalma, aktív 

részvétele erősödik, kialakul az értő odafigyelés képessége. 

Az iskolában alkalmazott, a tanulási sikerekhez és az iskolai kudarcok leküzdéséhez vezető 

megoldások, módszerek összefoglalása 

Sorszám Program Rövid (módszertani) leírás 

1. Szociális támogatás 

A számos területre kiterjedő (tankönyvvásárlási, utazási, 

speciális étkeztetésre irányuló) támogatás jelentőségét az 

adja, hogy ezek nélkül a tanulók többsége nem vagy csak 

komoly nehézségek árán tudna az oktatásban részt venni. 

2. 
A belépő tanulók 

felzárkóztatása 

A program célja a tanulók olvasás – írás - számolás 

terén mutatkozó hiányosságainak feltérképezése 

és pótlása (tantárgyi szintfelmérés) 

3. 
Egyéne szabott 

speciális programok 

1. Az egyéni foglalkozásokra épített speciális, 

a tanuló beilleszkedését elősegítő 

kommunikáció kialakítása tanárok-tanuló között 

2. Speciális, egyénre szabott „tripartid fogadóórák” 

megszervezése a szülő – tanuló - pedagógus részvételével. 

3. A tanulóval közösen kialakított haladási ütemterv 

készítése és „szerződésben” történő rögzítése 

4. 

A sikereket elősegítő 

iskolai és tanórai szintű 

programok 

1. Kiscsoportokban (max. 15 fő) történő tanítás 

2. Differenciált, az egyéni képességeket figyelembe vevő 

óravezetés 
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3. Emelt óraszám biztosítása magyar, történelem és 

matematika tantárgyakból 

5. 
Intézményi szintű 

megoldások 

Speciális, szervezett rendszeres tanórán kívüli programok, 

rendszeres szakmai továbbképzés a pedagógusok számára,  

gyakorlathoz közelítő, gyakorlatba ágyazott „elméleti 

oktatás” 

 

A „kollégisták fejlesztése” a következő főbb oktatási-nevelési területekre irányul: 

- kulturális és társadalmi felzárkózás; 

- önismeret fejlesztése; 

- tantárgyhoz nem köthető kreativitásfejlesztés; 

- jogkövető magatartásra nevelés; 

- vállalkozói attitűd fejlesztése; 

- kortárs csoporti team-építő és vezetési ismeretek és készségek fejlesztése; 

- cigány népismeret és kultúra. 

Az iskola és a kollégium közös tevékenysége a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók, romák 

felsőoktatásba való bejutását segíti elő. 

 

4.1.5. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 

 

A továbbtanulást erősítő kezdeményezések program célja a középiskolai lemorzsolódás 

csökkentése, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzése, 

ezáltal segítve elő a tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását.  

 

Alapvető cél, hogy a diákok a képzés lezárását követően olyan középfokú végzettséggel 

rendelkezzenek, amellyel növelik munkaerőpiacra lépésük, foglalkoztatásuk esélyeit. Illetve, hogy 

a tanulók a tankötelezettség megszűnésével ne legyenek iskolaelhagyók, ezáltal az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők száma csökkenjen. 

A célok elérésében, a program során újszerű pedagógiai módszereket és tanulásszervezési 

eljárásokat alkalmazunk, mint: 

- egyéni tanulói igényekhez igazított fejlesztés; 

- egyéni tanulói igényekhez igazított programok; 

- rugalmas vizsgáztatási rend; 

- tanulás-módszertani ismeretek átadása,  

- csoportos foglalkozások a közösségfejlesztés érdekében. 

Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek: 

- egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat 

megvalósítása 

- egyéni fejlesztési terv készítése 

- pedagógiai munkát támogató szolgáltatások nyújtása 

o mentorrendszer működtetése 

o személyközpontú pedagógiai módszer alkalmazása 
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 cigány interkulturális nevelés 

 mérés 

Az eljárások és tevékenységek alkalmazásával elérhető, hogy a középfokú végzettséget megszerző 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma és aránya növekedjen, továbbá a 

felsőoktatásba vezető útjuk megerősödjön. 

 

Ha mindezt véghez tudjuk vinni a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, akkor képesek lesznek 

arra, hogy a sikeres érettségi és felvételi vizsga letétele után helytálljanak a felsőoktatási 

intézmények hallgatóiként, s majd képesek legyenek arra, hogy megfeleljenek a munkába állás 

kihívásainak akár Magyarországon, akár az Európai Unióban helyezkednek el. 

 

4.2. Beilleszkedési zavarok kezelése 

A pedagógia nagy próbatétele a másság kezelése. Egyre több az ideggyenge, motorikus, 

fegyelmezetlen, olvasási és tanulási, valamint magatartás zavaros tanuló. 

 

Okok:  

 A felgyorsult technika fejlődésével (TV, videó, számítógép) a pedagógus személye nehezen 

tudja felvenni a versenyt. (lassú, unalmas). 

 A technikai eszközök helyettesítik az olvasást, melyből tanulási nehézségek, tanulási zavarok. 

 Nincs megfelelő családi modell, a megfelelő értékrend és a pozitív szemlélet kialakulásához, 

fejlődéséhez. 

 Lelki egyensúly hiánya, mely figyelemhiányból, közömbösségi és szeretethiányból tevődik 

össze. 

 A konfliktus megoldási technikák közül a győztes-vesztes modellt alkalmazzák, ami hatalmi 

harchoz vezet. (a győztes-győztes modell helyett) 

 A súlyos takargatni való a családban. 

 

Lehetséges megoldások, feladatok: 

 A probléma meghatározása 

 A probléma elismerése, elismertetése 

 A probléma elemzése, miértek feltárása 

 Optimális megoldások kiválasztása 

 A megoldás megvalósítása 

 Az eredmény értékelése, visszacsatolás. 

Tanítványaink olyan jelentős része küzd ilyen problémával, hogy minden iskolai tevékenységünk 

eleve magában hordozza ezt a feladatot is. Kiemeltebb mégis a nappali munkarendű osztályokba 

járóknál, ezért a kommunikáció tantárgy felvételével külön is próbáljuk kezelni e gondot, de 

magától értetődően az osztályfőnök és minden szaktanár legfőbb feladata is, kiváltképpen a kezdő 

évfolyamon és a (nagyon gyakori) újonnan érkező tanulókkal kapcsolatosan. Minden pedagógusnak 

kötelessége kiemelten ügyelni arra, hogy a tanuló elégtelen érdemjegye csakis a tanulmányi, 

tudásbeli hiányosságokat és soha nem a tanuló magatartását, meg nem felelő viselkedését, meg nem 

jelenését osztályozza. Az esti tagozaton sem lehet a negatív értékelés alapja a tanulónak az órákról 

való hiányzása. Az osztályozás nem lehet fegyelmező, büntető eszköz. 

Tanulóink döntő többsége értelemszerűen nem egyetemi továbbtanulásra készülve iratkozik be 

hozzánk. Mégis minden évfolyamon akad néhány tehetséges, szorgalmas tanuló, aki a siker 
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reményében jelentkezhet a felsőoktatásba. Kivételes támogatásban részesítjük őket – pl. plusz 

órákra járhatnak, egyénileg foglalkozunk velük -, amit későbbi sikereik visszaigazoltak. 

4.3. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása során figyelembe vesszük a 2/2005.(III.1.) 

OM rendelet 2. számú mellékletét, mely a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelveit tartalmazza. 

 

Iskolánk minden iskolatípusban a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása – nevelése során a 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleményét veszi alapul és az intézménytípusra 

vonatkozó hatályos jogszabályok és rendeletek, tantervi előírások alapján segíti zen tanulói nevelési 

– oktatási tevékenységét. 

 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós pedagógiai 

eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. 

Sikerkritérium a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása. Ezt biztosítják: 

- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése a 

sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások 

súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó módszertani eljárások alkalmazása. 

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, 

módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a 

differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - 

szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti 

a pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására  

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 
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e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni 

fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik 

a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

Az intézmény igénybe vehet pedagógiai szakszolgáltatását (utazó gyógypedagógus). 

 

Célunk: A lassúbb tempóban haladó, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára a hiányos vagy fejletlen részképességek kialakítása, fejlesztése, képesség és 

érdeklődés szerinti továbbhaladás megkönnyítése. 

A beilleszkedéshez szükséges motivációk, értékek, normák és gyakorlati készségek elsajátításának 

segítése, a másság elfogadásával a társadalmi méltányosság kialakítása. 

 

 

A pedagógiai tevékenységet meghatározó vizsgálatok: 

- DIFER-mérés 

- Igénybe vesszük a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, és a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkáját. 

 

A megsegítő programok színterei: 

Tanórán 

A tanulók készségeinek, képességeinek ismeretében differenciált tanulásirányítással történik az 

oktatás-nevelés. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítjuk a közoktatási törvény által előírt egyéni 

differenciálás lehetőségeit. 

Feladataink: 

o A gyerekek képességeihez igazodó, egyénre szabott tananyag-feldolgozás 

o A tanulás folyamatának egyidejűleg többcsatornás (auditív, vizuális) 

információközvetítéssel való segítése 

o A tanuláshoz az átlagosnál hosszabb idő biztosítása 

o A fogalmi gondolkodás segítése érdekében szógyűjtés, szómagyarázat alkalmazása 

o Szöveges feladatok értelmezéséhez segítségadás: kiegészítő kérdések, illusztrációk, 

szómagyarázat stb. 

 

Tekintettel a figyelmi funkciók sajátosságaira: 

1. mozaikszerű órafelépítés (rövid, változatos feladatok) 

2. jól megfogalmazott, rövid instrukciók adása 

3. közvetlen, kétszemélyes helyzetek teremtése, egyéni bánásmód a tanítási órákon 

4. fokozott kontroll biztosítása 

A habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása a különböző pedagógiai színtereken 

 

Megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A kézírást gépírás, számítógépen történő írás helyettesítheti. 

A gyerekek számára választható, hogy tudásáról írásban vagy szóban kíván számot adni. 

Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek alkalmazása. 
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A tanulókkal foglalkozó többségi pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok 

együttműködése, tapasztalatok, észrevételek, javaslatok rendszeres megbeszélése 

Tanórán kívül: 

o felzárkóztatás 

o fejlesztő foglalkozás 

Sikerkritérium: 

- speciális megsegítés hatására csökken a tünetek súlyossága, 

- a tanulók megtalálják helyüket szűkebb és tágabb környezetükben, 

- a legkisebb eredménynek is örülnek és igénnyé válik a további fejlődés, 

- tanulmányi eredményeikben – önmagukhoz képest – érzékelhető a fejlődés, 

- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladásukkor alkalmazni tudják. 

 

A tevékenységet meghatározó tényezők: 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

- életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

- képességei, kialakult készségei, 

- kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, 

életvitel. 

 

Feladatok: 

a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó hiányzó 

vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 

4.3.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az 

idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy 

funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) 

diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek 

vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb 

hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a 

finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a 

kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben 

és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési 

zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. 

 

Alsó tagozatban a a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és 

megerősítése, a pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő 
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eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását 

teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki 

tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. 

A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia 

a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 

A tananyag elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartam tervezése lehetséges. A hosszabb 

időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben 

megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb 

tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. 

 

Felső tagozatban a tanulók fejlesztése a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra 

épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe 

kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a 

manipulációs és a képi szint is. 

 

Középfokú oktatás: 9-10. évfolyam 

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, 

alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő 

képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is 

kiemelt cél, hogy a tanuló az integrált keretek között történő nevelés, oktatás során elsajátítsa azokat 

az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez 

és megmaradáshoz elengedhetetlenül szükségesek. 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz 

Az államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre való 

felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ben megjelölt képzési idő, illetve - a 

közoktatásról szóló törvényben biztosított lehetőség alapján - a sajátos nevelési igény típusához 

igazodó nyújtott képzési idő szerint történik. Az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 

elsajátítását nyújtó képzés esetében a szakképzési évfolyamok száma kettő: a 11. és a 12. évfolyam. 

A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és 

képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés. A nevelés, oktatás célja: 

- A korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása, 

- A tanuláshoz, szakmatanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, erősítése, 

- A szakmai vizsgára való felkészítés, 

- Munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók 

élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása. 

 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében a fejlesztéshez, 

habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok 

kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a szakirányú képesítéssel 

rendelkező gyógypedagógiai tanár együttműködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota 

megkívánja, úgy más szakembert (pl. logopédus, pszichológus) is be lehet vonni a fejlesztő 

munkába. 

 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az értelmi 

fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő 

hátrányok csökkentését segítő programok az iskola helyi tantervének részeként működnek. 
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Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési 

programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy diákotthoni) programokba. 

A gyógypedagógus készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási igényére 

épül, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 

korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák 

elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a 

programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 

 

4.3.2. A beszédfogyatékos tanulók 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és 

a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Az 

akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és -megértés 

zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a hangadás kóros elváltozásaiban. 

A beszédbeli akadályok jellege szerint csoportosíthatók: 

a) megkésett beszédfejlődés, 

b) diszfázia, 

c) diszlália, 

d) orrhangzós beszéd, 

e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás), 

f) diszfónia, 

g) disarthria, 

h) mutizmus, 

i) diszlexia, 

j) diszgráfia, 

k) súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 

vagy ezek halmozott előfordulása. 

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. 

 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében 

elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a különleges 

gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők 

összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a 

terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a 

folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az értelmi 

képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának 

figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a beszédműveletek számos azonos, illetve 

közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé 

tehető. 
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A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 

szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának megnövelése - általában az 

első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával - indokolt lehet. 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok 

és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok fejlődési útjai, 

módjai és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

 

Énkép, önismeret 

A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer 

kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. 

 

Információs és kommunikációs kultúra 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 

eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és 

munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

 

Tanulás 

Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen az 

írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe. 

 

Testi és lelki egészség 

A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon 

beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére, 

ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a 

maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni. 

 

A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 

- Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 

- Bábterápia. 

- Drámaterápiás foglalkozások. 

 

A beszédészlelés és beszédmegértés zavara 

A beszéd-feldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott közlések azonosítása 

korlátozott, nem pontos, megértésük bizonytalan, akadályozott, az értelmezés kérdéses, gátolt. 

Az életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása a cél. 

A fejlesztést meghatározó tényezők: az életkor, a beszédészlelési és beszédmegértési zavar mértéke, 

a következményes problémák jelenléte és mértéke (olvasási, helyesírási nehézségek). 

Megkésett/akadályozott beszédfejlődés 

Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszédfejlődése elmarad a megfelelő beszédszinttől. 

Szókincs, helyes ejtés, nyelvtani rendszer, szóbeli és írásbeli szövegalkotás sokoldalú, differenciált 

fejlesztésével kezelhető. 

A logopédus feladata: 
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- a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, 

- a mozgások speciális fejlesztése, 

- az aktív és a passzív szókincs bővítése, 

- a beszédészlelés és -megértés fejlesztése, 

- a prognosztizálható olvasás-/írászavar megelőzése. 

Dadogás 

A beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd 

görcsös szaggatottságában jelentkezik. 

A logopédus feladata: 

- a test és a beszédszervek laza izomműködésének kialakítása, 

- helyes légzéstechnika kialakítása, 

- cselekvéshez kötött beszédindítás, 

- relaxációs gyakorlatok, 

- mozgás- és ritmus koordináció fejlesztése, 

- a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 

- a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés fejlesztése. 

Hadarás 

A beszéd súlyos zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, a pontatlan 

hangképzés, a monotónia és a szegényes szókincs jellemző. 

A logopédus feladata: 

- a figyelem fejlesztése, 

- beszédterápia, helyes légzéstechnika kialakítása, 

- mozgás- és ritmuskorrekció és -fejlesztés 

Diszfónia 

A zöngeképzés területén megjelenő hangképzési zavar. A diszfóniások beszédéből hiányzik, vagy 

torzult formában van jelen a zönge. 

A logopédus feladata: 

- a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való beépítése, 

Orrhangzós beszéd 

Legsúlyosabb esetei az ajak- és szájpadhasadékok következtében alakulnak ki. A szájpadhasadékkal 

gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. A beszédfejlődés, majd a mondatok megjelenése is 

késhet, azok hiányosak, diszgrammatikusak lehetnek. 

A logopédiai terápia feladata a nyelv minden szintjére kiterjedő beszéd-, illetve nyelvi fejlesztés. 

 

4.3.3. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények 

eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak 

halmozott előfordulása áll fenn. Az egyes állapotok a tünetek/tünet együttesek komplexitásától 

függően a funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig 

terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás 

elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a 

funkcióképtelenségig. 
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A részképesség-zavarok: az iskolai teljesítmények elsajátításának nehézségei, a magatartási és/vagy 

tanulási zavarok komplex tünet együttese tartozik. A részképesség-zavarok tüneteit mutató tanulók 

általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, 

amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek 

(olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 

A kóros figyelemzavar (hiperaktivitás): az érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben 

megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel.  

A részképesség-zavarok ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság (gyengén látás, 

enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik. A hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a 

figyelemzavar előfordulásakor a tanulók gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 

- érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 

- fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási feszültséget, 

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat. 

 

A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók esetében, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslata alapján, a kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az 

iskolai oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 

Feladat: 

o az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 

o a kudarctűrő-képesség növelése, 

o az önállóságra nevelés. 

 

Diszlexia, diszgráfia 

A diszlexia: tanulási zavar, olvasási és helyesírási gyengeség. 

Differenciálatlan az aktív szókincs, gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen 

jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a 

fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs 

betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése 

rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a 

figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok 

olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 

Az írómozgásokban jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más 

tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett, fáradékonyabbak. 

 

A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javítása, hogy kialakítsa mindenkori osztályfoknak megfelelő értő olvasás-

írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek 

megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 
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a) a testséma biztonságának kialakítása, 

b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása, 

Diszkalkulia: különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a 

számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége 

más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv tanulás) jó színvonala mellett. Nehezítetté 

válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, 

sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli 

viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 

Hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-

állandóság. 

 

A fejlesztés feladatai: 

a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt 

fejlesztése, 

b) a testséma kialakítása, 

c) a téri relációk biztonsága, 

d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

e) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés, 

f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

 

A figyelemzavar: jellemzi a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, 

a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori 

a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. 

Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 

Magatartási zavarok: jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos 

magatartássémák. A viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat 

durván áthágja. Harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető 

erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 

 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 

- A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelő érzékelésére. 

- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. A 

helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 

tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Kommunikációs kultúra, a Testi és lelki egészség, a 

Felkészülés a felnőtt lét szerepére. 

 

5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Tágabb értelemben a gyermek és ifjúságvédelem minden gyermekre és ifjúra kiterjedő 

gondoskodás, pedagógiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a 

gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani. 

A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területek: 

 feltárás 

 konfliktuskezelés 

 eljárások 

 prevenció 

Szűkebb értelemben iskolánkban e tevékenység a következőket foglalja magába: 

 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sorsának 

figyelemmel kísérése, a családi háttér megismerése 

 A rászoruló családoknak életvezetési tanácsadás, ügyintézési segítség nyújtása 

 Kapcsolattartás a szülőkel, egyéb családtagokkal 

 Családlátogatások alkalmával részletes környezettanulmány készítése 

 A nagycsaládban felnövő tanulók sorsának figyelemmel kísérése 

 Az etnikumhoz tartozó tanulók helyzetének felmérése, kapcsolattartás a szülőkkel és egyéb 

hozzátartozókkal. Családlátogatások alkalmával személyes életvezetési tanácsadás a 

családoknak, ügyintézési segítségadás, támogatási lehetőségek felkutatása 

 Kapcsolattartás a partner intézményekkel 

 Az Integrációs Pedagógiai Rendszer és a Második Esély Gimnáziumi Program bevezetése óta 

a partneri kapcsolatok építésének és ápolásának a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

érdekében különösen nagy jelentősége van intézményünkben. 

