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1.1.

Törvényi előírások

Az intézmény pedagógiai programja a közoktatásról szóló 1993. évi 79 . törvény, a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI. 4.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2012. évi CXC törvény,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelésének….. irányelve és a Magyarországi Református Egyház többször
módosított Közoktatásról szóló 1995. évi I. törvénye figyelembevételével készült.

1.2.

Helyzetelemzés

Iskolánk,a Biai Református Általános Iskola 64 év szünet után, 2012 .szeptember 1-jén kezdte
el újra működését, a Biai Református Egyházközség fenntartásában. Működésünket az Önkormányzattal történt megállapodás alapján a Sándor -kastély melléképületében, a Szentháromság
tér 6. sz. alatt kezdtük. Alulról építkező iskola vagyunk, így első évben egy osztállyal és 15
gyermekkel indultunk .Az osztályban a tanítói munkát Kontra Imre, a délutáni foglalkozásokat
Kontra Imréné Sípos Réka tanítók látták el. A szülőktől minden területen nagy segítséget kaptunk a kezdésnél,szívügyüknek tekintették és tekintik az iskola létrejöttét, lelkiségét és igényes
szakmai
munkáját.
A hozzánk járó gyermekek családi és szociális helyzete változó. Vannak csonka családból származó tanítványaink, de sok a három, vagy többgyermekes családba tartozó tanuló száma is.
Mindez fokozott odafigyelést követel az iskola pedagógusaitól.
Az eddigi tapasztalataink, az önkormányzattal történt megállapodás,a fenntartó gyülekezet felelősségteljes hozzáállása , valamint az intézményünk felé megnyilvánuló érdeklődés és a folyamatos jelentkezés arra enged következtetni, hogy ha Istennek is kedves, intézményünk működésének feltételei továbbra is biztosítottak.

1.3.

Általános elvek

Mitől református egy iskola?
A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve,
az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság
Alaptörvénye, a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok
alapján - közoktatási intézményeket tart fenn.
Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre
vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.
A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból
következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
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A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor
tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református
közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.
A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási
intézmények célja és feladata, hogy
 tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a
magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor
készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
 Református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá nevelje.
 Nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük
és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.
Mindezek megvalósítása egyházunk oktatási intézményeinek évszázadok során kialakult hitbeli
örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.
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AZ ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJA
„Megjelentette néked, oh ember , mi légyen jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy
igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel!”
/Mikeás 6,8./

1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, értékei,
feladatai, eszközei, eljárásai
1.4.1.Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása
A gyermeket – adottságaival együtt – Isten ajándékának tekintjük.
A nevelés alapvető színtere a család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és
nem vállalhatja át a kötelességeiket. Munkánk hatékonyságához azonban hozzátartozik, ha nevelési céljaink, módszereink megválasztásában és megvalósításában
együttműködünk a családi közösségekkel.
A református iskola olyan keresztyén iskola, amely sajátos értékrendjével, kiegészített tananyagával, tantervi-óratervi hangsúlyeltolódásaival és módszereivel elősegíti, hogy a gyermekből egészséges, jellemes, művelt keresztyén ember váljék.
Célunk, hogy a nálunk végzett növendékek:
 szolgái legyenek Istennek, segítői embertársaiknak és védelmezői a teremtett világnak;
 szeretetben járjanak, és helyt álljanak az emberi közösségekben;
 készek legyenek az őket megszólító Isten üzenetének meghallására, annak
megértésére és az arra való feleletre;
 a mindenségben Isten által beépített törvények érvényesítésén fáradozzanak a tudományok művelése által.
„Boldog ember az, aki megtalálja a bölcsességeket, és az az ember, aki értelmet kap. Mert
több haszna van ennek, mint ezüstnek és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. „ (Pld.
3,13-14.)
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1.4.2.Iskolánk alapelvei:
Keresztyén szellemiség, ezen belül református arculat megteremtése
A református arculat alapját a Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata képezi, mely a következőket szögezi le:
I.

Jézus Krisztus missziói parancsa: "... tegyetek tanítványokká minden népeket,megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,tanítván őket,hogy
megtartsák mindazt,amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.” (Máté, 28,19.) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református oktatási intézmény jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassa a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy
nevelik és neveltetik őt, "hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen
vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt.
A református oktatási intézmény keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.