 Helyi és a környező települések önkormányzatával, szociális ügyintézővel, Nevelési 

Tanácsadóval, rendőrség ifjúságvédelmi osztályával, bírósággal, a veszélyeztetettség 

megelőzésében illetve megszüntetésének érdekében 

 A tanulók hiányzásainak rendszeres ellenőrzése, az okok kiderítése. A hiányzások számának 

csökkentése érdekében elbeszélgetés a tanulókkal 

Ezen káros tényezők kiküszöbölése az iskola nevelőmunkájának is feladata. 

Drog prevenció 

 

Egészségvédelem 
osztályfőnöki, biológia óra keretein belül és kívül együttműködés védőnővel, iskolaorvossal, 

mentálhigiénés szakemberrel, pszichológussal, pszichiáterrel, nőgyógyásszal, dietetikussal. 

 

Egészségvédelmi formák: 
felvilágosító előadások, filmvetítés, tréningek, szűrővizsgálatok, kiállítások megtekintése, stb. 
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5.1. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

5.1.1. Feltárás 

Év elején helyzetfelmérés készül a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben levő tanulókról. a belépő 

9. évfolyamokban a Neveltségi szint mérőlap alapján. Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség gyanúja 

esetén környezettanulmány készül, melyet a Gyermekjóléti Szolgálattal kötött együttműködési 

szerződés alapján, melyet az ő képviselőjük végez el. Ez a kiindulópont a cselekvési program 

kialakításához. 

Eljárások: 

 személyközi szóbeli (tanuló-osztályfőnök, tanuló - tutor, tanuló-szaktanár ill. 

szociálpedagógus, tanuló – tanár - szülő) 

 dokumentált: az eljárásról feljegyzés készül 

 sikertelen konfliktuskezelés esetén: jelzés és segítségkérés (hivatalok, humán segítő 

szolgáltatások) 

5.2. Káros szenvedélyek 

5.2.1. Dohányzás 

 a dohányzás káros következményei, élettani szempontból 

 a dohányzás mint rizikótényező, a betegségek körében 

 a dohányzás okai 

 a dohányzás tanuláselméleti magyarázata 

 az egészségvédelmi törvény létrehozása a nemdohányzók védelmében. 

5.2.2. Alkohol 

 az alkohol kémiai, élettani, kórtani, történelmi, társadalmi megközelítése 

 az alkohol – deviancia - bűnözés kapcsolatrendszere 

 a gyógyítás kilátásai 

 a személyiség megerősítése, a konfliktushelyzetek megoldásának képessége, a lelki kondíció 

megszerzése segíthet a bajok megelőzésében. 

5.2.3. Kábítószer 

 a kábítószerekkel való visszaélés testi-lelki tüneteinek ismertetése, 

 a kábítószerek felosztása, egészségkárosító hatásai 

 az egyén, a család és a társadalom feladata, lehetőségei a kábítószer ellenes stratégiában 

 megelőzés szervezett formái 

 a kábítószer és a bűnözés összefüggése 

 a kábítószerekkel kapcsolatos jogi szabályozások. 

5.3. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 Veszélyeztetett tanulók társadalmi, szociális helyzetének figyelembevétele határozza meg a 

tanulókkal való foglalkozást (beszélgetés, tanácsadás) 

 kapcsolatteremtés szülőkkel, nevelőszülőkkel. 

 Nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók helyzetének felmérése 

 lehetőség szerint a családok helyzetének (anyagi, szociális) megismerése. 
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 Az állami gondozott tanulók nyilvántartása, segítése 

 kapcsolattartás a pártfogókkal. 

5.4. Az ifjúságvédelmi munka során betartandó etikai követelmények  

 A tanuló egyéniségének, emberi, gyermeki személyiségi jogainak tiszteletben tartása 

 Előítélet mentes közelítés, segítés, meghallgatás  

 egyéni, családi, intim információk bizalmas kezelése. 

 minden tanulóhoz, különösen a veszélyeztetett helyzetben lévőkhöz tapintattal szeretettel 

közeledés 

5.5. Az osztályfőnökök ifjúságvédelmi munkája és a gyermekvédelmi felelős 

5.5.1. Feladata 

 Rendszeresen figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi 

változásokat és ezekre felhívják az igazgató és a pedagógusok figyelmét. 

 Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészítik az iskola gyermekvédelmi 

munkatervét. 

 Gyermekvédelmi munkájukat önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan 

fejlesztik. 

 Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartják a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 

 Minden tanév elején írásban tájékoztatják a szülőket és a tanulókat saját tevékenységükről, 

feladataikról és arról, hogy milyen jellegű problémákkal mikor és hol kereshetik fel. 

 Tájékoztatják a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában a tanulók és a 

szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, illetve telefonszámát. 

 A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző 

programokat szerveznek. 

 Figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt 

vesznek a pályázatokon. A szociális ösztöndíjak elbírálásánál, véleményükkel segítik az 

igazgató döntését. Speciális szolgáltatások elbírálása, folyósítása: 

 étkezési hozzájárulás, gyermekjóléti támogatás 

 rászoruló tanulók számára tanszer, tankönyvgyűjtés szervezése  

 hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben levő tanulók, tanulmányi munkájának, segítésének 

megszervezése (jobb tanulók felkérése, esetleges tanári korrepetálás) 

 nehezebb, súlyosabb helyzetben levő tanulók számára szakemberek segítségének 

igénybevétele (pszichológus, mentálhigéniés szakember) 

 kapcsolattartás az iskolán kívüli ifjúságvédelemben érdekelt szervezetekkel. 

5.5.2. Jogköre 

A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: 

 az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; 

 családlátogatásaikra, a tanulók családi környezetének megismerésére; 

 tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; 
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 anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás 

megállapítását kezdeményezik a polgármesteri hivatalnál; 

 a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról környezettanulmányt 

készítenek. A környezettanulmány kiértékelése a családsegítő és az osztályfőnök feladata. 

 figyelemmel kísérik és segítik pályaválasztásukat, továbbtanulásukat; 

 szükség esetén védő-óvó intézkedéseket javasolnak, és közreműködnek ezek 

megvalósításában, legvégső esetben javaslatot tesznek a gyermek(ek) családból történő 

kiemeléséről. 

 Az osztályfőnökök javaslatai alapján kezdeményezik a rászoruló tanulók számára pénzbeli 

támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását.  

 A polgármesteri hivatal felkérése alapján személyesen is részt vesznek a támogatások 

elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. 

 Munkájuk ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos iratába, 

nyilvántartásába. 

 Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 

veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesítik a gyermekjóléti szolgálatot, és 

ennek felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken. 

 A tudomásukra jutott bizalmas információkat megőrzik, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű 

információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. 

 A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárják a pedagógusok elé. 

5.5.3. Ellenőrzés, értékelés 

 Munkájukról minden félév végén írásban összefoglalót készítenek, és ezt ismertetik a rész 

nevelőtestülettel . 

 Az igazgató megbízása alapján – a fenntartó, SZMK kérésére – beszámolnak az iskola 

gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenységéről. 

 Egyre nagyobb mérvű az igény a szociális támogatások iránt. Sokszor elegendő lenne a 

problémás helyzetből kikerüléshez egy jól időzített gyors segélyezés. Iskolánk ezt jelenleg 

csak a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzaton keresztül tudja megvalósítani - közvetlen 

támogatást fenntartói keret esetén tud nyújtani az iskola. 

5.6. Szociális hátrányok kezelése 

A program célja: 

 segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe 

 segíteni a tanulók ismeretelsajátítását 

 biztosítani az egyéni ütemű fejlődést 

 pótolni az iskolai és /vagy családi, társadalmi szocializációs hiányokat 

 komplex személyiségfejlesztés. 

5.7. Feladatok tanévkezdéskor 

5.7.1. Felmérés készítése, melynek szempontjai: 

 szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

 a gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
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5.7.2. A tevékenységi formák megtervezése a tanévre 

Tanév kezdésekor tájékoztatás (szülő, diák) tájékoztatása 

  Az osztályfőnök szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával tájékoztatja a szülőt, a diákot a 

szociális jellegű támogatási formákról, kérelmekről, benyújtásának módjairól, lehetőségéről 

(TK-, iskoláztatási-, gyermekvédelmi-, szociális támogatások, segélyek). 

 Az étkezési, utazási, kollégiumi juttatásokkal kapcsolatos feladatok a gazdasági dolgozók 

hatáskörébe, az alapítványi hozzájárulásokkal kapcsolatos szervezési feladatok az alapítványi 

kuratórium hatáskörébe tartoznak. 

 A rászorultság tényét a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, valamint a szociális munkás is 

jelezheti az osztályfőnököknek. 

5.7.3. A pedagógusok ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatai: 

 figyelemfelkeltés,  

 az ösztöndíj elnyerésének segítése,  

 kapcsolatfelvétel és együttműködés külső segítő szakemberekkel,  

 intézményekkel. 

Alapvető feladat a fent említetteken kívül a szülők igényeinek megfelelően, az iskola társadalmi 

környezetéhez alkalmazkodva: 

 Kollégiumi elhelyezés 

 Tankönyvvásárlási támogatás 

 Figyelemfelhívás pályázatokra (tanulmányi ösztöndíj), segítés a pályázat megírásban  

 Lakóhely szerinti jegyző értesítése segélyezés szükségességéről 

 Ügyelet, tanulószoba. 

Minden vonatkozásban tekintettel vagyunk a tanulók szociális gondjaira, kerülünk minden 

költséges iskolai előírást (kötelező taneszközök), igény figyelünk a hátrányos helyzetűekre. Arra is 

ügyelünk, hogy a tanulók saját maguk se tegyenek társaikra anyagilag megterhelő 

kezdeményezéseket (tabló, bankett). A szociális támogatásra szoruló ifjúsági osztályosok 

rendszeres tankönyvtámogatásban részesüljenek. 

 

6. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

Az iskola, a tanár, a diák és (ifjúsági tagozaton) esetleg szülője közötti kapcsolattartás, 

együttműködés sajnos a mi klienseink esetében nagyon sok akadályba ütközik. Ez legtöbbször – és 

ilyenkor alig tehetünk valamit – a szülő érdektelenségét jelenti. Minden más esetben az 

osztályfőnökök, szaktanárok rendszeres és „permanens” fogadóórákon, szülői értekezleteken 

(évente 2-3 alkalommal) adnak tájékoztatást és tanácsot a szülőknek, amelyeken a tagozatvezető is 

részt vesz, de még az iskolatitkárnál (személyesen, telefonon) is érdeklődhetnek gyermekük felől, 

és nem ritkán az osztályfőnök otthonról, munkaszüneti napon is szívesen ad tájékoztatást. Ez 

gyakori a már „felnőttebb” tanulók esetében  

Az iskola céljához, az érettségihez közeledve újabb feladat az erre való felkészítésen túl a tanulók 

további élethez, esetleg továbbtanuláshoz segítséget adni, mert a hátrányok egyik legnagyobbja, az 

információhiány is sújtja tanulóinkat. Néha kitöltjük a jelentkezési lapot, néha felvesszük a 

kapcsolatot a főiskolával, néha egyszerűen csak bátorítjuk. 
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6.1. A szülők és az iskola 

A szülők közösségének szerve: 

 iskolai szülői munkaközösség 

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

 osztály-, iskolai- és kollégiumi szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 nyílt tanítási napok 

 felvételi tájékoztató nyílt napok 

 ellenőrző könyv 

 levél 

 tájékoztató szórólap 

 iskolai kiadvány 

 média 

 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel a harmonikus, jó kapcsolat kialakítását. Pedagógiai 

programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani, ezért 

nagyon fontos a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről és a szülők véleményének 

folyamatos megismerése az igényekhez igazodó oktatás megteremtésének érdekében.  

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az intézményünkben folyó 

oktatási-nevelési feladataink sikerességét támogatja. Ennek érdekében: 

 Évente legalább kétszer minden osztályfőnök szülői értekezletet tart.  

 A szülői értekezletek után fogadó órákon a szülők felkereshetik a szaktanárokat. 

 A szülők lehetővé teszik a családlátogatásokat. 

 Az iskola jelzi a szülőnek, ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, romlik a tanulmányi eredménye, 

vagy magatartása.  

 Az iskola meghívja a szülőt a tanulóval kapcsolatos esetmegbeszélésekre. 

 A szülő felkeresheti az iskolát nevelési gondjaival kapcsolatban, és tőlünk segítséget kap, vagy 

szakellátáshoz továbbítjuk jelzéseit. 

 

A PARTNERSÉG kialakításában kezdeményező szerepe van az iskolának! 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg: 

 a szülő, mint a szolgáltatás megrendelője 

 a szülő, mint a tanulási- nevelési folyamat segítője 

 a szülő, mint az iskolai közélet szereplője 

 

A szülő kérhet (a tanulóval egyetértésben): 

 a tanuló emelt szintű programban részvételét  

 megválaszthatja az egyik tanult idegen nyelvet 

 ifjúságvédelmi segítséget 

 tanulószobai ellátást 

 menzai étkezést 

 kollégiumi elhelyezést 

 a tanuló szabadon választható foglalkozásokon részvételét 

 térítési díj fizetési halasztást 
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 szociális támogatást 

 független vizsgabizottság előtti vizsgázást 

 

A szülő közreműködhet: 

 az iskola eszközparkjának gyarapításában 

 az iskola esztétikai arculatának alakításában 

 iskolai rendezvények lebonyolításában 

 a szülői szervezeten keresztül a jogszabályban meghatározott keretek között az iskola 

működését meghatározó dokumentumok létrehozásában 

 

A szülő közreműködés formái: 

 pénzadomány 

 tárgyi támogatás 

 szellemi- és társadalmi munka. 

6.2. A nevelők és a tanulók közötti kapcsolattartás 

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

 az igazgató 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén kérésre fél évente, 

 az iskolák épületében található információs táblákon  

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.  

A konstruktív életvitel erősítése állandó feladat. 

A tanulók és a pedagógusok között közvetlen, partneri légkör megteremtése alapvető követelmény: 

a bizalomra, az együttműködésre, egymás segítésére épülő közösségfejlesztő magatartással. 

A tanulók, szülők, és a pedagógusok közötti háromoldalú kapcsolatok rendszeressége az azonos 

irányú pedagógiai hatás alapfeltétele. - Az együttműködésben a pozitívumokra helyezzük a 

hangsúlyt. 

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

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel, az SZMK-val. 

6.3. A nevelők és a szülők közötti kapcsolattartás 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az igazgató: 

1. iskolai szülői értekezleten, (csak rendkívüli esetben, eseti jelleggel hívható össze) 

2. az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

3. a felvételi tájékozató füzeten keresztül 

az osztályfőnökök: 

1. az osztály szülői értekezleten,  

2. alkalmanként írásban (levél, ellenőrző) vagy telefon 

3. fogadóórán tájékoztatják.  

A szülők tanköteles gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről 

rendszeres tájékoztatást kapnak. Ez elsősorban a szülői értekezletek és a fogadóórák révén, 

levelezés útján, valamint a tanulók tájékoztató füzetével történik. A tájékoztatás pontossága 

érdekében a tanuló köteles érdemjegyeit a szerzéskor tájékoztató füzetébe (ellenőrző) bejegyezni, 

melyet az osztályfőnök, illetve a szaktanár alkalomszerűen ellenőriz. Ha a tanuló nem tesz eleget 
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beírási és a szüleit tájékoztató (aláíratási) kötelezettségének vagy nincs ellenőrzője, az osztályfőnök 

köteles fegyelmező intézkedést hozni.  

A tanév során az osztályfőnök szülői értekezletet tart. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is 

összehívható az osztályfőnök, a szülői munkaközösség, az iskolavezetés kezdeményezésére. 

Az iskola valamennyi pedagógusa havonta egyszer 45 percben szülői fogadóórát tart. Amennyiben 

a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. Az iskolavezetés 

tagjaival történő találkozás is előzetes bejelentkezés alapján időpont egyeztetés útján történhet. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztásáról a szülőnek szóló értesítés eredménytelen marad, az 

osztályfőnök kezdeményezésére az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését kéri. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 

szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái: minden tanév szeptember 30-ig köteles a pedagógus az egyéni 

fogadóórájának időpontját meghatározni, és közölni a tanulókkal. 

 a nyílt tanítási napok, 

 írásbeli tájékoztatók, (ellenőrző könyvön keresztül) 

 iskolai rendezvények. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat írásban vagy szóban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével, 

pedagógusaival vagy az SZMK vezetőségével.  

6.4. Kapcsolattartás a pedagógusok között 

Az iskola pszichés klímáját a vezetők és a pedagógusok magatartása, viselkedése határozza meg. 

Humánus, emberi magatartásra, segítőkészségre, a gyermekek megismerésére inspiráljuk egymást. 

Alapvető igény a magas színvonalú felkészültség és a felkészülés a pedagógiai munkában. 

Konszenzusra vagy kompromisszum létrehozására törekszünk, amelyben ugyanakkor érvényesül a 

többségi akarat és az előzetesen egyeztetett vezetői elképzelés is. 

 a vezetői eszközök és a felelősség megosztott vezetői személyek, és a tantestület között, 

ugyanakkor a szervezet kellően hierarchikus a vezetők felelősségének hangsúlyozásával. 

 

6.5. Belső - külső együttműködési modell a tanulók lemorzsolódásának csökkentésére 

6.5.1. Belső együttműködési modell szereplői: 

 Tanuló – osztályfőnök – ifjúságvédelmi felelős  

 Szaktanár/szakoktató/gyakorlati oktató – orvos – védőnő - szociális munkás-pszichológus-

logopédus-mentálhigiénikus-gyógypedagógus-kortárssegítők 

 Vezetőség 

A modell 4 egymásra épülő koncentrikus kört ábrázol. 

A legbelső kör tagjai közül a legfontosabb a tanulók közössége, őket veszi körül az osztályfőnökök 

közössége, az ifjúságvédelmi felelős vagy a szociálpedagógus és kollégiumi nevelő. Ez a három 

csoport, aki a legtöbb információt tudhatja a tanulókról, illetve ők azok, akik a leghamarabb tudnak 
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segíteni a tanulók problémáin, napi kapcsolatban vannak. Fontos a bizalmi légkör kialakítása. Ez a 

csoport az elsődleges segítőtevékenységet nyújtja tanulóink számára, nemcsak iskolai, hanem 

magánjellegű problémák esetében is. Az ifjúságvédelmi felelős vagy szociálpedagógus egyaránt 

részt vehet az osztályfőnök vagy a kollégiumi nevelő munkájában is, hiszen együtt hatékonyabban 

lehet problémát vagy konfliktust kezelni. Lényeges a jelenlétük ebben a körben, hiszen 

szaktudásukkal, külső kapcsolatrendszer kialakítással azonnal jelezhetnek, illetve intézkedhetnek, s 

nem utolsó sorban prevenciót alkalmazhatnak szükség esetén. 

A tanuló bármelyik személynek jelezhet gondjairól. 

A második kör szereplői nem feltétlenül állnak mindennapi kapcsolatban a tanulókkal, kivéve talán 

a szaktanárok/szakoktatók, mert ők naponta taníthatják, mégis szervesen kapcsolódnak a diákhoz, 

ugyanúgy részt vesznek a prevencióban a lemorzsolódás visszaszorítása érdekében. 

Kialakulhatnak szorosabb kapcsolatrendszerek a szaktanárok és a diákok között, mint az 

osztályfőnökök-diákok között. Rendkívül nagy szerepet játszik az egymás elfogadása és a szimpátia 

kialakítása. Fontos a tanulók megnyerése. Az orvos/védőnő prevenciós tevékenysége a felvilágosító 

előadások, tanácsadások, kivizsgálások. Akadhat a tanulók között, akinek egészségügyi problémája 

van, amit csak az orvossal beszélne meg szívesen, s ő segíthetné orvosolni gondját, panaszát 

érdemlegesen. A szociális munkás szerepe a családlátogatásokban segíthetne, illetve a családi, 

anyagi, szociális, emocionális hátteret mérhetné fel, melyről környezettanulmány készülne. Jelenleg 

ezt a feladatot a szociálpedagógus is maradéktalanul ellátja, de talán gyorsabb lehetne az ügyintézés, 

visszajelzés külső segítőhálózattól (leginkább a vidéki hálózattól). A logopédus és a pszichológus 

munkája továbbra is fontos szerepet játszana a tanulási részképesség zavarainak kiszűrésében. 

Ugyanúgy vizsgálnák a tanulókat, véleményeznék őket, majd a Tanulási Képességet vizsgáló 1. 

számú Szakértői Bizottsághoz lehetne továbbítani elbírálás céljából. Ez után a gyógypedagógus 

segítségével meg lehet szervezni a terápiát a fejlődés érdekében, hogy a tanulási problémák miatt 

ne veszítsünk tanulókat. A mentálhigiénikus szakember a tanár-diák közötti konfliktuskezelésben 

vehetne részt a hatékony együttműködés fenntartása céljából. Ez a korosztály serdülőkorban van, 

rengeteg változáson mennek keresztül, mint testileg, mint pszichésen, ezt nehéz nekik megélni. 

Ebben a fejlődési szakaszban kezdenek leválni a szülőkről, önállósodnak, felerősödnek a kortársi 

kapcsolatok, kortársi viszonyok, egyre inkább mérvadó az ő véleményük. Éppen ezért fontos lehet 

a kortárs segítők jelenléte ebben, körben, mert nem mindig segíthet felnőtt, szakember gondjaik 

megoldásában. 

A harmadik körben egyre kevesebb résztvevő van, kevésbé szoros a kapcsolat a diákokkal. Nincs 

mindennapi kontroll, csak eseti probléma kapcsán kerülhetnek kapcsolatban a résztvevők a 

diákokkal és nem is biztos, hogy csak probléma kapcsán. Az IDB inkább prevencióban szerepel 

különböző hasznos szabadidős programok megszervezésében, iskolai programok lebonyolítása 

érdekében bevonva a diákok segítségét. 

A fenntartó a fenntartási költsége feletti anyagi juttatások, jutalmazások tekintetében játszhat fontos 

szerepet, így teremtve extra forrást, eszközt tanulóink megsegítése érdekében, amely 

megakadályozhatja a tanulók bűnelkövetését anyagi szempontok terén. A gazdasági/adminisztratív 

dolgozók is segíthetnek ügyintézésben, anyagi támogatások igénybevételének módjáról, 

információközlésben. 

A prevenciós team és az osztályfőnöki munkaközösség együtt alkalmazhat prevenciót 

konfliktuskezelésben, megoldásban, terv kidolgozásában közösség építő szándékkal. Szerepük van 

még a fegyelmi tárgyalások lebonyolításában, reális döntés meghozatalában. 

A Vezetőség tagjai alkotják a külső, negyedik kört. Ők a mindennapi munkájuk mellett, csak 

azokkal az esetekkel találkoznak, mikor már mindenképpen szükséges, hogy a probléma az ő 
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számukra is kiderüljön, mert érdemben ők tudnak intézkedni a leghatékonyabban. Tulajdonképpen 

ők fogják össze az egész együttműködési modellt, ők zárják be a kört. 

6.5.2. Külső együttműködési modell szereplői 

 tanuló-iskola 

 Önkormányzatok 

 Kisebbségi önkormányzatok 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gyermekvédelmi Központ 

 Nevelési tanácsadó 

 Tanulási Képességet Vizsgáló 1. számú Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Kórház-gyermek pszichiátria 

 Rendőrség - Pártfogói Felügyelet 

A külső együttműködési modellben a központi helyett szintén a tanulók közössége tölti be az egész 

iskolával együtt. Ez a modell nem koncentrikus körökből áll, itt a segítőhálózat összessége egy 

szinten áll a tanulók-iskola körül. A Gyermekjóléti Szolgálat felé intézzük a jelzéseket a diákok 

mulasztásaival, egyéb problémáival kapcsolatban, kérhetünk, javasolhatunk gondozásba vételt, 

védelembevételt, szoros együttműködés alakult ki az intézményünk és a Gyermekjóléti Szolgálat 

között, amit együttműködési szerződésben rögzítettünk, hogy kinek mi a pontos feladata. 

A Gyermekvédelmi Központ munkatársai egyre inkább számítanak a szociálpedagógus, 

osztályfőnökök jelenlétére egy-egy gyermek elhelyezés kapcsán. 

Számítanak a mi véleményünkre, szaktudásunkra, tapasztalatainkra, véleményünkre, ami a 

tanulóink szempontjából is igen fontos. 

A lakásotthon vezetővel, gyámmal, nevelőkkel is fontos a szoros kapcsolattartás, probléma esetén 

azonnal intézkednek, keresik intézményünket. 

A Nevelési tanácsadó munkatársai (logopédus, pszichológus) kulcsszerepet tölt be a szakértői 

vélemények kapcsán, feladatuk a vizsgálat, véleményezés, tanulóink azon körében, akik 

rendelkeznek, rendelkezhetnek tanulási részképesség-zavarral, illetve sajátos nevelési igényűek. 

Ezek a vélemények továbbjutnak a Tanulási Képességet Vizsgáló 1. számú Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsághoz, akik elbírálják ezen véleményeket, majd szakértői számot adnak, 

terápiát javasolnak. 

A magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulókat a Megyei Kórház, Gyermek Pszichiátriai 

osztály szakemberei kompetensek a vizsgálatok terén. 
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A Rendőrség is fontos szerepet tölt be a prevenciós tevékenységével, melyet felvilágosító 

előadásaival segít, például bűnmegelőzéssel, drogfogyasztással és következményeivel 

kapcsolatban, törvényi háttér ismertetéssel. 

Sajnos így is vannak tanulóink, akik bűncselekményt követnek el, őket a Pártfogói 

Felügyelet dolgozói próbálják visszaterelni a jó útra, hogy a társadalom hasznos tagjává 

válhassanak, megakadályozván további bűnelkövetésekben. Feladatuk a folytonos 

kapcsolattartás, nyomon követés iskolai tevékenységükben, főként a mulasztások terén. 

Az iskolai pedagógiai véleménnyel tud reálisabb képet adni diákjaikról egy-egy eset 

folytán. 

Az Önkormányzat segíti a törvényben biztosított tankötelezettség teljesülését. 

A két modell között helyezkednek el a szülők/gondviselők, akiket nagyon fontos bevonni 

az iskola mindennapi tevékenységébe, a külső segítőhálózat munkájába gyermekük 

tanulmányi eredményei, egyéb iskolai problémái ügyében. Elengedhetetlen a jelenlétük a 

prevencióban, a lemorzsolódás visszaszorítása érdekében. Fontos hogy együtt érjünk el 

sikereket, érezze ő is felelősségtudatát gyermeke jövőjével kapcsolatban. 

 

 

7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 A pedagógus felelősséggel, önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi 

munkáját.  

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Alkotó módon részt vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

- a közös vállalások teljesítéséből, 

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

- az iskola hagyományainak ápolásából, 

- a közösségi programokból, 

- az önkéntes vállalásokból,  

- tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,  

- pályaválasztási feladatokból, 

- a gyermekvédelmi tevékenységből, 

- a diákönkormányzat működtetéséből, 

- az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből, 

- az iskolai kulturális, egészségi-, sport- és egyéb programokból. 

 

 Tanítási órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). 

 Vizsgák lebonyolítása (érettségi, szakmai, különbözeti, osztályozó). 

 Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. 

 A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való 

részvétel. 
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 Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, a magtartott tanítási órák 

dokumentálása, az elmaradó és helyettesített órák vezetése. 

 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.  

 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb két héten 

belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. 

 Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. 

 Tanári ügyeletet lát el a kijelölt napokon és az iskolai rendezvényeken. 

 Osztálytermek, szaktantermek és szakleltárak rendben tartása. 

 

7.1.1. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 

Az osztályfőnökök feladatainak részletes listáját munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, 

 osztálya számára tanórán kívüli tevékenységeket szervez, részt vesz a közösségi 

programokban, illetve azok megvalósításában a szabadidő-szervezőt támogatja, 

tanítványait segíti önkéntes vállalásaik teljesítésében, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, szakképzés esetén a gyakorlati 

oktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait egyéb területen segítő személyekkel, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét, különös gondot fordít a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók és a 

halmozottan hátrányos helyzetűek segítésére,  

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz 

vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztrációt), 

 saját hatáskörében – indokolt esetben – évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását, szükség esetén a jogszabályban és a 

Házirendben szabályozott módon jár el az igazolatlan hiányzások tekintetében, 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, 

segélyezésére, büntetésére, 
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 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és 

észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

 

8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

A tanulók véleménynyilvánításának rendje a tanuló jogaihoz és kötelezettségeihez 

igazodik. Formát az egyéni, tanulói jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és a 

diákönkormányzat működése során kap. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától tanulói jogviszonyának 

megszűnéséig gyakorolhatja. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

A tanuló joga 

Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön 

Továbbtanuljon 

Biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák 

Óvodai életrendjét/iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, 

Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

Hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

Személyiségi jogait az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása nem korlátozhat 

másokat, nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges 

feltételek megteremtését, fenntartását, 

Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön 

Pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

Az oktatási jogok biztosához forduljon. 

Kollégiumi ellátásban részesüljön, 

Válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, 

továbbá pedagógusok közül, 

A foglalkozásokra kiskorú tanuló esetén a szülő és a diák közösen, nagykorú 

tanuló esetén a diák írásban jelentkezhet szeptember 20-ig. 

A választott tantárgy módosítására írásbeli kérelem alapján a vezető adhat 

engedélyt, a tanév során egy alkalommal, november 15-ig. 

A szabadon választott foglalkozásokra a jelentkezés egy tanítási évre szól, melyen 

a részvétel kötelező. 

A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében, úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne. 

Bármilyen tanórán kívüli tevékenység úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező 

iskolai elfoglaltságokkal és nem akadályozza a kötelesség teljesítését. 
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Igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és 

kollégium létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, 

Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett 

időpontokban és rendben történnek. 

Az iskolai ápolónő havonta ellenőrzi a tanulók egészségügyi, mentálhigiénés 

állapotát és tart felvilágosító, tanácsadó órákat, személyes konzultációt. A 

szükséges szűrővizsgálatok megszervezését a titkársággal együtt koordinálja. 

Évente egy alkalommal fogászati szűrésre kerül sor. 

Egyéb orvosi kezelésekre az iskolai foglalkozások után mehetnek a tanulók. 

A tanulót orvosi vélemény alapján az orvos, közegészségügyi, egészségügyi 

okból eltilthatja az iskola látogatásától (pl.: fertőző beteg, fertőzést hordozó). A 

kollégista tanulót ez estben el kell különíteni, vagy a szülő értesítését követően 

hazautaztatja. 

 

Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

A 9. Évfolyamos tanulók szülei beiratkozáskor megismerik a házirendet, 

melyet elektronikusan megkapnak – az iskola honlapján hozzáférhető.  

Az osztályfőnökök minden évfolyamon a tanév első osztályfőnöki óráján a 

tanulókkal ismertetik a házirendet. A tájékoztatás tényét az érintettek aláírásukkal 

igazolják. 

A házirend és más dokumentumok a titkárságon, az iskolai könyvtárakban és 

az iskola honlapján nyilvánosak, hozzáférhetők. 

Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: 

- minden kérdésről,  

- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, 

- az iskola, kollégium működéséről,  

Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről és javaslatot tegyen, 

kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz, és arra tizenöt napon belül választ kapjon, 

Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való 

jogának gyakorlását, 

Jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

Jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

Részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

Kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

 

Kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, 

A tanuló – kiskorú tanuló szülője - aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző 30. Napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 
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céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 

bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – a bizonyítvány átvételét 

követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt 

tehessen. 

 

Kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 

Választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. 

A tanév elején megismerje, hogy egy-egy tantárgyból a tanév során hány témazáró 

dolgozatot fognak írni. 

Egy tanítási napon kettőtől több témazárót ne írassanak vele. 

Bármilyen dolgozat eredményét a megírástól számított 3 héten belül megismerje. 

A feleleteire, dolgozataira kapott osztályzatait megismerje, azok a naplóba a 

számonkéréskor, kiosztáskor beírásra kerüljenek. 

 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, 

valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy  

- az osztályozó vizsgán,  

- a különbözeti vizsgán, 

- a pótló 

- javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

Záróvizsga 

A záróvizsgák: 

- érettségi és  

- szakmai vizsgák a központi előírásoknak megfelelően szerveződnek és 

dokumentálódnak. 

 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

 aki a szakközépiskola kilencedik - tizedik évfolyamát elvégezte és 

tanulmányait középiskolában kívánja folytatni 

 a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához – független 

vizsgabizottság előtt -, akit 

a) felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, vagy 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt tegyen eleget, vagy 
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c) egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen 

- az általános műveltséget megalapozó szakaszban (általános 

iskola, középiskola) a kettőszázötven tanítási órát, 

- a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 

elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

- szakközépiskolában, a kötelező óra legfeljebb ötven 

százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, 

szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az 

elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás 

tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

- szakközépiskolában, 

o a kilencedik évfolyamtól kezdődően a helyi 

tantervben meghatározott szakmai orientáció, 

o a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az elméleti 

és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás 

tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

d) 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola két 

alkalommal értesítési kötelezettségének eleget tett. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

A tanulónak év végén az egész év tananyagából kell osztályozóvizsgát tennie, ha félévi 

vizsgajegye elégtelen volt, illetve a félévi vizsgán nem jelent meg. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is. 

Az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák 

időpontjáról a tanulót a vizsgára jelentkezéskor tájékoztatni kell. 

A 12. évfolyamok esetében adott tanév március 31-ig 9-11. évfolyamoknál április 20-ig az 

osztályfőnökök felmérik az osztályozó vizsgára bocsátható tanulók körét. A tantestület 

határozatát követően a szaktanárok kijelölik a beszámolók témaköreit, majd a jelöltek egy 
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három főből álló (szaktanárok, osztályfőnök) álló igazgató által megbízott bizottság(ok) 

előtt beszámolnak. 

Továbbhaladás feltétele az osztályozó vizsga sikeres teljesítménye. Ellenkező esetben a 

tanulók, ha tanköteles osztályt ismétel, ha nem tanköteles, osztályt ismételhet. 

 

Negyedéves vizsga 

Felnőttoktatásban, esti tagozaton: Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven 

százalékáról - akár igazoltan, akár igazolatlanul - távolmaradt, félévkor és év végén 

osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga helyéről és 

időpontjáról - legalább tíz nappal korábban - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 

hivatalt értesíteni kell. A vizsgaközpont megbízottja részt vehet a vizsgán. 

 

 

Javító vizsga 

Javító vizsgát tesz az a tanuló, 

 aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot 

kapott 

 aki osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, illetve azt az 

előírt időpontig nem tette le. 

 szakmai gyakorlatból, ha a nevelőtestület engedélyezte. 

A tanulónak a tantárgy(ak) egész tanévi anyagából kell vizsgáznia. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt 

engedélyezte. 

 

Különbözeti vizsga 

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

kívánja. 

Különbözeti vizsgát tesz a tanuló 

 aki más iskolatípusból kérte átvételét. 

(és az az érettségi vizsgára jelentkezéshez feltétlenül szükséges) 

A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell kijelölni, a 

vizsgát megelőző három hónapon belül.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni 

kell. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a 

tanuló az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

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

kívánja. 

A különbözeti vizsga elrendeléséről az igazgató határozatban dönt. 

 

Pótló vizsga 

Megismételheti a vizsgát (pótló vizsgát tesz) az a tanuló 

 aki a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné  
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 számára fel nem róható okból nem tudott osztályozó vizsgán, javító vizsgán, 

vagy különbözeti vizsgán megjelenni és erről írásbeli kérelmet nyújt be az 

intézmény vezetőjéhez legkésőbb a vizsgát követő napon, személyesen. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a 

vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Az intézményben alkalmassági vizsga és szóbeli felvételi vizsga nincs. 

A pályaalkalmassági vizsgálatot szakorvos végzi. 

Rendészeti és katonai gimnáziumi osztályokban erőnlétfelmérésre kerülhet sor. 

 

Általános szabályok az írásbeli és szóbeli vizsgákra 

A tanulmányok alatti vizsgákat abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a tanuló 

jogviszonyban áll, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint, 

független vizsgabizottság előtt lehet letenni.  

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§ alapján 

szervezzük meg. A vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei: 

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

jelölünk ki. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző 

három hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot azzal, hogy osztályozó vizsgát a tanítási 

év során bármikor szervezhetünk.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk.  

A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Lehetőség szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust jelölünk ki, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja 

a vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

 

Az írásbeli vizsgákon az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy a vizsgázók egymást ne 

zavarhassák, illetve ne segíthessék. Kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével 

ellátott lapon, feladatlapon lehet dolgozni. A válaszok kidolgozásának megkezdése előtt a 

vizsgázó mindegyik lapján feltünteti a nevét, a tantárgy nevét és a dátumot. A 

rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc. Az íróeszközökről a 

vizsgázóknak kell gondoskodniuk. Egy napon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli 

vizsgát tehet le.  A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 
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pihenőidőt kell biztosítani. Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e 

tényt ráírja a feladatlapra. A vizsgázó folytathatja a vizsgát, de a vizsga befejeztével az 

igazgató kivizsgálja az esetet.  

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  

A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie 

a vizsga helyszínén. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem 

lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.  

 

A független vizsgabizottság előtt letehető vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg 

kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést 

nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a 

tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, 

amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

iskola pedagógiai programjában található követelményrendszerével. A tanulmányok alatti 

vizsga részei, követelményei és az értékelés szabályai vizsgatárgyanként a helyi tantervben 

kerülnek részletezésre. A vizsgák követelményeit (a helyi tanterv alapján) a 

munkaközösségek, szaktanárok állapítják meg. 

 

 

10. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészségnevelési, egészségfejlesztési program elsődleges célja, hogy hozzásegítse a 

tanulókat – kellő ismeretek birtokában – az egészséges életvitel és a helyes értékrend 

kialakításához. Iskolánk teljes körű egészségfejlesztési célja, hogy a nevelési-oktatási 

intézményben eltöltött időben minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az egészségfejlesztés egy folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok az iskolai 

tevékenységeket, a pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és 

a szülő részvételét az iskola életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
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10.1. Helyzetelemzés 

Egyre romló környezetünkben a gyermekek egészségi állapota, fizikai és szellemi 

teherbírása csökken. Az iskolában évente elvégzett szűrővizsgálatok szerint főleg 

mozgásszervi betegségek, gerinc- és mellkasi elváltozások jellemzőek. 