1. A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni intézményeiben.
a.) Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik
 életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a
II. Helvét hitvallást,
 tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére.

b.) Magyar reformátusokat, azaz olyan kálvinistákat, akik
 a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják,
 ismerik az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit;
szívesen vallják magukat magyarnak, szeretik hazájukat, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek.

c.) Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat,
akik:
 tudják, hogy Kiben és miért hisznek,
 képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni,
 törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút
egyre biztosabb megkülönböztetésére;
 felismerik a valódi értékeket, és tisztelik azokat;
 a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismereteket szereznek;
 igyekvőek a testi-lelki-szellemi harmóniára életvitelükben;
 elfogadják, befogadják maguk közé a más nemzethez, nemzetiségekhez, népcsoportokhoz, felekezetekhez, stb. tartozó társaikat is, és a testi – szellemi fogyatékkal élőket is;
 figyelnek embertársaikat megsegíteni, különös tekintettel, a fogyatékkal élőket;
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 törekednek a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére;
 felelős helytállásra igyekeznek.

2. Református iskolánk úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy
a.)

- megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival;
- a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja;
- hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít;

b.)- növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét;
- növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára;
- a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre;
- a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás
és a felelős cselekvés képességét;
c.) - gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat;
- megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út;
- rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat
és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.
A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos
magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét.

A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak, így a mi intézményünknek is az a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelőoktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknekeszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző
kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden
növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a
Teremtőjétől.
II.







Családias légkör kialakítása, megtartása
Célunk, hogy a szülők, tanárok, gyerekek, testvérek, valamint az iskola többi munkatársa
között minél szeretetteljesebb, meghittebb kapcsolat alakuljon ki, így is segítve tanulóink
harmonikus növekedését. Ennek érdekében évfolyamonként csak egy-egy osztályt indítunk.
A gyerekeket úgy igyekszünk nevelni, hogy természetes legyen számukra az, hogy figyelnek a náluk kisebbekre, és felelősséget érezzenek irányukban.
A tanév során rendezvényeket - osztályműsorokat tartunk a megfelelő időszakhoz kapcsolódó témákkal. Alkalmanként a szülőkkel, a tanítványokkal és a munkatársakkal közösen szervezünk összejöveteleket , közös játékokkal, vetélkedőkkel. Így is próbáljuk a
szülőket, testvéreket az iskola vérkeringésébe bevonni.
A tanév során szervezett családi kirándulásokkal is segítjük a fenti cél megvalósítását.
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III.

A gyülekezettel közösen megtartott egyházi ünnepek is igen nagy segítséget nyújtanak a
közös belső értékek kialakításában.
A szülők többsége szoros kapcsolatban van egymással és a gyermekeiket nevelő - tanító
pedagógusokkal, ami hozzájárul a közös munka sikeréhez.
Biai Református Általános Iskola pedagógiája aktualitásainak alkalmazása a
nevelés területén.

A református iskola az értékek, az értékrend védelmével magát az embert védi.
Olyan feltételeket igyekszünk teremteni és olyan munkát végezni, hogy a gyermekek testileglelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban.
Kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekekre való személyes odafigyelést, a személyre szabott
foglalkozást, mind a tehetséggondozás,mind a felzárkóztatás terén.
Arra törekszünk,hogy intézményünkben jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak, nevelődjenek a gyermekek.
Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk.
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek tanulóink
személyiségébe.
Célunk a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani , keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat, kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket, s kitatással eljutni a kitűzött célig.
Azért dolgozunk,hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott,a felnőttek világában boldogulni
tudó emberekké váljanak. Olyanokká,akik a megszerzett tudást értéknek tekintik és használják,akik egyéni értéknek tekintik a családjukat, a nemzetüket,egyházukat .
Arra törekszünk, hogy ápoljuk,továbbvigyük hagyományainkat, a családi tradiciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság a keresztyén értékek, a munka szeretetét.



1.4.3.Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánk céljai, feladatai:
CÉLJAINK:
Korszerű,keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása,
melyet a gyermekek eszközkét használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez, valamint alkalmaznak különböző csselekvésformákban.
Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az intézményi tradiciókat őrző fiatalok
nevelése.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi-nemzeti-és keresztyén
értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
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Pedagógiai munkánk alapvető célja, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre
és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat:
 A Biblia alapértékeinek hangsúlyozása, elfogadtatása.
 Az élet tisztelete és védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő- és élettelen természet szépsége iránt.
 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges
és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény.
 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre az esztétikum befogadására és létrehozására. A tanulók képességek szerinti fejlesztése.
 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonságainak tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességének kialakítására. A fejlődő világ új ismereteihez és követelményeihez való megfelelő viszony kialakítása. A környezetünk iránti felelősség tudatosítása. Művészeti nevelés.
 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete. A nemzeti kultúra ápolása: a
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének kialakítása.
 A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség-és közösségvállalás. A hazánkban
élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Igény a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
 Az egész életen át tartó tanulás előkészítése. A tudás iránti igény kialakítása. Az anyanyelv megszerettetése. A szóbeli és írásbeli készség alakítása. Az idegen nyelv ismeretének megalapozása. A logikus gondolkodás fejlesztése. A kompetenciaterületek fejlesztése, gyakorlatban is használható tudás elérése. Az informatikai kultúra közvetítése.

FELADATAINK:
A pedagógiai alapvetésekben megfogalmazott nevelési cél, eszmény elérése érdekében az
iskola az alábbi részfeladatok harmonikus egységét kívánja megvalósítani:
Alapkészségek elsajátításának biztosítása:
A tanulók számára az olvasás, írás, számolás eszköz szintű használatának kialakítása, információszerzés szűkebb és tágabb környezetről, elemi összefüggések megismerése, a lényeges
megkülönböztetni tudása a lényegtelentől.
A hatékony tanítási- nevelési folyamat érdekében:
 tanulóinkkal megismertetjük az önálló tanulás és az önképzés hatékony módszereit;
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 törekszünk a diákok kreatív, az igazságok felfedezésére irányuló képességeinek kibontakoztatására;
 előtérbe helyezzük a kreatív gondolkodást igénylő feladatokat.
 olyan tanítási módszereket alkalmazunk, amelyek hozzásegítik a tanulókat az életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodáshoz, tanuláshoz, kritikai képességeik kifejlesztéséhez, és amelyek segítségével - figyelembe véve az egyes tanulók képességeit - a tananyagot a diákok el tudják sajátítani az alkalmazási készség szintjén;
A szociális nevelés területén:
 szorgalmazzuk - együttműködve a tanulók családjaival- az emberi és keresztyén értékek
elsajátítását, figyelve a nyílt és kiegyensúlyozott személyiség kibontakoztatására;
 igyekszünk kibontakoztatni bennük a közösségteremtő erőt az emberek és az események
megértésének kialakításával;
 gyakoroltatjuk a szolidaritás gondolatát a lemondás és az önzetlen segítségadás alkalmaival;
 különös gondot fordítunk a mások iránti tisztelet és a nemes célokért való együttműködési készség kialakítására a dialógus, a szolgálatkészség és a kulturált társadalmi érintkezés
formáinak gyakorlásával;
 Szorgalmazzuk a társadalmi és gazdasági élet törvényeinek fokozatos megismertetését a
társadalom különböző rétegeinek hiteles bemutatásával;
 igyekszünk felkészíteni a tanulókat a közéleti felelősségre;
 külön gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra.
A vallásos és erkölcsi nevelés formái tekintetében:
 tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk;
 a református iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy a tanulók szilárd
és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres tanórai hitoktatásban;
 segítjük a növendékek életkorának megfelelően a hit kibontakozását, az istentiszteleti és
más hitéleti alkalmak megszerettetését, és ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását;
 fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését;
 megteremtjük a tanítás előtti énekes imádság, valamint a többi hitéleti alkalom lehetőségét (evangelizációk, csendesnapok, bibliaórák, stb.)
 előmozdítjuk a gyülekezeti közösségekkel való kapcsolatot;
Az egészséges életre nevelés területén:
 megismertetjük és igyekszünk megszerettetni a tanulókkal a rendszeres testedzés formáit;
 felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozás szabályairól;
 óvjuk őket a káros szenvedélyek veszélyeitől (alkohol, drog, dohányzás, játékautomaták,
tv, videó, szerencsejátékok... stb.);
 felvilágosítjuk őket a felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról a keresztyén erkölcsi
elvek alapján;
 alapvető ismereteket adunk a betegségek megelőzéséről és gyógyításáról, az elsősegélynyújtásról;
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 oktatjuk a balesetmegelőzés és tűzvédelem, valamint a polgári védelem alapvető szabályait;
 a testápolás és a tisztálkodás szükséges és egészséges módjára nevelünk.
A környezeti - környezetvédelmi nevelés területén:
 Az iskolánk egész képzési rendszerét átfogó környezeti nevelés során globális látásmód kialakítása a cél, amely a lokális cselekedetekben mutatkozik meg, azaz a szűkebb környezet megóvásának, az esztétikus környezet kialakításának és fenntartásának igényében. (ld. Környezeti
nevelési program, I. számú melléklet)
Az esztétikai nevelés területén:
 megismertetjük az emberi környezet esztétikumának kialakítását a lakásban, az iskolában,
közvetlen környezetünkben;
 szabatos fogalmazásra, igényes és gondos munkára nevelünk;
 Saját és a közösség tulajdonainak gondozására, rendben tartására és megbecsülésére neveljük
diákjait;
 a természet és a környezet megbecsülésére és védelmére nevelünk;
 ízléses és egyszerű öltözködésre és gondozott, ápolt megjelenésre nevelünk.
Szociális ellátások biztosítása:
 Az iskola egyik alapfeladata a szülők igényeivel összhangban lévő, az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodó egész napos ellátások (ügyelet, délutáni foglalkozások, tanulási idők)
és diákétkeztetés biztosítása.
 A különféle normatívák-támogatások megfelelő felhasználásával könnyíteni a rászorulók
terhein;