Az iskola ápolónője folyamatosan figyelemmel kíséri tanulóink egészségi állapotát. Az 

osztályfőnöki tanmenetekben tervezzük meg a szükséges egészségnevelő, 

egészségfejlesztő, egészségmegőrző témákat. Hangsúlyozottan foglalkozunk a személyi 

higiéné kérdéseivel. 

A biológia tantervekben szerepelnek a betegségek felismerésével, kezelésével és 

megelőzésével foglalkozó tananyagok, kémia órákon foglalkozunk a nikotin, a 

kábítószerek, az alkohol élettani hatásaival, egészségkárosító tulajdonságaikkal. 

10.2. Egészség – egészségfejlesztés 

Az egészség legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség hiányát jelenti, hanem a 

teljes fizikai-, mentális-, szociális jólétet. 

Az egészségfejlesztés magába foglalja: 

 a korszerű egészségnevelés, 

 az elsődleges prevenció, 

 a mentálhigiéné, 

 az önsegítés feladatait, módszereit. 

 

Az egészségfejlesztés legfontosabb megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés, 

amely az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. 

 

Egészségfejlesztésünk fontos területei: 

 az egészséges táplálkozás, 

 az aktív szabadidő eltöltés, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a személyi higiéné, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, 

 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása. 

 

Az iskola a valódi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben 

mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és 

begyakorlására. 

Törekszünk arra, hogy iskolánk az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. 

Teljes körű egészségfejlesztési programunk figyelembe veszi a tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 
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10.3. Egészségfejlesztési céljaink 

Hosszú távú céljaink 

Egészségmegőrző környezet kialakítása. 

Célunk, hogy az iskolai egészségfejlesztés beépüljön az iskola egész életébe, tanórai és 

tanórán kívüli tevékenységébe. 

Minden rendelkezésre álló módszerrel segítenünk kell a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét és az egészség fejlesztését. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészséges táplálkozásnak, a rendszeres testedzésnek 

és a szabadidő hasznos eltöltésének. 

Rövid távú céljaink 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó biológiai, 

pszichikai változásokat, az ezekből adódó higiénés teendőket. 

Fejlődjenek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik. Ismerjék meg az egészségre 

káros szokások biológiai, élettani, pszichés összetevőit, következményeit: 

alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás. 

A tanulók ismerjék meg a társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit. 

Vállaljanak aktív szerepet az egészség, mint érték tudatosításában. 

A célok megvalósításának módjai 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése mind a tanulók, mind az iskola 

dolgozói körében. 

 A megismert egészségmegőrző, prevenciós programok alkalmazása, beépítése 

a tanórai és szabadidős tevékenységekbe. 

 Interaktív egészségvédő foglalkozások az évenként megrendezésre kerülő 

gólyatáborban. 

 Egészségnap szervezése. 

 Önismeret, stresszoldás és konfliktuskezelés fejlesztése a kommunikáció órák, 

valamint délutáni csoportfoglalkozások keretein belül. 

 Pályázatok figyelése, írása. 

 Elméleti és gyakorlati bemutató az egészséges táplálkozásról. 

 Felvilágosító előadások, osztályfőnöki órák szervezése az AIDS és más nemi 

betegségek megelőzésére. 

 Előadások a daganatos megbetegedések megelőzéséről (emlő- és hererák). 

 Osztályfőnöki órák a személyi higiénéről. 

 Drogstratégia elkészítése, prevenciós programok. 

 

Az iskola feladata, hogy 

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

fejlődését; 

 Személyi-, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív magatartásformáknak 

és szokásoknak a kialakulását, amelyek a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

 Az egészséges életmódra nevelés feladata, hogy neveljen az egészséges állapot 

örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 
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 Meg kell tanítanunk a gyermekeket arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani. 

 Fejleszteni kell tanulóink elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaik iránt. 

 Az egészségnevelés feladata, hogy a gyermekeket a káros függőséghez vezető 

szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésére nevelje. 

 Foglalkozni kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

 Nagy figyelmet kell fordítanunk a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

 Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi-, lelki-, 

szociális fejlődést. Ebben pedagógusaink életvitelének is jelentős szerepe van. 

 

Ezek a követelmények meghatározzák az osztályfőnöki órák egészségnevelési témáit és 

kijelölik a legfontosabb feladatokat. 

Az egészségnevelési témák szerves részei az iskola egészségfejlesztési feladatainak. 

10.4. Az egészségfejlesztő munka eredményessége érdekében az iskola feladatai 

 A szülők bevonása 

A szülő, a család a legfontosabb partner a tanulók érdekében végzett munkában. 

Megfelelő tájékoztatás és információ átadás után aktív részvételükkel tudják 

támogatni egészségfejlesztési programunkat, közülük többen 

szakértelmükkel is növelhetik a hatékonyságot. 

 

 Az iskolaorvos, a védőnő és az iskolapszichológus részvétele az 

egészségfejlesztő csoportban, az egészségnevelési program megvalósításában. 

 

 Az egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

tevékenységeinkkel, bemutatóinkkal megjelenni 

 

 Az egészségnevelési célok megjelenítése, megvalósítása a tantárgyak 

tanterveiben, éves tanmeneteiben. 

 

 A tanulók egészségi állapotának rendszeres felügyelete (iskolaorvos, védőnő, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős). 

 

 A szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, a diákok 

érdeklődésének felkeltése, cselekvésre, részvételre ösztönzés. 

(testnevelők, szabadidő-szervező) 

 

 Mindennapos iskolai testedzés program. 

 

 A büfé kínálatának bővítése (tejtermékek, gyümölcs). 

 



 

150 

 

10.5. A környezet és az egészség kapcsolata 

Az egészség nagyban függ attól, hogy az egyén harmóniában van-e külső- és belső 

környezetével. 

A pedagógus, az orvos, a védőnő minden szavával informál, nevel és például szolgál. 

Jelentős részben rajtunk múlik, milyen kép alakul ki a gyermekben az egészségről. 

A személyes példamutatásnak, a fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában 

jelentős szerepe van. 

 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 

 

Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy a diákok ismerjék az elsősegélynyújtás és 

legfőképp az újraélesztés alapszintű feladatait, ezért nagy hangsúlyt helyezünk az 

elsősegély-nyújtási ismeretek oktatására. 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásának rendje 

 

- általános iskolában, a gimnáziumi, a szakiskolai szakközépiskolai képzésben: 

felmenő rendszerben zajlik, az osztályfőnöki órák keretein belül zajlik. 

- a szakképző évfolyamokon önálló tantárgyként, vagy a munkavédelem-

balesetvédelem – tűzvédelem - környezetvédelem témakör oktatása során, az adott 

tantárgyba integrálva, vagy egyéb szabadon választható tantárgyba integrálva 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásának tartalma 

 

- Helyszínbiztosítás, mentőértesítés szempontjai, légútbiztosítás, újraélesztés lépései 

- Alapszintű újraélesztési feladatok gyakorlása Ambu babán 

- Speciális sérülések, illetve törés, ficam ellátása, különböző fektetési módok és speciális 

műfogások 

- Mérgezések fajtái, ellátásuk, sebellátás, égés, fagyás, vérzés ellátása, vérzéscsillapítás. 

 

 

12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

 Az iskolába felvehető az a tanuló, aki megfelel az adott iskolatípus előképzettségi 

követelményeinek. Az előképzettségre vonatkozó előírásokat a Köznevelési 

törvény, a szakképzési törvény és az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza. 

 Az egészségügyi alkalmasságról az iskolaorvos dönt. 

 A felvételi kérelmekről a 2013/2014-es tanévtől kezdődően a tanulmányi 

eredmények alapján döntünk. Írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Tanév közben átvétel más iskolából – az igazgató egyedi döntése alapján 

különbözeti vizsgával vagy anélkül történhet. Az igazgató figyelembe veszi az 

osztályok létszámát, a választott/tanult idegen nyelvet, majd dönt a tanuló 

átvételéről. Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér 

az átvevő iskoláétól, a tanuló különbözeti vagy osztályozóvizsgára kötelezhető, 

amelyhez felzárkóztató segítséget kaphat, vagy a vizsga letételére szükség türelmi 
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időszakot biztosítunk. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az átvételkor 

tájékoztatjuk a szülőt. 

 A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre 

vonatkozó rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik szakiskola vagy 

középiskola megfelelő évfolyamán.  

 A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló - közismereti tanulmányainak és 

teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja 

tanulmányait a kétéves középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező 

közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. 

 

13. A szakképzési törvény átvételére és az előzetes tanulmányok 

beszámítására vonatkozó rendelkezései 

 

27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat 

a szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző 

iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint 

be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú 

követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a 

szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és 

teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző 

iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A 

fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 

(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött 

szakirányú gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) 

bekezdésben meghatározottak szerint - beszámítható. 

(3) Módosított vagy új OKJ, szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési kerettanterv 

alapján iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti és gyakorlati képzés csak 

akkor indítható, ha a módosított vagy új OKJ az indítandó képzés tanévét megelőző év 

augusztus 31-ig, a módosított vagy új szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési 

kerettanterv kiadására az indítandó képzés tanévét megelőző naptári év utolsó 

munkanapjáig sor került. 

(4) Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott 

szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, 

továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan 

nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 

 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 

tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés 

esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban az igazgató döntése alapján kell eljárni, mely 

tartalmazhat: 

- óralátogatás alóli felmentést 

- részvétel előírását tanórán  

- vagy egyéb rendelkezést 
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14. Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok 

2016. január 1-eje utáni érettségi vizsgák feltétele az 50 órás közösségi szolgálat elvégzése 

és az erről szóló igazolás megléte, bemutatása az érettségihez. Ez a kötelezettség a 2012-

ben vagy utána 9. évfolyamot kezdett tanulókra vonatkozik. (A felnőttoktatásban 

résztvevőkre nem.) 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§ -a részletesen szabályozza a közösségi 

szolgálat elvégzését. Az első osztályok, akikre 2016-tól ez már vonatkozik, a 2014 - 2015-

ös tanévben 11. évfolyamosak. 

 

14.1.1. A közösségi szolgálat dokumentálása 

a) a tanuló:  

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót2 köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

b) a közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei: 

- a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 

jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő 

egyetértő nyilatkozatát, 

- az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi 

szolgálat teljesítését, 

- az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

- az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola 

iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell 

őrizni. 

- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást 

aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor 

nevét és feladatkörét. 

 

14.1.2. A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek 

A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

                                                 
2 Az intézmény központilag beszerzett közösségi szolgálati naplót ad a tanulóknak, melybe ezeket rögzíthetik. 
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g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-

megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem 

irányulhat. 

A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, valamely feladatot ellátó intézményben 

is teljesítheti. 

A tanulót fogadó intézménynek egészségügyi és bűn- és baleset-megelőzési területen 

minden esetben mentort kell biztosítani. 

Szociális és jótékonysági területen szükség szerint kell mentort biztosítania. 

 

14.1.3. A közösségi szolgálat megszervezése 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos általános feladatok ellátására, koordinálására 

koordináló tanár kerül kijelölésre a gimnázium osztályfőnökei közül. 

A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás 

közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. 

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt 

órás záró foglalkozást tart. /A szolgálat letöltendő kötelező ideje: 40óra/ 

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható 

be a teljesítésbe. 

 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 

14.1.4. Évfolyamok 

A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, 

arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi 

szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. 

 

14.1.5. Időkeret 

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás 

záró foglalkozást tart.  
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A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.  

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítségével alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység. 

/Alkalmanként: minimum 1óra – maximum 3 óra./ 

 

14.1.6. Térbeli korlátozás 

A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében vagy az iskola környezetében a helyi 

közösség támogatását szolgálja. 

 

15. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

Középiskola esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a 

középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az 

iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi 

tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból 

tehetnek érettségi vizsgát 

A tantárgyak megnevezése és a követelmények évről – évre változnak. CD-n a program 

melléklete, illetve az iskola honlapján elektronikusan elérhető, az alábbi linken: 

http://dankop.hu/index.php/koezzetetelek/33-erettsegi-vizsgak-nyilvanossagra-hozott-

anyagai  

 

16. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei az intézményben – minden intézménytípuson 

A kiválasztás általános elvei 

Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket 

a műveltségterület oktatásában érintett pedagógusok közössége állítja össze az alábbiak 

szerint: 

- Szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyv- és taneszköz-jegyzéken 

- Feleljen meg a Kerettanterv alapján megalkotott helyi tanterveknek 

- a lehető legjobban fedjék le a műveltségterület-tantárgy tartalmát, valamint legyen 

áttekinthető, lényegre törő, differenciálásra alkalmas 

- azonos feltételek megléte esetén a kedvezőbb árúak részesülnek előnyben 

A tankönyv, tanulmányi segédlet és taneszköz kiválasztásának szempontjai alsó tagozaton: 

- Munkáltató jelleg (főleg az 1. és 2. évfolyamon), 

- Az életkori sajátosságok figyelembe vétele (betűméret, áttekinthetőség, tartósság). 

 

A tankönyv, tanulmányi segédlet és taneszköz kiválasztásának szempontjai felső tagozaton 

és középiskolában: 

- Tartósság, több évig használható legyen. 

- Kevesebb munkáltató jelleg. 

- Törekedni kell a stabilitásra (ne legyen gyakran tankönyvcsere). 

http://dankop.hu/index.php/koezzetetelek/33-erettsegi-vizsgak-nyilvanossagra-hozott-anyagai
http://dankop.hu/index.php/koezzetetelek/33-erettsegi-vizsgak-nyilvanossagra-hozott-anyagai
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A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más 

felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 

foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a 

tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége (ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tantervei alapján. 

az új tankönyvek, segédletek bevezetése mindig felmenő rendszerben történik és a több 

éven keresztül felhasználható könyveket, segédleteket kell előnyben részesíteni 

Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat a ruházati és más felszerelések 

megvételével kapcsolatosan – a szülőkre háruló kiadások tekintetében – korlátozásokat 

állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a ruházati 

és más felszerelés megvételét. 

Az iskola arra törekszik, hogy a központi tankönyvtámogatás – jogszabályban előírt – 

meghatározott részét felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

A tankönyvek rendelésével kapcsolatos szülői jogokról az iskolai SZMSZ részletesen 

rendelkezik. 

A szülőket tájékoztatni kell az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről; valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a 

szülői kiadások csökkentéséhez, mely feladatot az SZMSZ tartalmazza 

 

 

16.1.1. A használt és alkalmazott tankönyvek jegyzéke – tanévről – tanévre változik 

 

Általános iskola Cikkszám Tankönyv 

1. osztály AP-010121 Az én ábécém 1. 

1. osztály AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 

1. osztály AP-010123 Betűfaló 1. 

1. osztály AP-010124 Betűzgető 1. 

1. osztály AP-010125 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1. 

1. osztály AP-010126 Arany ÁBÉCÉ 1. 

1. osztály AP-010127 Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. 

1. osztály AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. 

1. osztály AP-010217 Szépen, helyesen! 1. 

1. osztály AP-010218 Kisbetűs írásfüzetem 1. 

1. osztály AP-010219 Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - 

Olvasásfüzet 1. 

2. osztály AP-020123 Hétszínvarázs olvasókönyv 2. 

2. osztály AP-020124 Hétszínvarázs munkafüzet 2. 

2. osztály AP-020125 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2. 

2. osztály AP-020204 Írás munkafüzet 2. 

2. osztály AP-020306 Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2. 

2. osztály AP-020307 Nyelvtan és helyesírás 2. 

2. osztály AP-020813 Az én matematikám 2. 

2. osztály AP-020814 Az én matematikám feladatgyűjtemény 2. 



 

156 

 

2. osztály AP-020815 Szöveges matematikafeladatok 2. 

2. osztály AP-020816 Számoljunk! 2. 

2. osztály AP-020819 Oko(s)kodó 2. 

2. osztály AP-020912 A mi világunk 2. 

2. osztály AP-020913 A mi világunk munkafüzet 2. 

2. osztály AP-022003 Második daloskönyvem 2. 

3. osztály AP-030123/1 Hétszínvirág olvasókönyv 3. 

3. osztály AP-030124 Hétszínvirág munkafüzet 3. a 3. évfolyam számára - 

Szövegértési felmérőfüzet 3. melléklettel 

3. osztály AP-030126 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 3. 

3. osztály AP-030205 Írás-helyesírás munkafüzet 3. 

3. osztály AP-030306 Nyelvtan és helyesírás 3. tankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-030307 Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 3. a 3. évfolyam 

számára - Nyelvtan és helyesírás felmérőfüzet 3. 

melléklettel 

3. osztály AP-030403 Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam 

3. osztály AP-030814 Szöveges matematikafeladatok 3. évfolyam 

3. osztály AP-030815 Harmadik matematikakönyvem 3. tankönyv a 3. 

évfolyam számára 

3. osztály AP-030816 Harmadik matematika munkafüzetem 3. a harmadik 

évfolyam számára 

3. osztály AP-030817 Számoljunk! 3. 

3. osztály AP-030841 Matematika felmérőfüzet 3. a 3. évfolyam számára 

3. osztály AP-030912 A mi világunk környezet-ismeret tankönyv a 3. osztály 

számára 

3. osztály AP-030914 A mi világunk munkafüzet 3. 

3. osztály AP-031801 Az én világom 3. erkölcstankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-032005 Harmadik daloskönyvem 3. tankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-032006 Munkafüzet a Harmadik daloskönyvemhez 

3. osztály AP-032104 Harmadik technikakönyvem 3. 

3. osztály AP-032207 A képzelet világa 3. vizuális kultúra tankönyv a 3. 

évfolyam számára 

3. osztály AP-030123/1 Hétszínvirág olvasókönyv 3. 

3. osztály AP-030124 Hétszínvirág munkafüzet 3. a 3. évfolyam számára - 

Szövegértési felmérőfüzet 3. melléklettel 

3. osztály AP-030126 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 3. 

3. osztály AP-030205 Írás-helyesírás munkafüzet 3. 

3. osztály AP-030306 Nyelvtan és helyesírás 3. tankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-030307 Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 3. a 3. évfolyam 

számára - Nyelvtan és helyesírás felmérőfüzet 3. 

melléklettel 

3. osztály AP-030403 Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam 

3. osztály AP-030814 Szöveges matematikafeladatok 3. évfolyam 

3. osztály AP-030815 Harmadik matematikakönyvem 3. tankönyv a 3. 

évfolyam számára 
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3. osztály AP-030816 Harmadik matematika munkafüzetem 3. a harmadik 

évfolyam számára 

3. osztály AP-030817 Számoljunk! 3. 

3. osztály AP-030841 Matematika felmérőfüzet 3. a 3. évfolyam számára 

3. osztály AP-030912 A mi világunk környezet-ismeret tankönyv a 3. osztály 

számára 

3. osztály AP-030914 A mi világunk munkafüzet 3. 

3. osztály AP-031801 Az én világom 3. erkölcstankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-032005 Harmadik daloskönyvem 3. tankönyv a 3. évfolyam 

számára 

3. osztály AP-032006 Munkafüzet a Harmadik daloskönyvemhez 

3. osztály AP-032104 Harmadik technikakönyvem 3. 

3. osztály AP-032207 A képzelet világa 3. vizuális kultúra tankönyv a 3. 

évfolyam számára 

4. osztály AP-040116 Hétszínvilág olvasókönyv 4. 

4. osztály AP-040117 Hétszínvilág munkafüzet 4. 

4. osztály AP-040118 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 4. 

4. osztály AP-040307 Nyelvtan és helyesírás 4. 

4. osztály AP-040308 Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 4. 

4. osztály AP-040403 Fogalmazás munkafüzet 4. 