1.4.4. A tanítási-tanulási folyamatok pedagógiai elvei
Intézményünk családias jellegéből adódik, hogy szinte mindenki mindenkit ismer, így
megvalósulhat egy olyan bensőséges kapcsolatrendszer tanár és diák között, amely biztosítja:
a követelmények személyre szabottságát (a gyermek adottságainak a figyelembevételét ), azt,
hogy ne legyenek „elveszett, szürke” gyerekek, és minden gyermekből kihozzuk a legtöbbet.
Legfontosabb feladatunk, hogy megpróbálva megfelelni a szülők bizalmának a ránk bízott
gyermekeket úgy neveljük, hogy amikor elhagyják az iskolát, rendelkezzenek azokkal a lelki szellemi - fizikai muníciókkal, amelyek birtokában:
 lesznek gyökereik
 helyt tudnak állni a próbatételekben,
 váratlan helyzetekben megőrzik cselekvőképességüket
 képességeiknek megfelelő intézményben tudják folytatni tanulmányaikat,
 meg tudnak birkózni a rájuk váró feladatokkal,
 képesek lesznek az alkalmazkodásra.
 angol nyelven alapszinten megértik a másikat, és ki tudják fejezni magukat,
 Ezeken felül nagyon reméljük, hogy ha még nem döntöttek Krisztus mellett, akkor hitük
kibontakozik, és mihamarabb bekövetkezik ez a mindent eldöntő fordulat életükben.
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 A fentiek érdekében törekszünk:
 a keresztyén értékek közvetítésére,
 szeretetteljes, családias légkör megteremtésére és megtartására.






Kiemelten kezeljük: a következő tantárgyakat:
a hit és erkölcstant,
a magyart,történelmet
a matematikát
a művészeti tantárgyakat (rajz-és vizuális kultúra, néptánc, ének)

Az egyéni adottságokat figyelembe véve biztosítjuk a tanulóinknak a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás lehetőségét, valamint integrált nevelést valósítunk meg.
Pedagógiai céljaink elérése érdekében hagyományos módszereink mellett a kompetencia
alapú oktatást elősegítő programcsomagok minél több elemét igyekszünk adaptálni oktatónevelő munkánkban.