4. osztály AP-040810 Negyedik matematikakönyvem 4. 

4. osztály AP-040811 Negyedik matematika munkafüzetem 4. 

4. osztály AP-040812 Szöveges matematikafeladatok 4. 

4. osztály AP-040813 Számoljunk! 4. 

4. osztály AP-040841 Matematika felmérőfüzet 4. 

4. osztály AP-040912 A mi világunk 4. 

4. osztály AP-040913 A mi világunk munkafüzet 4. 

4. osztály AP-042005 Negyedik daloskönyvem 4. 

4. osztály AP-042006 Munkafüzet a Negyedik daloskönyvemhez 

4. osztály AP-042103 Negyedik technikakönyvem 4. 

4. osztály AP-042403 My English Book Class 4 

4. osztály AP-042404 My English Workbook Class 4 

4. osztály AP-042461 My English Book Class 4 hanganyag CD 1-2 

5. osztály AP-022505 Wir lernen Deutsch 2. 

5. osztály AP-050305 Nyelvtan 5. 

5. osztály AP-050306 Nyelvtan munkafüzet 5. 

5. osztály AP-050513 Irodalom 5. 

5. osztály AP-050514 Irodalom munkafüzet 5. 

5. osztály AP-050515 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5. 

5. osztály AP-050809 Matematika 5. 

5. osztály AP-050810 Matematika feladatgyűjtemény 5. 

5. osztály AP-051007 Természetismeret 5. 

5. osztály AP-051008 Természetismeret munkafüzet 5. 

5. osztály AP-051707 Hon- és népismeret 5. 

5. osztály AP-051708 Hon- és népismeret munkafüzet 5. 

5. osztály AP-052004 Énekeskönyv 5. 

6. osztály AP-060308 Nyelvtan munkafüzet 6. 

6. osztály AP-060309 Nyelvtan 6. 
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6. osztály AP-060511 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. 

6. osztály AP-060513 Irodalom munkafüzet 6. 

6. osztály AP-060514 Irodalom 6. 

6. osztály AP-060809 Matematika 6. 

6. osztály AP-060810 Matematika - feladatgyűjtemény 6. 

6. osztály AP-061008 Természetismeret munkafüzet 6. 

6. osztály AP-061009 Természetismeret 6. 

6. osztály AP-062004 Énekeskönyv 6. 

6. osztály AP-062405 My English Book Class 6 

6. osztály AP-062406 My English Workbook Class 6 

6. osztály MK-VD-

0001/M-K 

Történelem 6. Munkafüzet 

6. osztály MK-VD-0001-

K 

Történelem 6. tankönyv 

7. osztály AP-070305 Nyelvtan 7. 

7. osztály AP-070306 Nyelvtan munkafüzet 7. 

7. osztály AP-070512 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. 

7. osztály AP-070513 Irodalom 7. 

7. osztály AP-070514 Irodalom munkafüzet 7. 

7. osztály AP-070807 Matematika 7. 

7. osztály AP-070808 Matematika feladatgyűjtemény 7. 

7. osztály AP-071306 Földrajz 7. 

7. osztály AP-071307 Földrajz munkafüzet 7. 

7. osztály FI-505040701 Fizika tankönyv 7. 

7. osztály FI-505040702 Fizika munkafüzet 7. 

7. osztály FI-505050701 Kémia tankönyv 7. 

7. osztály MK-VD-0037 Történelem az általános iskola 7. osztálya számára 

7. osztály MK-VD-

0037/M 

Történelem munkafüzet az általános iskola 7. osztálya 

számára 

7. osztály MS-2610T BIOLÓGIA 7. tankönyv - Életközösségek - 

rendszertan 

7. osztály MS-2810T BIOLÓGIA 7. munkafüzet 

8. osztály AP-080305 Nyelvtan munkafüzet 8. 

8. osztály AP-080509 Irodalom tankönyv a 8. évfolyam számára 

8. osztály AP-080510 Irodalom munkafüzet a 8. évfolyam számára 

8. osztály AP-081305 Földrajz 8. 

8. osztály AP-081306 Földrajz munkafüzet 8. 

8. osztály AP-082403 My English Book Class 8 

8. osztály AP-082404 My English Workbook Class 8 

8. osztály FI-503010801 Matematika 8. tankönyv 

8. osztály FI-503010802 Matematika 8. munkafüzet 

8. osztály FI-505040801 Fizika 8. tankönyv 

8. osztály FI-505040802 Fizika 8. munkafüzet 

8. osztály FI-505050801 Kémia 8. tankönyv 

8. osztály FI-505050802 Kémia 8. munkafüzet 

8. osztály MS-2658 TÖRTÉNELEM 8 

8. osztály MS-2761T Tudásszintmérő - BIOLÓGIA 8. AB 

8. osztály MS-2794 Történelem 8AB tudásszintmérő 

8. osztály MS-2814T BIOLÓGIA 8. munkafüzet 
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8. osztály MS-2858 TÖRTÉNELEM 8 munkafüzet 

 

16.1.2. A HÍD programban használt és alkalmazott tankönyvekből 

 

Cikkszám Tankönyv 

AP-012503 Wir lernen Deutsch 1. 

AP-080304 Nyelvtan 8. 

AP-080305 Nyelvtan munkafüzet 8. 

AP-080509 Irodalom tankönyv a 8. évfolyam számára 

MK-5501402-K Matematika 8. feladatgyűjtemény 

NT-98545 Történelem 7-8. 

NT-98566 Földrajz 8. 

NT-98567/MT Természetismeret 8. Biológia, egészségtan 

NT-98568/MT Természeti ismeretek 8. Fizika, kémia 

 

16.1.3. A gimnáziumban használt és alkalmazott tankönyvekből 

 

Cikkszám Tankönyv 

FI-505041001 Fizika tankönyv 10. 

FI-505051001 Kémia tankönyv A 10. 

FI-505051002 Kémia 10. munkafüzet 

FI-506011001 Földrajz tankönyv 10. 

FI-506011002 Földrajz 10. munkafüzet 

KN-0020/2 Színes irodalom 10. 

NT-17208 Biológia 10. a gimnáziumok számára 

NT-17237 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam számára 

NT-17242 Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

OX-4769631 New Headway Pre-Intermediate Fourth edition Workbook without key with 

iChecker CD-ROM 

OX-4769662 New Headway Pre-Intermediate Fourth edition Student's Book 

CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz 

FI-505041101 Fizika tankönyv 11. 

KN-0030/2 Színes irodalom 11. 

NT-17308 Biológia 11. a gimnáziumok számára 

NT-17337 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára 

NT-17342 Történelem 11. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

OX-4770200 New Headway Intermediate Fourth editon Student's Book 

OX-4770224 New Headway Intermediate Fourth Edition Workbook with iChecker CD-

ROM 

CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz 

FI-501021201 Irodalom 12. tankönyv 

FI-503011201 Matematika 12. tankönyv 

KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 

NT-17437 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam számára 
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NT-17442 Történelem 12. a középiskolák számára 

NT-56470/1 Német feladatsorok. Középszint. Átdolgozott, bővített kiadás. CD 

melléklettel 

NT-81535 Szövegértés lépésről lépésre 

NT-81549 Készüljünk az írásbeli érettségi vizsgára magyarból 

NW-36 Szóbeli témakörök és szituációk a német középszintű érettségire 

CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz 

KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 

MX-269 Matematika 12. osztály középszint 

NT-

15129/NAT 

Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Négyjegyű 

függvénytáblázatok 

NT-17437 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam számára 

NT-17442 Történelem 12. a középiskolák számára 

NT-81535 Szövegértés lépésről lépésre 

NT-81549 Készüljünk az írásbeli érettségi vizsgára magyarból 

OX-4501118 New English File Intermediate Munkafüzet érettségi feladatokkal és CD 

melléklettel 

 

16.1.4. A szakközépiskolában használt és alkalmazott tankönyvekből 

 

Cikkszám Tankönyv 

FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

FV-VB-008 Műszaki alapismeretek 1. (mértékegységrendszer, műszerek és mérések) 

GS-0-06 Építőipari szakmai számítások 

GS-0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban 

GS-0-26 A munkavégzés komplex feltételei 

GS-0-28 Építési alapismeretek 

GS-5-07 Magasépítéstan I. 

GS-5-08 Magasépítéstan II. 

FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

KP-2124 Táplálkozástan 

KR-402 Vendéglátó gazdálkodás 

MK-6073-9 Élelmi anyagok 

NS-0115001200 A munkahelyi egészség és biztonság alapjai 

FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

KP-2269 Italismeret 

KP-2271 Felszolgáló ismeretek 

KR-200 HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban 

NS-0115001200 A munkahelyi egészség és biztonság alapjai 

KR-313 Élelmiszerek, gyógynövények és vegyi áruk forgalmazása 

MK-6525-3 Ruházati termékek forgalmazása 1. 

NS-

17100271212 

Vegyes iparcikk áruk ismerete és forgalmazása 

NS-

17100291210 

Műszaki cikkek áruismerete 

FV-VB-008 Műszaki alapismeretek 1. (mértékegységrendszer, műszerek és mérések) 
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GS-0-06 Építőipari szakmai számítások 

GS-0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban 

GS-0-26 A munkavégzés komplex feltételei 

GS-0-28 Építési alapismeretek 

GS-5-07 Magasépítéstan I. 

GS-5-08 Magasépítéstan II. 

KP-2124 Táplálkozástan 

KR-402 Vendéglátó gazdálkodás 

MK-6073-9 Élelmi anyagok 

TM-61001 Szakács szakmai ismeretek 

KP-2147 Vendéglátó eladói ismeretek 

KP-2194 Vendéglátó szakmai alapismeretek 

KP-2271 Felszolgáló ismeretek 

 

16.1.5. A szakgimnáziumban használt és alkalmazott tankönyvekből 

 

Cikkszám Tankönyv 

FI-503011001 Matematika 10. Első kötet 

FI-505041001 Fizika tankönyv 10. 

FI-505051001 Kémia tankönyv A 10. 

FI-505051002 Kémia 10. munkafüzet 

FI-506011001 Földrajz tankönyv 10. 

KN-0020/2 Színes irodalom 10. 

NT-17208 Biológia 10. a gimnáziumok számára 

NT-17237 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam számára 

NT-17242 Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

OX-4769631 New Headway Pre-Intermediate Fourth edition Workbook without key 

with iChecker CD-ROM 

OX-4769662 New Headway Pre-Intermediate Fourth edition Student's Book 

FI-503011101 Matematika tankönyv 11. 

FV-K-575 Marketing alapismeretek. Az áruforgalom tervezése, irányítása, 

szervezése 

KN-0030/2 Színes irodalom 11. 

KN-0031/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 11. 

NT-17337 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára 

NT-17342 Történelem 11. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

OX-4770200 New Headway Intermediate Fourth editon Student's Book 

OX-4770224 New Headway Intermediate Fourth Edition Workbook with iChecker CD-

ROM 
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17. A pedagógiai program végrehajtáshoz szükséges nevelő – oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

17.1. Alsó tagozat 

17.1.1. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök 

Képek, betűkártyák, szótagkártyák: 

Tanári szótagkártya készlet: 2db 

Tanulói szótagkártya készlet: 2db 

Kétbetűs szótagkártyák-alapkészlet (Mágnes fóliás jelkészlet) 

Nyomtatott kisbetűs kártyák-dupla készlet (Mágnes fóliás jelkészlet) 

Nyomtatott nagybetűs kártyák-alapkészlet (Mágnes fóliás jelkészlet) 

Képes betűkártya-készlet: 4db 

Kép- és szókártya gyűjtemény az olv. tanításhoz: 1db 

Falitáblák beszédkészség-fejlesztéshez: 17db 

Betű hívóképek: 1készlet  

Írott és nyomtatott ABC. (falikép): 11db 

Betűsín: 2db 

Falitáblák – nyelvtani: 11db 

Falitáblák a szófajok tanításához (8db kétoldalas tábla) 

Képek és applikációk a 3-4. osztályos magyar tanításához „Mesélnek a századok” 

Magyar írók, költők arcképei 

Kép- és szókártya gyűjtemény a helyesírás fejlesztéséhez 2-4. osztályosoknak 

Eseményképek a szófajok tanításához 2-4.osztály: 3db 

Applikációs készlet az alsó tagozat részére (képek és szókártyák) 

Applikációs képek a 3.o. magyar nyelv és irodalom tanításához 

Magyarország áttekinthető történelme a honfoglalástól napjainkig (falikép 100x70cm) 

17.1.2. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Szám hívóképek 1 készlet 

Falitáblák a számfogalom kialakításához 1 készlet 

Falitábla: 6db 

Számegyenes - egymáshoz montírozható 

Demonstrációs óra.: 2db 

Táblai vonalzók.:1 készlet (komplett KOH-I-NOOR garnitúra) 

Vonalzó (háromszög): 2db 

Méterrúd:4db 

Szétszedhető köbdeciméter: 1db 

Űrmértéksorozat (l, dl, cl): 5db 

Hitelesített mérőhenger: 1 db 

Geometriai műanyag demonstrációs testek (6db-os): 1 készlet 

Táblai körző.: 1db 

Szám- és jelkártyák : 48 készlet 

Matematikai szám- és jelkombinációs készlet: 2db 

Játékpénzkészlet 1-100-ig – dupla készlet (Mágnes fóliás jelkészlet): 3db 

Játékpénzkészlet 1-100-ig – alapkészlet (Mágnes fóliás jelkészlet): 1db 

Játékpénzkészlet : 1db 

Szorzókártya- készlet: 91db 
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Kéttányéros mérleg és súlysorozat.: 1db 

Tanári demonstrációs hőmérő.: 1db 

Színes rudak.: 95 készlet 

Logikai készlet: 101db 

Szöges tábla: 31db 

Törtkorong készlet: 1db 

Babylon készlet: 30db 

17.1.3. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Fali tablók: 

Az idő 

Gyökér-,levélés terméstípusok 

Háziállatok 

A téli madáretető vendégei 

Nyári madárvendégeink 

Pillantás az ablakból a parkok, kertek madarai 

Az erdő életközössége 

A mező életközössége 

Hazai lombos fák 

Tűlevelű fák és bokrok 

A borsó 

A Föld felszíne- a Föld országai (térkép) 

Magyarország domborzati, természetvédelmi térképe 

Európa domborzata- Európa országai(térkép) 

17.1.4. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. 

Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

Magyar népzenei anyag. 

Gyermekdalok. 

Himnusz. 

Szózat. 

Magyar és rokon népek dalai. 

Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. 

Iskolai ünnepek újabb dalai. 

Európai népdalok. 

Egyházi énekek. 

Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

Kórusművek, műzenei szemelvények. 

17.1.5. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Diapozitívek (vagy interaktív táblán kivetíthető fotó) 

Steindl Imre: Országház. 

Kispaládi parasztház. 

Thököly vár - Késmárk. 

Medgyessy Ferenc: Anyaság. 

Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra. 

Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű. 

Szőnyi István: Este. 
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Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja. 

Pabló Picasso: Maia arcképe. 

Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin. 

Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 

Hollókői ház. 

Füstös konyha. 

Matyó tisztaszoba. 

Mai lakóház külső és belső képe. 

Árva vára. 

Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum. 

Schaár Erzsébet: Kirakat. 

Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg 

óráskönyvéből. 

Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló. 

Paul Cézanne: Csendélet. 

Ferenczy Károly: Festőnő. 

Fényes Adolf: Testvérek. 

Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal. 

Bálint Endre: Vándorlegény útra kél, 

Ember alakú butella. 

Kerített ház - Pityerszer. 

Botpaládi ház. 

Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter. 

Hősök tere. 

Vajdahunyad vára. 

Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház. 

Ligeti Miklós: Anonymus. 

Ferenczy Béni: Bem érem. 

Götz János: Szarvas. 

Cseh László: Táncolók. 

Michelangelo: Ádám teremtése. 

Ferenczy Károly: Október. 

Fényes Adolf: Babfejtők. 

Koszta József: Tányértörölgetők. 

Glatz Oszkár: Birkózók, 

Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb. 

aratókorsó, tálak, miskakancsó. 

Magyar koronázási jelvények. 

17.1.6. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

Olló, kés, vonalzó (40 db).  

Mintázó eszközök (20 db).  

Építőkocka (fa).  

Szövőkeret (30 db).  

Csiszolópapír.  

17.1.7. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

Síp 

Gumilabda (20 db).  

Babzsák (20 db).  



 

165 

 

Ugrókötél (20 db).  

Kislabda (20 db).  

Tornapad (3 db).  

Tornazsámolyok (6 db).  

Medicinlabda (10 db).  

Karika (20 db).  

Jelzőszalagok (10 db).  

Ugrószekrény .  

Dobbantó .  

Tornaszőnyeg (4 db).  

Bordásfal (10 db).  

Mászókötél (5 db).  

Mérőszalag 

17.2. Felső tagozat, gimnázium és szakképzés  

17.2.1. A magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök:  

 Térkép (irodalomtörténeti) (3 db). 

 Írói arcképsorozat (3 db). 

 Magyar értelmező szótár (5 db). 

 Szinonima szótár (5 db). 

 Helyesírási tanácsadó szótár (5 db). 

 Életrajzi lexikon (5 db). 

 Helyesírási szabályzat és szótár (20 db). 

 Hanganyag (hangkazetta, CD): 

1. Népdalok, népmesék.  

2. János vitéz.  

3. Mitológiai és bibliai történetek.  

4. Versek (Petőfi, Arany).  

5. A kis herceg.  

6. Görög regék és mondák.  

7. Rege a csodaszarvasról.  

8. Népballadák.  

9. Arany: A walesi bárdok.  

10. Toldi.  

11. Egri csillagok (részletek).  

12. Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei.  

13. Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór művei.  

14. Halotti beszéd és könyörgés.  

15. Ómagyar Mária - siralom  

16. Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (rádiójáték).  

17. Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós 

versei.  

18. Megzenésített versek.  

 Videofilmek:  

1. Magyar népmesék.  

2. János vitéz (rajzfilm).  

3. A Pál utcai fiúk (film).  

4. Rab ember fiai (film).  
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5. Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló mondája, A szentgalleni kaland, Botond, 

Lehel kürtje, István megkoronázása.  

6. Arany: A walesi bárdok.  

7. Lúdas Matyi (rajzfilm).  

8. Egri csillagok (film).  

9. Janus Pannonius emlékére.  

10. Mátyás könyvtára.  

11. A Corvinák.  

12. Balassi, Csokonai: A felvilágosodás.  

13. Mikszáth : Szent Péter esernyője (film).  

14. Mikszáth prózája.  

15. Liliomfi (film).  

16. A reformkor I-II.  

17. Petőfi.  

18. Egy magyar nábob (film).  

19. Kárpáti Zoltán (film).  

20. A kőszívű ember fiai (film).  

21. Halotti beszéd.  

22. Légy jó mindhalálig (film).  

23. Móricz és a Légy jó mindhalálig.  

24. Móricz élete.  

25. Nyugat.  

26. A fiatal József Attila.  

27. Erőltetett menet (film).  

 Könyv:  

1. Népmesegyűjtemények (10 db).  

2. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 db).  

3. Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db).  

4. Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 db).  

5. Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 db).  

6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 db).  

7. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 db).  

8. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 db).  

9. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 db).  

10. Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db).  

 Falitablók:  

1. Hangtan.  

2. A teljes hasonulás.  

3. Jelentéstan.  

4. Szótan.  

5. A szófajok.  

6. Jelentés.  

7. Szerkezet.  

8. Mondattan.  

9. Magyar nyelvemlékek.  

10. Nyelvcsaládok.  

 Egyéb eszközök:  

1. Petőfi (diasorozat).  

2. Fogalmazás 5. (diasorozat).  
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3. Arany János: Toldi (diasorozat).  

4. Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm).  

5. A főnév (oktatócsomag).  

6. Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm)  

7. Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm).  

17.2.2. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Falitérkép:  

1. Az ókori Kelet.  

2. Az ókori Görögország.  

3. A Római Birodalom.  

4. Bibliai országok - Pál apostol utazásai.  

5. Magyarország X-XI. sz.  

6. A magyar népvándorlás és a honfoglalás.  

7. Európa Nagy Károly korában.  

8. Magyarország a korai feudalizmus idején.  

9. A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig.  

10. A tatárjárás Magyarországon 1241-42.  

11. A Föld népei a XIV-XV. században.  

12. Magyarország 1526-1606.  

13. Európa a XIV-XV. században.  

14. A feudális Magyarország a XV. században.  

15. Magyarország a XVII. században.  

16. Európa a XVII. század közepén.  

17. Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század.  

18. Magyarország Bethlen Gábor korában (1629).  

19. Magyarország népei a XVIII. század végén.  

20. Európa a XVIII. század végén.  

21. A Föld népei a XVI-XVIII. században.  

22. Az 1848/49-es szabadságharc.  

23. Európa a XIX. század második felében.  

24. Európa a XIX. században.  

25. Európa 1815-1849.  

26. Európa az I. világháború idején.  

27. A gyarmati rendszer 1830-1914.  

28. Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben.  

29. A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975).  

30. A Tanácsköztársaság honvédő harcai.  

31. Európa a II. világháború idején.  

32. Hazánk felszabadulása.  

 Videokazetta:  

1. Az ókori Egyiptom.  

2. Egyiptomi hétköznapok.  

3. Egyiptom, a Nílus ajándéka.  

4. Széthi, a fáraó.  

5. A piramisok.  

6. A kínai Nagy Fal.  

7. Az ókori Hellász.  

8. Görögország.  
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9. Az ókori Róma.  

10. Róma és Pompei.  

11. Róma építészete.  

12. A Colosseum, Róma.  

13. Álmos vezér.  

14. Honfoglalás, államalapítás.  

15. Aquincum.  

16. Élet a középkori Európában.  

17. Céh, inas - legény - mester.  

18. A románkori művészet.  

19. A román stílus.  

20. Mátyás király.  

21. Hunyadi János.  

22. Mátyás országa.  

23. Mátyás király könyvtára.  

24. A lovagok, a Hunyadiak.  

25. Mohács.  

26. Magyar ereklyék.  

27. Nagy Szulejmán és kora.  

28. Rákóczi szabadságharca.  

29. A francia forradalom.  

30. Reformkor I-II. rész.  

31. Kossuth élete.  

32. A kiegyezés.  

33. Oroszország a cártól Sztálinig.  

34. Versailles.  

35. A II. világháború.  

36. 1956. október 23.  

 Egyéb:  

Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam).  

Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam).  

A magyar államcímer története (falikép).  

Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép).  

A középkori társadalom (falikép).  

Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához.  

Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához.  

17.2.3. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Írásvetítő 

 Kazettás magnó 

 hordozható CD lejátszó 

 Videó lejátszó + TV 

 interaktív tábla 

 Activity Pack (tanári) 

 Activity Pack student’s  

 Videó kazetta 28 db  

 Diafilm (angol nyelvű) 16 db  

 Lingva teszt 2 db  

 Angol nyelvű társasjáték 1 db  
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 Országok, zászlók kártya 1 db  

 Barn Theatre (student’s) 22 db  

 Barn Theatre videó 1 db  

17.2.4. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Tematikus képek.  

 Deutschmobil . (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).  

 ABC kártya (betűkártyák).  

 A névelő (falitabló).  

 Gyenge ige ragozása (falitabló)  

 A névelő (falitabló)  

 A főnév szótári alakjai (falitabló).  

 Időbeli, módbeli segédigék (falitabló).  

 Erős ige ragozása (falitabló).  

 Időbeli, módbeli segédigék (falitabló).  

 A személyes névmás (falitabló).  

 Az elöljárószó (falitabló).  

 A melléknév ragozása (falitabló).  

 A személyes névmás ragozása (falitabló).  

 A főnév ragozása (falitabló).  

 A birtokos névmás (falitabló).  

 A melléknév ragozása (falitabló).  

 Németország (falitérkép)  

 Magnó  

 CD lejátszó 

 interaktív tábla 

 Írásvetítő 2 db 

17.2.5. A matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Táblai körző fa (4 db).  

 Táblai vonalzó 450-os fából (3 db).  

 Táblai vonalzó 600-os fából (3 db).  

 Táblai szögmérő fából (9 db).  

 Méterrúd fából (7 db).  

 Összerakható m3 (2 db).  

 Alaphálók, alapábrák (2 db).  

 Nagy matematikusok arcképei (5 db).  

 Sík és mértani modellezőkészlet (2 db).  

 Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia).  

 Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia)  

 Oszthatósági szabályok (falikép).  

 Százalékszámítás (falikép).  

 Kétkaros mérleg és súlysorozat.  

 Hatványozás azonosságai (falikép).  

 Halmazok (falikép).  

 Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia).  

 Lineáris függvény (falikép).  
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 Másodfokú függvény (falikép).  

 Abszolútérték függvény (falikép).  

 Mértékegységek (falikép).  

 Területszámítások (falikép).  

 Kocka, téglatest (testek).  

 Űrmérték sorozat.  
 Szétszedhető dm3  

 Tükrözés (falikép).  

 Terület és kerületszámítások (falikép).  

 Négyszögek, kerülete, területe (falikép).  

 A kör kerülete, területe (falikép).  

 Szögpárok (falikép).  

 Hasábok (falikép).  

 Eltolás (falikép).  

 Pitagorasz-tétele (falikép).  

 Az egyenes körkúp, gúla (falikép).  

 Az egyenes henger, gömb (falikép).  

 Műanyag henger.  

 Műanyag kúp.  

 Műanyag gúla.  

 Műanyag hatszög alapú hasáb.  

 Műanyag ötszög alapú hasáb.  

 Testek felszíne, térfogata (falikép).  

 Algoritmus folyamatábra (falikép).  

17.2.6. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Falitablók 

1. A számítógép belső felépítése (IBM - 02)  

2. Az input-output eszközök csatlakoztatása  

3. A billentyűzet.  

 hardver 

4. folyamatosan frissített gépparkkal rendelkező számítástechnikai szaktanterem a 

székhelyen és a telephelyeken  

5. LAN és WLAN, internet elérhetőséggel, 

6. hálózati nyomtatók a szaktantermekben,  

7. tanári gépek a tanári szobában és az interaktív táblával ellátott tantermekben, 

8. tanulói laptopok (TIOP támogatással) 

 szoftver 

9. Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszer (OEM) 

10. Office 2003 irodai csomag (tanulói liszensz, OEM) 

11. Open Office irodai csomag 

12. Egyéb, nyílt forráskódú szoftverek (pl: Joomla) 

17.2.7. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály).  

 Mágneses rúd pár fatokban.  

 Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat).  
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 SI mértéktáblázat (falikép).  

 Mágneses készlet (komplett)1db  

 Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz 15 db).  

 Rugós erőmérő (25 db).  

 Kétkarú emelő (11db).  

 Karos mérleg, súlysorozattal (5 db).  

 Hőmérő.  

 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet .  

 Kétütemű motorminta .  

 Négyütemű motorminta .  

 Áramátalakító .  

 Csengő transzformátor (34 db).  

 Dugaszos ellenállásszekrény .  

 Elektromotor és generátor (3 db).  

 Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) .  

 Transzformátor modell (4 db).  

 Tanulókísérleti eszközkészlet elektromosságtan(10db).  

 Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 db).  

 Prizmatartó .  

 Raktári állvány(10 db)  

 Mechanikai demonstrációs (2db)  

 Van de Graaf generátor  

 Szikrainduktor  

 Galilei lejtő  

 Demonstrációs volt és ampermérő(4db)  

 Hangvilla(4db)  

 Hartl - féle optikai korong(1db)  

 Ferdeköpűs légszivattyú(1db)  

 Demonstrációs rádióspad modell(vevő)(1db)  

 Dugaszos ellenállás szekrény(1db)  

 Szétszedhető emberi szem(1db)  

 Barométer1(db)  

 Hőtani tanulói készlet(10db)  

 Elektromosságtani tan készlet (6db)  

 H-13 tip tanulói volt-ampermérő(10db)  

 Távcsőperiszkóp(1db)  

 Hoffmann csőszorító(1db)  

 Iránytű(1db)  

 Szelén egyenirányító(2db)  

 Méterrúd(1db)  

 Rezsó(1db)  

 Szétszedhető köbdeciméter(1db)  

 Közlekedőedény(1db)  

 Gőzgép modell 81db)  

 Űrmérték sorozat(1db)  

 Mágnespatkó záróvassal(1db)  

 Elektrométer (82db)  
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 Ampermérő(régi tip) (12db)  

 Táramérleg(5db)  

 Toló ellenállás(4db)  

 Asztalra szerelhető csiga(2db)  

 Demonstrációs dinamóméter(2db)  

 Álló és mozgócsigák(10db)  

 Tára és súlysorozat(3db)  

 Centrifugál gép(2db)  

 Csavarminta(1db)  

 Patkó alakú elektromágnes(1db)  

 Ebonitrúd(1db)  

 Szertári lépcső(1db)  

 Ékkészlet(1db)  

 Hengerkerék vasállvánnyal(12db)  

 Hullámíró hangvilla  

 Ingaállvány fából(1db)  

 Indukciós tekercspár(10db)  

 Kondenzátor minta Leideni palack (1db)  

 Lechlance elem(1db)  

 Magdeburgi félteke(1db)  

 Római gyorsmérleg(1db)  

 Akasztós súlysorozat(1db)  

 Emeltyűs pirométer(3db)  

 Elektromos csengő(3db)  

 Homorú domború tükör(16db)  

 Samsung TV(1db)  

 Samsung videó magnó(1db)  

 Nagyteljesítményű légfúvó (1db)  

 Demonstrációs optikai pad(1db)  

 Alapfokú term. tud készlet(1db)  

 Mechanikai demonstrációs készlet(1db)  

 Egyenáramú demonstrációs mérő(3db)  

 Váltakozóáramú demonstrációs mérő(2db)  

 Mechanikai tanulói kísérleti készlet középiskolai (3db)  

 Ingasorozat hullámmozgás bemutatásához(1db)  

 Influencia demonstrációs készlet(1db)  

17.2.8. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Diavetítő  

 Írásvetítő 

 Iskolai mikroszkóp 

 Mikroszkóp+3 lencse 

 Binokuláris mikroszkóp+4 lencse (3936, 4108, 3851, 3832) 

 Tanulói mikroszkóp 

 Tanulói mikroszkóp Hunter 

 Iskolai karosmérleg 

 Mikroszkópizáló lámpa 
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 Akvárium   

 Metszetsorozat dobozos 

 Transzparens sorozat 

 Környezetismeret és biológia 4-7o  

 Biológia tanításához 7-8o  

 Környezetismeret 4-5o  

 Tanári aplikációs készlet   

 Tanulói aplikációs készlet 

 Tanulói kísérleti eszközkészlet 

 Csíráztató doboz 

 Szemléltető tábla 

 A galamb belső szervei   

 A nyúl belső szervei   

 Emberi agymodell 

 Bőrmodell emlős  

  

 Modellek 

1. Szív   

2. Vese   

3. Gége   

4. Nyelv   

5. Szem   

6. Papucsállatka modell (2 üveglap között)   

7. Amőba és osztódása modell   

8. Emberi fejmetszet-modell   

9. Emberi fogmodell 

10. Gerincvelő keresztmetszete   

11. Rovar rágószájszerv   

12. Embrionális fejlődés (sorozat)  

13. Gyökér keresztmetszete   

14. Gyökér hosszmetszete   

15. Levél keresztmetszete   

16. Egyszikű szár keresztmetszete  

17. Kétszikű szár keresztmetszete  

18. Napraforgó virágmodell   

19. Burgonya virágmodell   

20. Búza virágmodell 

21. Repce virágmodell 

22. Mezei zsálya virágmodell + szár   

23. Tulipán virágmodell   

24. Boglárka 

25. Gombák modellek 

26. Emberi csontváz + állvány   

 Csontvázak 

1. Ponty üveg dobozban   

2. Galamb üveg dobozban   

3. Kecskebéka üveg dobozban   

4. Sikló üveg dobozban   

5. Veréb műanyag dobozban 
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6. Kutya fatalpon   

7. Majom fatalpon   

8. Béka műgyantába ágyazva 

9. Egér műgyantába ágyazva 

10. Gyantás fenyőkéreg   

11. Szivacs műgyantába ágyazva   

12. Összetett gyomor részei gyantában   

 Kitömött emlős állat 

1. Róka   

2. Majom   

3. Sündisznó   

4. Mezei nyúl   

5. Vakondok   

6. Görény (2 db)  

7. Elvadult házimacska   

8. Üregi nyúl   

9. Közönséges menyét   

10. Vándorpatkány   

11. Mókus (2 db)  

12. Nyest madárfészekkel   

13. Nagy pele   

14. Mezei pocok   

15. Fehér egér   

16. Hörcsög   

17. Ürge 

 Kitömött madarak 

1. Fácán hím   

2. Fácán tojó   

3. Tőkésréce gácsér   

4. Balaj réce   

5. Fütyülő réce   

6. Szarka   

7. Holló   

8. Kis Erdei fülesbagoly   

9. Nagy fakopáncs   

10. Barna kánya   

11. Egerészölyv   

12. Karvaly   

13. Kuvik   

14. Danasirály   

15. Vadgerle   

16. Széncinege   

17. Kecskebéka plexi lapon   

18. Rovardoboz 

 Szemléltető képek régi sorozat  

1. Növények 

2. Állatok 

3. Ősgyíkmadár kövületek 

4. Csontkészítmények  

5. Koponyák 
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6. Kutya  

7. Nyúl  

8. Vaddisznó  

9. Sertés  

10. Ló  

11. Szarvasmarha  

12. Őz  

13. Muflon  

14. Juh  

 Patás láb:  

15. Ló, sertés 

16. Szarvasmarha 

 Görögteknős   

 Dobozos készítmények 

1. Módosult szárak   

2. Módosult levelek   

3. Gökerek   

4. Termések 

5. Almamoly 

6. Rovarok fejlődése   

7. Lepkék   

8. A madár szárnya   

9. Cserebogár   

10. A gyümölcsfa gondozása I 

11. A haszonnövények feldolgozása 

12. len, gyapjú, kender, cukorrépa,  

13. selyem, búza, napraforgó  

14. Folyadékos készítmények 

15. Angolna deszkán   

16. Harcsa deszkán   

17. Kígyó zsákmányával   

18. Peronoszpórás szőlőlevél   

 Diafilmek régi fekete fehér 

 Diaképek sorozatok  

1. Élet az erdőben I-II1-5 

2. Mezők, vizek, vízpartok 1-70  

3. Környezetismeret 5o 1-107  

4. Biológia 6o1-100  

5. Biológia 7o1-91 

6. Az ember szervezete 1-75  

7. Biológia 8o1-67  

 Video filmek (15 db)  

 Titokzatos étformák 15  

 Régi oktató filmek anyaga  

 Nincs második esély (AIDS)  

 Távcső 

 Falitáblák 

 Ponty  

 Az ember emésztőszerv rendszere  
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 Az ember vérkeringés,  

 A légzés szervrendszere  

 Meozis 

 Feltételes reflex   

 Faliképek 50X70  

1. Dohányzás veszélyei 1  

2. AIDS 

3. Falitábla szarvasmarha   

 Faliképek 

1. Élet a tóparton  

2. Élet a tóban  

3. Mezők, szántóföldek életközös  

4. Trópusi őserdő  

5. Védett állveszélyeztetett állatfajták  

6. Falitábla: Kocsányos tölgy  

7. Zoológiai garnitura (18 db)  

 Emberi torzó   

17.2.9. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Kémcső 

 Főzőpohár 

 Óraüveg 

 Borszeszégő 

 Kémcsőfogó 

 Vasháromláb 

 Vízbontó készülék 

 Kalotta molekulamodell 

 Pálcika modell 

 Mágneses atommodell 

 Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl, hatszöges fémrács) 

 Táramérleg + súlysorozat  

 Bunsen égő  

 Molekula-modellek (etán, etén, etin, benzol) 

 Tűzoltó-spray  

 Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához 

 Fali tablók:  

1. Periódusos rendszer  

2. Ionrádiuszok  

3. Atomrádiuszok  

4. Az atomok kovalens rádiusza  

 Oktatótáblák:  

1. Fémek reakciói vízzel  

2. Fémek reakciói savval  

3. Atomok elektronvonzó képessége  

4. Fémek jellemerősségi sora  

5. Sav-bázis reakció  

6. Közömbösítés  

7. Redukció a redukáló sorban  
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8. Peptidkötés  

9. Veszélyjelek betűi és szimbólumai 

17.2.10. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök:  

 5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához.  

 Kőzetgyűjtemény.  

 5-8. osztályos táblai vaktérképsorozat 

 Hőmérő .  

 Iránytű 

 Magyarország térképe (falitérkép).  

 A Föld éghajlata (falikép).  

 A Föld természetes növényzete (falikép).  

 A Föld domborzata (falitérkép).  

 Földgömb  

 A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép).  

 A Föld forgása és keringése (falikép).  

 Afrika domborzata és vizei (falitérkép).  

 Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép).  

 Afrika domborzata (falitérkép).  

 Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép).  

 Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép).  

 Ázsia domborzata és vizei (falitérkép).  

 Európa domborzata és vizei (falitérkép).  

 Európa országai (falitérkép).  

 Észak-Európa (falitérkép).  

 Ázsia domborzata (falitérkép).  

 Közép Európa (falitérkép).  

 A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép).  

 Színes TV 

 Transzparens 4-5.o 

 Transzparens 6.o 

 Transzparens 7.o 

 Transzparens 8.o 

 Földgömb-domborzati 

 Földgömb-politikai 

 Földgömb-csillagászati 

 Földgömb-szerkezeti 

 Földgömb-tanulói 

 Vetítővászon 

 Szélsebességmérő 

 Csapadékmérő  

 Földrajztudósok képei 

 Földgömb rúd mágnessel 

 Maximum-minimum hőmérő 

 Video: Földrajz I. 

 Video: Az egyetlen Föld 1-3. 
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 Video: Az egyetlen Föld 4-6. 

 Video: Az egyetlen Föld 7-9. 

 Video: Az egyetlen Föld 10-12. 

 Fóliatérkép 

 Dekorációs falitérkép 

 Falitérképek  

17.2.11. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Zongora   

 Pianíno  

 Hi Fi berendezés 

 Hordozható CD-s magnó   

 Hordozható lemezjátszó   

 Zeneszerző számítógépes program   

 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen.  

 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához  

 Kották és dalos könyvek  

 Videofilmek:  

1. Tánctípusok.  

2. Jeles napok népszokásai.  

3. Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök.  

17.2.12. A rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák.  

 Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz.  

 Táblai körző (fém hegyű).  

 600-os táblai vonalzó.  

 450-os táblai vonalzó.  

 100 cm-es táblai vonalzó.  

 Táblai szögmérő.  

 Műanyag, átlátszó kocka, tégla.  

 Demonstrációs testek (fa).  