Általános fejlesztési alapelvek:
Gyermekközpontúság
Elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét kell szolgálnunk, így minden tevékenységet
annak kell alárendelni, azt kell figyelembe venni, hogy azok miként hatnak a tanulókra ,
Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
Prioritást kell kapnia annak a szemléletnek, 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 és megszereztetnie.
A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
A műveltségterületi fejlesztésben az ismeretek átadására és a képességek fejlesztésére
egyaránt megfelelő teret kell biztosítani, de a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani a képességfejlesztésre, az alkalmazható tudás megszerzésére.
Képesség- és személyiségfejlesztés
Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kell kezelni 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 aktivitás.
Új típusú tanári attitűd
Új tanárszerepet igényel, nem előadó tanárt, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő,
támogató és innovatív pedagógust.
Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása
élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek, maguk fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonhatnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazhatják. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják védeni érvekkel és meg tudják vitatni.
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Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
Differenciált tanulásszervezési módszer EK bevezetésével lehetőség nyílik az egyes tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének
megfelelő fejlesztés.
Fokozatosság és folyamatosság
Előnyben kell részesíteni azokat a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra
épülnek, amelyek a folyamatosságot és a folytonosságot teremtik meg a tanítási-tanulási folyamatban. Számolnak a tanulók különböző ütemű mentális- és képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával.
Valóságos tanulási környezet
Az ismeretszerzésnek a hagyományosnál nagyobb mértékben kell épülnie a valóságra annak közvetlen és közvetett megtapasztalása, megfigyelése és vizsgálata által. A tanulásnak hozzá
kell segítenie a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási helyzeteket a terepmunkán
keresztül tapasztalják meg.
Integrációs elv
Módszereinknek szoros összhangban kell állniuk az alaptanterv fejlesztésre váró kulcskompetenciáival, a közös követelményekkel („kereszttantervekkel”) és a különböző műveltségi
területekkel. Hangsúlyossá tesszük, hogy nemcsak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a
nevelési integrációs lehetőségeket is fejleszteni szükséges.

1.4.5. A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, módszerei, eljárásai
A diákok fejlesztéséhez javasolt tevékenységrendszer a tapasztalatszerzésre épülő megismerést, a
kooperatív tanulási technikákat és az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztést részesíti előnyben. ezért ehhez igazodik taneszközfejlesztésünk és metodikai kultúránk is. Alapelv,
hogy a megválasztott eszközök álljanak teljes összhangban a nevelői szabadság, az alkotás iránti
tisztelet, valamint a deklarált célrendszerrel.
A tantestület törekvése az, hogy a rendelkezésre álló eszközök és feltételek meglétével a pedagógiai kulturáltság és hatékonyság optimális viszonyát teremtse meg iskolánkban.
cél:
 a tanítási-tanulási folyamatban leghatékonyabban alkalmazható eszközök, eljárások választása;
 a tanulási aktivitást, önálló ismeretszerzést lehetővé tevő eszközök, eljárások alkalmazása;
 a pedagógiához és a tantárgyakhoz kötődő módszertani kutatások figyelemmel kísérése
alapján a folyamatos innováció.
feladat:
 a különböző tantárgyak tantervében megjelölt belépő tevékenységformákhoz szükséges
eszközök alkalmazása;
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 a továbbképzéseken megismert új eljárások megismertetése a munkaközösségek tagjaival, az alkalmazás lehetőségeinek megszervezése, megteremtése;
 A tanórán differenciált munkaformák alkalmazása a meglévő eszközeinkkel, az informatikai lehetőségek használatával;

alkalmazott módszereink:
A diákok fejlesztéséhez javasolt tevékenységrendszer a tapasztalatszerzésre épülő megismerést, a kooperatív tanulási technikákat és az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztést generálja, mely kikényszeríti az ilyen irányú taneszköz fejlesztést és metodikai kultúra elterjedését.







tanórai differenciálás heterogén csoportban,
kooperatív tanulási munkaformák,
tevékenységközpontú pedagógiai eszközök,
drámapedagógia eszközei,
egyéni és csoportos projektmunka,
egyéni és kiscsoportos megsegítések,

Eszközök
A program szakít az egy tankönyvre épülő oktatás gyakorlatával. Megvalósításához a metodikai elágazásokat, illetve változatokat, valamint a differenciált fejlesztést kiszolgáló modulrendszerű, több elemből álló, gazdag tanulói taneszközrendszer tartozik.