 Diapozitívek v. interaktív táblán kivetíthető fotók: a kerettantervben a 

megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról 

 Videofilmek:  

1. Képzőművészet a honfoglalás idején  

2. A román stílus  

3. A gótika  

4. Reneszánsz  

5. XIX. század művészete  

6. XX. század művészete  

7. Pásztorkodás a Hortobágyon  

8. Testbeszéd, gesztus  

 Festő állvány 

 Reflektor 

 Drapériák  

 Posztamensek  

 Présgép  
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 Korongozógép  

 Tűzzománc kemence  

 Kiállítási paraván 

 Kiállítási üveg + bilincsek 

 Diavetítő 

 Videomagnó  

 Kazettás magnó  

 Színes televízió  

 Videokamera (2 db)  

17.2.13. A technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Fareszelő lapos 25x200 

 Fareszelő gömbölyű 10x200 

 Fareszelő félgömbölyű 25x200 

 Vasreszelő lapos 25x200 

 Vasreszelő gömbölyű 10x200 

 Vasreszelő félgömbölyű 25x200 

 Laposfogó 

 Kalapács 15-20 dekás 

 Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó 

 Fafűrész (illesztő), vasfűrész 

 Lyukfűrész 

 Kézi fúró (amerikáner) 

 Lemezvágó olló 

 Faliképek a fa megmunkálásáról 

 Szerelő készlet, gépelemek tanításához 

 Gép modellek 

  

17.2.14. A testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:  

 Ugródomb   

 Magasugrómérce fém 

 Magasugróléc 

 Maroklabda 

 Súlygolyó 3 kg-os   

 Súlygolyó 4 kg-os   

 Tornaszekrény 

 Gyűrű 

 Gerenda 

 Dobbantó 

 Tornazsámoly 

 Medicinlabda 

 Ugráló kötél 

 Kézisúlyzó 

 Mászókötél 

 Kosárlabda 

 Kézilabda 
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 Futball labda 

 Röplabda 

 Gumilabda 

 Tornaszőnyeg 

 Floorball szett 

 KTK 

 Tornakarika 

 Tornapad 4 m-es 

 Tornapad 2 m-es 

 Húzókötél 

 Szögescipő 

 Váltóbot 

 Tornabot 

 Kézilabda kapu kicsi 

 Kosárpalánk 

 Bordásfal 

 Párhuzamos korlát 

 Rajtgép 

 Gránát 

17.2.15. Fogyatékos gyermekek nevelésének, oktatásának eszközei  

 

Nem releváns 
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18. A Második Esély Gimnáziumi program 2018-tól – elvek és módszerek 

a tanulói igényekhez igazítottan 
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A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
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Bevezetés 

Alapítás éve: 2009 

A Kollégium státusza: nem önálló gazdálkodó, a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola 

Középiskola, Kollégium és AMI része 

Vezetője: kollégiumvezető 

Férőhelyek száma: 25 fő 

A kollégium pedagógiai programjának tartalmát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

10.§-a határozza meg. 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 1. számú mellékletével módosult a kollégiumi 

nevelés országos alprogramja, mely a kollégiumok működésébe új rendelkezéseket és 

tartalomelemeket írt elő. 

 

A kollégiumi pedagógiai program tartalmazza: 

a) a kollégium nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit, 

c) a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 

d) a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, 

középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elveit, 

e) nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzetiség kulturális és 

anyanyelvi nevelésének feladatait, 

f) a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi 

beilleszkedést segítő foglalkozások tervét, 

g) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elveit, 

h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet, 

i) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét, 

j) az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formáit, 

k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

l) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdéseket 

tartalmazza. 

 

 

A kollégiumi nevelés fő feladatainak tekintjük: 

 A tanulási kultúra fejlesztését 

 A pályaorientációt 

 A szociális képesség rendszer fejlesztését 

 A közösségi élet fejlesztését 

 Az egészséges és kulturált életmódra nevelést 

 A környezettudatos magatartásra nevelést 

 Az önismeret fejlesztését 

 A korszerű világkép kialakításának segítését 

 A társadalmi beilleszkedés segítését 

 Művészeti és információs kultúra fejlesztését 

 Életmód, életvitel, háztartási ismeretek  

 Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság 
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 Nemzeti, etnikai, kisebbségi kulturális és anyanyelvi nevelést 

 Gyermek-és ifjúság védelmet 

 Tehetséggondozást 

1. Helyzetelemzés, értékelés 

A tanulói összetétel és a tanulói jellemzők 

Intézményünk kollégiumában a 14-22 éves korosztály ellátását tervezzük. Diákjaink 

többsége hátrányos helyzetű. Tanulásukban folyamatos motiválásra, támogatásra, 

segítségre szorulnak. Ezért a korrepetálási lehetőségeken túl szinte állandóan igénylik a 

személyes segítségadást, melynek emiatt kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. 

Nevelésükben fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot, törődést, amelyben az elfogadó 

szeretet és kölcsönös bizalomépítés által igyekszünk pótolni családi neveltetésük mentális, 

érzelmi és morális hiányait. Tanulóink egy része rendszeresen sportol, vannak, akik 

iskolán kívüli edzésekre, sportfoglalkozásokra is járnak. Többeket azonban motiválni kell 

a mozgásra, sportra. Legkedveltebbek azok a szabadidős foglalkozások, ahol csapatoknak 

kell versengenie, ill. a csoportos beszélgetések. 

Fenntartói környezet  

Az Iskola fenntartója 2004 óta a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság.  

2. Feltételrendszer 

 Humán erőforrás 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.-ben meghatározott végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott – kollégiumi 

nevelőtanár látja el, aki 

 

a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 

c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, 

értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában, 

d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgál a diákok számára, 

e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat 

helyezi előtérbe, 

f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

i) munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben 

részt vevő személyekkel, szervezetekkel. 

 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, 

tevékenységét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100190TV
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erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a 

fenntartható fejlődésre nevelés határozzák meg. 

 

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a 

gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként 

hat a kollégisták mindennapjaiban. 

 

Tárgyi, dologi feltételek, környezeti jellemzők 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a 

kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. 

Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló 

ismeretszerzés, a kulturális, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a 

diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. 

 

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás 

lehetőségéről. 

 

A 20 fős épületben 4 ill. 6 ágyas összesen 4 hálószoba van. A betegszoba, valamint a 

nemenkénti elkülönítés megoldott. A kollégium alatt van az étterem. Számítógépes 

termünk közös az iskoláéval, így diákjaink egyrészt szervezett szakkör keretén belül 

juthatnak számítógéphez hetente két alkalommal, másrészt a könyvtárban is található 

számítógép. Az iskola könyvtárát vehetik igénybe, amelytekintettel a kollégium 

életrendjére hetente két alkalommal este is nyitva van.  

A kollégiumi élet megszervezése 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a diákok optimális testi-lelki 

fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az 

előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői 

és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók 

napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a 

jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

 

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló 

arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. 

 

A kollégium kapcsolatrendszere 

 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői 

szervezetekkel (közösségekkel), a fenntartóval, a működtetővel, a kapcsolódó iskolákkal, 

társintézményekkel, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település – a 

tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a gyámjával, 

nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, 

érintettség esetén a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan 

szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 
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A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és 

kezdeményező. A kapcsolattartás helyi szabályozása a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történik. 

 

2.1. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei 

 

A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy 

biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek a 

lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog 

érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a 

tanuláshoz szükséges körülményeket. 

 

  A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi 

mobilitást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a 

szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát Fontos 

szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges 

készségek és képességek, a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a 

tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. 

 

  A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok 

sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális 

ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. 

 

  A kollégium – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi 

szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, 

az együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony 

támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 

A kollégium: 

– a helyi társadalom elvárásait, a nevelési-oktatási környezet lehetőségeit is figyelembe 

véve végzi munkáját, 

– valamely szakma, tantárgy, művészet, sport területén a minőségi fejlesztés érdekében – 

a pedagógiai programjában kidolgozott szabályozás alapján, a fenntartó hozzájárulásával 

– szakkollégiumot hozhat létre. 

 

A kollégium adottságainál fogva alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai, 

kulturális központjává válhasson. 

 

 

A kollégiumi nevelés 

A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával hozzájárul a NAT mellékleteiben, a nevelési-oktatási rendszer egészére 

kitűzött célok megvalósulásához, az ott meghatározott feladatok megoldásához, az ott 

megfogalmazott értékek alapján. 

 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200110KOR
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200110KOR
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A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 

fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

 

A kollégium – céljai elérése érdekében – diákközpontú, az egyén és a közösség 

harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb 

alapelvei: 

 

a) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése; 

b) demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség; 

d) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

e) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 

f) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 

g) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

h) az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

i) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való 

konstruktív együttműködés; 

j) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 

A kollégiumi nevelés feladatai 

A kollégium – a kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai számára azok 

iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési 

feladatait kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg. 

 

 

A tanulás tanítása 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a 

tanulók eredményesen fejezzék be választott iskolájukat. 

 

Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve 

az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását. 

 

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása 

nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában. 

 

3. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 

3.1. Kollégiumi napirend: 

  6.30: ébresztő 

  7.15: reggeli 

  7.45: kollégiumból az iskolába 
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13.30: ebéd 

14.00: egyéni kimenő, vagy kézműves foglalkozás 

15.00: Szilencium I. 

16.00: uzsonna 

16.15: Szilencium II. 

17.30: csoportfoglalkozás, sportvetélkedők stb. 

19.00: vacsora 

19.30: szabadidős tevékenység 

22.00: takarodó 

 

3.2. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási 

attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó 

ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos 

formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos 

nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi 

gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a 

közösség fejlődéséhez. 

 

3.3. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

 

Tanulást segítő foglalkozások: 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

e) tematikus csoportfoglalkozás. 

 

3.4. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

 

Csoportvezetői foglalkozások: 

a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése 

b) tematikus csoportfoglalkozások: az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között 

szervezhető foglalkozások 

 

3.5. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

 

a)  a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 
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3.6. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére 

 

 

3.7. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

– zenei, tánc képességeket fejlesztő művészeti, 

– egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

– a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó szakmai, művészeti 

sportfoglalkozások, rendezvények, versenyek, vetélkedők. 

 

4. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az 

önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

Tanulási kultúra 

A tanév elején igyekszünk diákjainkkal megismertetni a tanulással kapcsolatos több 

módszert is. Diákjainknak bizonyos kereteken belül lehetőséget adunk az általuk 

megismert módszerek közül választani. (tanuló párok, kis csoportos tanulás korosztályok 

vagy tantárgyi érdeklődés szerint). Az eredmények alapján, a számukra legsikeresebb 

módszerben kívánjuk megerősíteni és segíteni őket. Itt nagy jelentőséget tulajdonítunk a 

személyes, „testre szabott” segítségadásnak, irányításnak. Tapasztalatunk, hogy tanulóink 

egy része ezen évek alatt tanul meg valamilyen módszer mentén tanulni. Minden esetben 

igyekszünk feltárni a tanulási zavarokkal küzdő diákoknál az okokat, hogy célzottabb 

lehessen a segítség. Sajnos egyre több a valamilyen részképesség hiányával küzdő 

diákunk. Ennek érdekében intézményünk fejlesztő pedagógust kíván alkalmazni. 

Korrepetálási lehetőség kifejezetten a kollégisták számára matematika, fizika, biológia és 

kémia tantárgyakból van. A tanulásra motiváltság szintje gyenge, így a folyamatos segítség 

mellett az írásbeli házi feladatokat ellenőrizzük, valamint a szóbeli leckéket is nevelői 

belátás alapján kikérdezzük. 

Munkakultúra 

Ennek fejlesztése kétirányú: az első, hogy tanulóink többsége két kezű fizikai munkát fog 

végezni az iskola elvégzése után. Fontos, hogy mind a szakmai gyakorlatok során, mind 

pedig a kollégiumi felkészüléseik alatt sajátítsák el az igényes munkavégzés kritériumait 

(a munkakörnyezet folyamatos tisztasága, rendben tartása, szabályok betartása). Ezek 

alapjait a kollégium napi életében jól el lehet ültetni. A szobákat a kollégisták takarítják 

naponta, hetente egyszer „kistakarítást”, valamint a hétvégi hazamenetel előtti este 

„nagytakarítást tartunk, amit pontozásos rendszerrel értékelünk, és jutalmazunk. A nevelők 

munkáját a DÖK tisztasági felelősei segítik. A közös helyiségeket az esti takarodó előtt az 

esti ügyeletes nevelő ellenőrzi. 

Társas kapcsolatok, a közélet kultúrája 
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Kollégiumunk létszámából adódik a családias légkör. A diákok könnyen alakítanak ki 

egymással kapcsolatot, hamar megtanulják az együttműködést, a tanulásban és a közös 

programok szervezésében egyaránt. Ehhez alkalmas támogatást nyújt a Diák 

Önkormányzat, amely rendszeresen szervez a tanév során programokat. Különösen 

kedvelik a csapatmunkát. Sajnos azonban vannak olyan gyermekeink, akiket nagyon nehéz 

bármilyen közösségi megmozdulásra is beszervezni. 

Gondolkodási kultúra 

Ezen a téren nagyon sok tennivalónk van. A vélemény formáláshoz ugyanis folyamatos 

tájékozódásra, informálódásra van szükség. Havi rendszerességgel tartunk uniós felkészítő 

előadásokat, tájékoztatókat nagyobb eseményekről, a társadalmat érintő tendenciákról. 

Feladatunk, hogy felébresszük az érdeklődést a tágabb környezetük iránt és megtanuljanak 

összefüggésekből következtetéseket levonni.  

Vizuális és esztétikai kultúra 

Kézműves szakkörön megismerkedhetnek tanulóink különféle kézműves technikákkal, 

anyagokkal, az anyagban rejlő kifejező lehetőségekkel. Kiemelten fontosnak tartjuk a 

népművészeti értékeink megismertetését. Saját kezükkel készített tárgyakon 

keresztülformáljuk ízlésüket, környezetükkel szembeni igényességüket. Minimum havi 

rendszerességgel juthatnak el Színházba, helyben általuk szervezett filmklub és 

rajzszakkör működik. Ebben a tanévben nyitottuk meg az Iskolagalériát, ahol havonta 

állítanak ki alkotó művészek, ezen kiállítások megnyitóján a kollégisták minden 

alkalommal részt vesznek. Heti rendszerességgel gitárszakkör működik, gitáros tanulóink 

már több ízben léptek fel iskolai programokon.  

Környezetkultúra 

A csoportfoglalkozások része a környezettel kapcsolatos beszélgetések, a szűkebb és 

tágabb környezetünk megóvása, a jelen lévő káros hatások és annak kivédése. A következő 

tanévtől megteremtjük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 

Életmód-kultúra 

Szakember segítségével önismereti foglalkozásokat tartunk, melynek segítenek a helyes 

önértékelés kialakításában és megfogalmazni közeli és távolabbi célokat.  

Feladatunknak tekintjük a kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, megfelelő 

életritmus kialakítását. A tanulók olyan szokásokat tanulnak meg, melyek segítik őket testi 

és lelki egészségük megőrzésében, az egészség károsító szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Minden évben indítjuk elsősegélynyújtó, egészségfejlesztő tájékoztatónkat. Az 

iskolaorvos és védőnő rendszeresen tart felvilágosító foglalkozásokat. Ösztönözzük 

kollégistáinkat a tömegsport rende4zvényein való részvételre, vagy valamilyen önálló 

mozgásformára. 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

Ezeket a feladatokat az intézmény ifjúságvédelmi felelősének segítségével oldjuk meg. Az 

ifjúságvédelemmel megbízott munkatársunk rendszeresen találkozik a kollégiumi 

nevelőkkel, ahol minden hatáskörébe tartozó esetet, problémát megbeszélnek, valamint az 

intézkedések eredményeiről tájékoztatja a tantestületet. 
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Nevelési klíma 

A tanulók bármikor megkereshetik nevelőtanárukat és feltárhatják problémáikat. Ezek 

megoldásában számíthatnak pedagógus tanácsaira, segítségére. 

Hetente tartunk csoportfoglalkozásokat, de külön alkalmakon is van módjuk találkozni a 

diákoknak csoportnevelőjükkel. Igyekszünk rugalmasan, mindenki megelégedésére 

nevelni, szem előtt tartva az alapvető emberi normákat és az egyházi erkölcsi elvárásokat.  

5. Kollégiumi foglalkozások és témakörök 

A tematikus csoportfoglalkozások témakörei 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

  A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 
összevont csoport  

9-12.évfolyam 

A tanulás tanítása 3 

Az erkölcsi nevelés  2 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  2 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  2 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 

A családi életre nevelés 2 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 

Pályaorientáció 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  2 

Médiatudatosságra nevelés  1 
 22 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel, ezen belül minden héten egy kötelező 

csoportvezetői foglalkozással számolnak. A tematikus csoportfoglalkozásokat a 

csoportvezetői foglalkozások keretében, a felkészítő foglalkozások terhére szervezik meg. 

 

A kollégiumi foglalkozások keretét a tematikus csoportfoglalkozások szervezéséhez és 

tartalmának meghatározásához a 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete 

szabályozza 
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A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja:  

a kollégisták személyiségének, erkölcsi és esztétikai ismereteinek, jellemének, 

önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi szellemiségének 

megalapozása, illetve fejlesztése. 

 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások 

kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

 

A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták 

megtapasztalhatják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a 

fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás 

biztonságát, mélyíthetik a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. 

Nyitottabbá és elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek és más népek kultúrája iránt. 

Felkészülnek a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük 

képviseletére. 

 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul 

az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. 

 

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A középiskolai 

szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a 

szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges 

képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél. 

 

A csoportfoglalkozások keretprogramterve nevelési területenként, az adott témakör 

legfontosabb tartalmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás 

pedagógiai tartalmát. A foglalkozások számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell 

meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a választott iskolájuk 

típusához. 

 

A kollégiumi nevelés és oktatás a Nat. kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik 

az iskolai tantervi szabályozáshoz. 

 

A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal 

küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a 

kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási 

képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a 

helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, 

az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az 

információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés 

elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. 

Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez 

szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi 

feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az 

ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi 

életük részévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő 

beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti 

helytállásukat a munka világában is. 
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Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint 

ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az 

erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra 

valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok 

példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 

fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások 

keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését 

ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való 

tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és 

fejlesztése. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is 

erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok 

és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, 

hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A 

közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és 

megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti 

és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve 

önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 

optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek 

hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a 

fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a 
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kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a NAT-ban meghatározott szexuális nevelés 

kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és 

segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes 

életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, 

egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és 

amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos 

igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, 

együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen 

a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés 

során fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági 

és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium – a kollégium 

pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve – valamennyi 
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tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti 

a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan – 

segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a 

javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy 

tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati 

tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is 

figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy 

jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és 

hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módját. 

 

 

Fejlesztési követelmények, 9–12. évfolyamos diákok számára 

 

– Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

– A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb 

módszereket kiválasztani. 

– Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

– Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a 

könyvtárat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges 

szakirodalmakat. 

– Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

 

6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

A diákotthon olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőségeket kezelni képes. 

A diákotthon feladata a tanulók képességeinek felismerése és kibontakoztatásának 

segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy az 

iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. A diákotthon létrehozza a tehetséges 

tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik 

továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. 

A diákotthon - az iskolával együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi 

az egyes szakmák megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott pályára való 

felkészülést. 
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Egyéni törődést biztosító foglalkozások: olyan személyes törődést biztosító foglalkozások, 

amelyeken a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat is, és ezek megoldásában 

számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. 

7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elvei 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: a kollégium által biztosított 1 óra/hét. A 

lehetőségekből szabadon válaszható, de választani kötelező. Ezek lehetnek: az egészséges 

és kulturált életmódra nevelés, hitéleti, diáksport, a természeti környezet ápolása, 

tanulmányi, önismereti, irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek, 

kreativitás fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése. 

Időt biztosítunk különböző egyéni, ill. csoportos sportolási lehetőségekre, ehhez a 

gimnáziummal együtt sportkörök is szervezhetők, szülői hozzájárulással a városban is 

gyakorolhatók. 

Lehetőség van irodalmi, képzőművészeti, kulturális értékek és a természet szépségeinek 

megismerésére (színház- és mozi-látogatás, múzeum). Az ízlés- és értékítélet, valamint a 

készségfejlesztő programok a diákotthoni nevelés egyik központi területe. 

Kiemelt fontosságú a közösségi hétvégék megszervezése. Ennek érdekében kulturális és 

lelki programokat, kézműves foglalkozásokat, filmklubot, diákotthoni estéket szervezünk 

meghívott előadókkal, kollégák bevonásával. 

 

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

Pedagógiai tevékenység a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (ill. e pontba nem tartozó, 

mégis hátrányos helyzetű) tanuló esetén 

Az igazgató összefogja az intézmény gyermekvédelmi munkáját, elkészíti az 

intézmény munkatervének gyermekvédelmi fejezetét, segíti a pedagógusokat 

gyermekvédelmi munkájukban, tájékoztatja őket a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos rendelkezésekről. 

Figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, valamint a 

magatartászavaros gyermekek fejlődését. 

Az igazgató a nevelőkkel együttműködve minden tanév elején felmérést készít az 

óvodai/iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeiről, javaslatot tehet szociális 

támogatásukra és pedagógiai gondozásukra. 

Az igazgató az iskolaorvossal együttműködve gondoskodik az egészségkárosodott 

gyermekek megfelelő foglalkoztatásáról, pályaválasztásuk segítéséről. 

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket az iskola lehetőségeihez 

mérten támogatjuk (tanszersegély, ingyenes étkeztetés). 

Szükség esetén lehetőség van arra, hogy a veszélyeztetett tanuló diákotthoni 

elhelyezést kapjon (amennyiben a közösségbe be tud illeszkedni). 

Probléma felmerülése esetén a családnál környezettanulmányt készítünk, a 

szülőkkel, gyámokkal való személyes találkozáskor segítségünket felajánljuk. 

A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét 

figyelemmel kísérjük, és segítünk a hátrányok leküzdésében. 

Drog- és bűnmegelőzési programokat szervezünk. 
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Tanácsadást szervezünk tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak. 

Mentálhigiénés, egészségvédő programokat szervezünk (táplálkozás, higiénia, 

sport, relaxációs technikák elsajátítása, kulturálódási lehetőségek). 

A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében 

intézményünk együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal, Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői 

Bizottsággal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

Programunkban a gyermekvédelem minden esetben a törvényesség határain belül valósul 

meg.  

 

A gyermekvédelem célja: 

Prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Gyermekeink/tanulóink szociokulturális háttere részben kiegyensúlyozott és 

elfogadható képet mutat. Munkánk tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az 

elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi 

lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg egyszülős, vagy nevelő szülők által 

nevelt családokét. 

Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek 

veszélyeztetettségét is magában hordja. Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a világban 

való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz. 

Feladatunk az óvoda/iskola világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem működő, 

esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - 

kapcsolattartás. 

 

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai 

- A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, 

értékrendje 

- A család lakhelye és környezete 

- A gyermek, diák és/vagy szülő egészségi állapota 

- A családtagok száma 

 

Környezeti okok lehetnek 

- Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek 

- Szűkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése 

- Szülők iskolázatlansága 

- Nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen 

bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű, felelőtlen életvitel, 

bűnöző családi háttér 

- Negatív hatású baráti kör 

- Anyagi okok lehetnek 

- Munkanélküliség 

- Létminimum alatti 1 főre jutó jövedelem 

- A szülő csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen 

- A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik 
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Egészségügyi okok 

- Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság 

- mozgáskorlátozottság 

- érzékszervi károsodás (látás, hallás...) 

- érzékszervi rendellenesség 

- Tartós betegség 

- Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy gyerek) 

- Higiénés hiányosságok 

 

A gyermek személyiségében rejlő okok 

- Értelmileg, érzelmileg visszamaradt 

- Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében 

- Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása 

 

Az önművelés igényének kialakítása 

- A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása 

- Praktikus ismeretek elsajátíttatása 

- A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, 

külső segítség felajánlása 

- Családi életre és egészséges életmódra nevelés 

- A testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás- és 

feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a szabadidő 

tartalmas eltöltésének igényét 

 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére 

- Differenciált fejlesztés. 

- Egészségnevelés 

- A sport és egyéb mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése 

- Interkulturális ismeretnyújtás: Pl. életvezetés, cigány irodalom, a cigányság 

története 

- Tehetségígéretes/tehetséges gyermekek/diákok felkészítése 

- Felzárkóztató foglalkozás a valamilyen területen lemaradóknak 

- Igény szerint ügyelet biztosítása: szülői értekezletek és fórumok időtartama alatt 

- A családi életre nevelés tanítása: tanácsadás, külső segítség felajánlása 

- Mozgáslehetőség biztosítása 

- Kulturális rendezvények csoportos látogatása. 

 

9. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 

A diákotthonban az évet közös kollégiumi főzéssel, sportdélutánnal és az új diákok 

számára szervezett beavató ünnepséggel kezdjük. 

Novemberben Márton nappal, decemberben a Mikulás és Karácsony köré szervezett 

eseményekkel igyekszünk meghittebb és családias, hiánypótló légkört teremteni, 

előmozdítani. A ballagás előtt külön is búcsúztatjuk a végzős diákokat. 

A kollégium programjának továbbfejlesztése a diákok nagyobb bevonásával, 

öntevékenységük és kreativitásuk, valamint a társadalom változásainak 

figyelembevételével szükséges. 
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10. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

A tantestületi értekezleten, röpgyűléseken, egyéb tájékoztatókon az ügyeleti és 

foglalkozási rend, valamint a kollégium zavarmentes működésének megtartásával a 

kollégiumi tanárok is részt vesznek. A kollégiumi tanárok rendszeres kapcsolatot tartanak 

az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal. Szükség esetén külön megbeszéléseket 

kezdeményeznek. 

Az iskolával közösen tartott szülői értekezletek és fogadóóra ad lehetőséget a szülőkkel 

való találkozásra és együttműködésre. Természetesen szükség esetén mind a szülők, mind 

a kollégiumi nevelők telefonon is egyeztetnek szükség esetén (gyermek betegsége, 

váratlan esemény, rendkívüli engedélyek). Mind a szülő, mind a nevelő kezdeményezhet 

személyes beszélgetést. 

A szülők írásban engedélyezik az iskolán kívüli rendszeres szabadidős ill. 

sporttevékenységet. 

11. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Az egészségnevelés célja 

Az egészségnevelés feladatai  

Az egészségnevelés területei 

Módszerek, eszközök  

Fejlesztési követelmények  

Ellenőrzés, értékelés 

Egészségügyi prevenció az iskolában  

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

A szakemberek együttműködésének lehetőségei és módszerei  

Az egészségnevelés szakmai programja 

 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagunkban nem értek el kedvező eredményt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonyabbá 

az egészségnevelési munka.  

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az 

embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel.  

 

Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az egyéneknek 

lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a 

mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális 

és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az egészségmegőrző tevékenység 

magában foglalja az emberi szervezet működésével és betegségek megelőzésével, az 

életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen kívül szakmapolitika 

változásokat feltételez, mivel a politikai és környezeti tényezők nagymértékben 

befolyásolják az egészséget. 

 

Mi az egészség? 

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek átfogó filozofikus vagy morális 

felfogások is. Másképp gondolkodnak az egészségről a laikusok és másképp az 
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egészségügyben dolgozók, de a különböző kultúrákban, társadalmakban ugyancsak eltérő 

módon vélekednek és beszélnek róla. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció az egészséget a társadalmi 

és az egyéni teljesítmény felől közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és 

pozitív természetét. 

 

Az egészséget alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak” tekinti, mely 

egyben társadalmi befektetés is. Fontos, hogy az egészségfogalom kiterjedt 

jelentéstartalma miatt az adott helyzethez igazodó szempontok kerüljenek előtérbe, melyek 

meghatározzák az elsődleges feladatokat is. Az egészség a szervezet és a környezet közötti 

dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés fogalma viszonylag új keletű, ennek ellenére gyökerei sok – sok évre 

nyúlnak vissza. 

Kezdetben a fő célkitűzés a megfelelő higiénés szokások bevezetése és elterjesztése volt.  

Később a környezeti és biológiai tényezők változása által okozott betegségek kerültek 

előtérbe.  

 

Így a figyelem központjába az életmód változtatás, az átfogó védőoltási és szűrési 

rendszerek kerültek. Ezekkel az intézkedésekkel a járványok kezelhetőkké váltak. 

A krónikus megbetegedések megjelenésével és elterjedésével, különböző 

egészségnevelési kampányok jöttek létre. Bebizonyosodott azonban, hogy a nevelési 

folyamatba illeszthető ismeretátadás, az ismeretek bővítése önmagukban nem 

eredményezik az egyes ember szintjén az életmód tartós megváltozását. 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagukban nem értek el kedvező eredményt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonnyá az 

egészségnevelési munka. 

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az 

embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel. Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az 

egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az 

egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi 

az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az 

egészségmegőrző tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével és 

betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen 

kívül szakmapolitikai változásokat feltételez, mivel a politikai és környezeti tényezők 

nagymértékben befolyásolják az egészséget. 

 

Az életmód szerepe 

A népegészségügy mérései kedvezőtlen életkilátási képet mutatnak. Az okokat két 

témaköré csoportosítják. 

- az egészségre ártalmas viselkedési módok gyakoriságának alakulása,  

- a gazdasági - társadalmi környezet minősége. 

 

Az életmódot nem kiváltó oknak kell tekintenünk, hanem okozatnak. Az életmód 

meghatározza az egészségi állapot alakulását. Az egészségi állapot viszont csak akkor 

változik, ha az életmódmód megváltozásában szerepet játszó okokat megszüntetjük. 
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Az egészségi állapotban pozitív változásokat szeretnénk elérni, akkor még az ártalmakkal 

való találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtani. A 

beavatkozásra legeredményesebb időszak az általános iskolában eltöltött nyolc év, mert 

ebben a korban legintenzívebb a tanulási időszak. Ebben a munkában a család és az iskolai 

környezet támogatását is el kell nyerni. 

A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a kapcsolatok kialakításában, 

fenntartásában és konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő önbizalom, a 

közösséghez való tartozás, a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az 

önirányítás képessége, az egyén egyre kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. 

 Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen talál is a 

pótszerekben, pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát a képességek és 

készségek határozzák meg. 

 

 

A kollégiumi – egészségügyi szolgálat közegészségügyi feladata 

Az iskolai – egészségügyi szolgálat jogszabályban rögzített feladatai közé tartozik a 

közegészségügyi követelmények működés közbeni teljesítésének figyelemmel kísérése, az 

észlelt hiányosságok jelzése, 

Az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

Szülői értekezleten tájékoztatást adnak a tanulók körében végzett vizsgálatok 

eredményeiről, 

Bekapcsolódnak a prevenciós munkába. 

 

A nevelők közegészségügyi feladatai 

A közegészségügyi szabályok betartatása elsősorban az intézményben dolgozók feladata. 

A nevelőknek nemcsak a gyermekek érdekében, de saját érdekükben is törekedniük kell a 

tárgyi környezet, valamint a napirendből adódó felesleges terhelések megelőzésére, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére. 

 

A szülők közössége 

Az óvoda és az iskola a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítését, a 

gyermeket nevelő családokkal, a szülőkkel, gondozókkal együttműködve tudja csak 

eredményesen megvalósítani. 

 

Nevelési tanácsadó 

A gyermekek tanulási képességeit vizsgálja. A tanácsadó feladata, hogy a tanulási 

zavarokban, részképesség zavarokban szenvedő gyermekek komplex vizsgálatát, a 

speciális igények felmérését elvégezzék. A továbbhaladás érdekében tanácsokkal látja el a 

szülőket, a nevelőket. Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 

 

Logopédus 

A különböző eredetű beszédhibák korrigálását végzik. 

 

Gyermekjóléti szolgálatok 

A nehéz szociális körülmények között élő gyermekeknek nyújtanak segítséget. Feladatuk 

a családok segítése a gyermeknevelésben, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, a 

bántalmazott, elhanyagolt gyermekekkel kapcsolatos nehézségek megoldása. 

 

Az egészségnevelés szakmai programja 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok 
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- Iskolai étkeztetés, 

- Személyiség fejlődése. 

 

Az egészségnevelési feladatok megoldása 

- A tanórai programon kívüli tevékenységek, 

- Egészségnapok, egészséghetek, sportprogramok szervezése,  

- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, 

 

Környezetnevelési alapelveink 

Az egyetemes természetnek / a Világegyetem egészének /, mint létező értéknek tisztelete 

és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt. 

A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés.  

A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

Az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

Rendszerszemléletre nevelés 

Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

Szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben. 

A környezetetika hatékony fejlesztése. 

Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

Tolerancia és segítő életmód. 

A környezettudatos magatartás és életvitel segítése. 

Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

Az egészség és a környezet összefüggései. 

Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák. 

 

 

Környezetnevelési céljaink 

 

a. Hosszú távú célok 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés érdekében diákjainkban kialakítani: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt, 

- a környezet / természetes és mesterséges / értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

Ilyenek például: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- szintetizálás és analizálás 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 
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- kreativitás 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás 

- kommunikáció, média használat 

- konfliktuskezelés és megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- értékelés és mérlegelés készsége 

 

b. Rövidtávú célok 

A környezetnevelési munka hatékonyságához fontos: 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához 

- a tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés 

módszereinek bemutatása 

- hagyományok ápolása 

- környezet és természetvédelmi versenyeken való részvétel 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

- a szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti 

nevelésre / pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a 

természet állapotának mérési módszerei /  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon / 

a környezetszennyezés hatása a természeti, az épített környezetre, az 

emberre / 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása / csoportmunka, önálló 

kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok / 

- tanórán kívüli szakkörök szervezése 

- multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon 

 

12. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészségfejlesztés, -nevelés területei: 

- Egészség – betegség, 

- Táplálkozás – mozgás, 

- Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

- Testápolás – személyi higiénia – és az öltözködés, 

- Családi élet jelentősége, 

- Kortárskapcsolatok, 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések, 

- Szexualitás, 

- Egészséges környezet és védelme, 

- Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás. 

 

Fejlesztési követelmények 

Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire.  

Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 

Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre 

differenciáltabbá. 

Az egészség és a magatartás szempontjából kritikusnak mondható területekkel 

(táplálkozás, mozgás, biztonság, az alkohol, a kábítószer, a dohányzás a családi és kortárs 

kapcsolatok, a környezetvédelem, a személyes higiénia és a szexualitás) nem egymástól 
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elszigetelten, összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös kapcsolatrendszerükben 

foglalkozzunk. 

Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 

elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztésére. 

Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív beállítódottságuk. 

Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük.  

Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése.(társadalmi, nemi - és családi élettel kapcsolatban) 

Fejlődjön szociális érzésük. 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján értékelni kell. 

Az ellenőrzés rendszeres munkára ösztönzi a tanulókat. 

Ismereteik és képességeik fejlődnek. Az ellenőrzés önellenőrzésre, kötelességtudásra 

nevel, és fejleszti a tanulók önértékelő képességét.  

Az értékelés történhet: szóban, írásban, iskolarádión és iskolai újságon keresztül, faliújság 

segítségével, oklevéllel stb. 

 

Egészségügyi prevenció az iskolában 

A prevenció fő formái: 

Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti károsító 

tényezők kiiktatására irányuló tevékenységek. Életvezetési ismeretek és készségek, 

táplálkozási programok, stb. 

Másodlagos prevenció: az egészséges emberek között végzett időszakos szűrővizsgálatok. 

 

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

A gyermekkori szűrővizsgálatok különböznek a felnőttkoritól. Mivel a gyermekeknél 

dinamikusan fejlődő szervezetről van szó, náluk nemcsak az egészség állapot, hanem a 

gyermek testi, mozgási - mentális, pszichés és szociális fejlődését vizsgáljuk és értékeljük. 

Az egyedi fejlődési ütem miatt az orvos dönt a vizsgálatok rendjéről.  

 

Minimális követelmények a vizsgálatok rendjéről 

Az iskolás gyermeket kétévente, az óvodás gyermeket évente és a védőoltások beadása 

előtt meg kell vizsgálni, 

A testnevelési csoportbeosztások elkészítése előtt,  

Táborozás előtt, 

Az iskolába lépést megelőzően, 

Amikor a pályaalkalmasságot véleményezik. 

 

A szűrővizsgálatok rendje, mely kiterjed a következő területekre: 

A növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, túlsúly, növekedés 

megtorpanása vagy gyors növekedés), 

Vérnyomásmérés, 

Mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas 

deformitások), 

Látás vizsgálat, 

Hallás vizsgálat 

Beszédhibák vizsgálata, 

Fogászati szűrővizsgálat 
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A szakemberek együttműködésének lehetősége és módszerei 

 

A tanulók iskolai környezetének alakításában, a közegészségügyi feladatok teljesítésében 

meghatározott feladatkörrel rendelkeznek: 

- az iskolai – egészségügyi szolgálat szakemberei (iskolaorvos, védőnő), 

- az iskola pedagógusai, 

- a szülők közössége, 

- Nevelési Tanácsadó, 

- Logopédus 

- Gyermekjóléti szolgálatok 

 

13. Második Esély Gimnáziumi Program a kollégiumban 

Intézményünk a 2010-2011-es tanévben pályázati támogatást nyert a Második Esély 

Gimnáziumi programra. A pályázat célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem 

rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, 

illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi 

megszerzésében. Ennek érdekében olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási 

igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások alkalmazását kívánjuk támogatni, melyek 

korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben. 

A szakmai koncepció szerves része az oktatási szolgáltatások mellett egy komplex, segítő 

szolgáltatásrendszer működtetése is, annak érdekében, hogy az érintett célcsoport 

sikeresen elvégezze tanulmányait.  

Az új tanulási formák bevezetésének célja, hogy csökkentse a tanulási kudarcokat és 

ezáltal a tanulói célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye az egyes 

intézményeket és pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat 

újból, eredményesen be tudják vonni az oktatásba annak érdekében, hogy az érintettek 

saját tanulási pályára állva sajátítsák el a további életük alakításához nélkülözhetetlen 

kompetenciákat. A pályázat lehetővé teszi, hogy a jelenleg elszórtan jelenlévő új tanulási 

módszerek a későbbiek folyamán elterjedjenek a közoktatás rendszerében. 

A pedagógiai program elsősorban a készség- és képességfejlesztésre épül. A Második 

Esély Gimnáziumban kötelező az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása, és 

követelmény a diákot passzivitásra késztető frontális és demonstratív oktatás kerülése. A 

pedagógiai nevelés nem a tananyagra és a szorosan vett iskolai órákra korlátozódik, hanem 

a bekerülő fiatalok teljes életére hatnia kell. Fontos, hogy az iskola sikerélmények 

megvalósulásának helyszínévé alakuljon át. 

Kollégiumunk támogatja a program megvalósulását, a programban szervezett egyéni 

foglalkozásokat, valamint a szilenciumi foglalkozásokat is ennek szellemében szervezzük. 

 