1.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A nevelő-oktató munka alapvető feladata a gyermekek személyiségének különféle iskolai
tevékenységek megszervezésével történő széleskörű fejlesztése. Szükséges, hogy átéljék emberi
méltóságukat, szabadságuk következményeként a felelősséget.
Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető készségek, képességek fejlesztését.
Tudatában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesztést csak a szülőkkel együtt tudjuk
megvalósítani, ill. annak, hogy a gyerekekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1.5.1. Erkölcsi nevelés
„De a lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség; az ilyenek ellen nincs törvény.”
(Gal. 5,22-23.)
 Az alapvető erkölcsi értékeket tanulóinkkal meg kell ismertetni, majd tudatosítani és
meggyőződéssé alakítani bennük. Hitünk szerint az erkölcsi értékek irányadója a Biblia.
Az erkölcsi nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, az e szerinti
viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését jelenti.
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Az igazon, a jón, a szépen, nyugszik. Példát maga Jézus adott: "Példát adtam nektek:
amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."/Jn. 13, 15/ Az így elsajátított szokások, ismeretek alkalmassá tehetik tanítványainkat a különféle társadalmi rendszerek erkölcsi elvárásainak is.
 Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a gyerekeknek
el kell sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell érteniük a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet kell kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit.
 A közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett hatásoknak élményeknek is. Fontos az élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással,
irodalmi, bibliai, történelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a
negatív, antiszociális minták hatásának a csökkentése.
 Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a
megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak.
1.5.2. Értelmi nevelés
 Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet és
az alkotásvágy fejlesztése.
 Ki kell alakítanunk és folyamatosan fejlesztenünk az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességeket, erősíteni a megfigyelő, kifejező és emlékező képességeket, a teremtett világ megismerésére való törekvés igényt.
 Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket is: a kognitív műveleteket, a
megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a tapasztalati és értelmező tanulást, mindezt a következetes kompetencia alapú oktatáson keresztül.
 Feladatunk a közvetlen tapasztalatokra épülő gyakorlati ismerteket tartalmazó tudás átadása, a kreatív gondolkodás fejlesztése, az önellenőrzés kialakítása.
 Tanulási ambíció, alkotásvágy fejlesztése. Reálisan elvégezhető házi feladatok kijelölése,
ezek rendszeres ellenőrzése, értékelése. Az optimális tanulási igényszint fejlesztése. Az
egészséges sikervágy, kudarctűrés kialakítása, fenntartása.
 A tanuló önismeretének, együttműködési képességének fejlesztése, akaratának edzése.

1.5.3. Érzelmi nevelés
 Feladatunk az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és az önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
 Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kialakítása és fenntartása az osztályokban, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és jól érzik magukat.
 Ki kell alakítanunk és fejlesztenünk kell a megfelelő érzelmi viszonyulást a családhoz, az
iskolához, a szülőföldhöz, a hazához, a keresztyénséghez.
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1.5.4. Önismeret
 Az önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés képességének kialakítása nem köthető konkrét tantárgyhoz. Így az iskola feladata, hogy olyan pedagógiai kultúrát alakítson ki, amely
a tantárgyközi kapcsolatokban, az iskola mindennapi életében a tanulók értékelését, az ellentétek, konfliktusok kezelését folyamatosan felhasználja az önértékelés, önmegismerés,
önfejlesztés működtetésére.
 A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség képességeinek kialakításával
saját személyiségük kibontakoztatására vonatkozó igényt fejleszthetjük.






1.5.5. Közösségi nevelés
Feladatunk az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása.
Fontos, hogy az ehhez szükséges kompetenciákat (segítőkészség, együttműködési készség, alkalmazkodó képesség, elfogadás…) folyamatosan fejlesszük, alakítsuk.
A segítőkészség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét
és módját.
Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a segítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös feladatmegoldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább havonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés által valósul meg.

1.5.6. Egészséges és kulturált életmódra nevelés
A református iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezés magába
foglalja azt, hogy az ember testből és lélekből áll. Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk bízottakat,
hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, minden tevékenységünkkel ezt kell elősegíteni.
A személyiség fejlesztése a gyermek teljes (testi-lelki-szellemi) fejlesztését jelenti. Ennek
érdekében feladatunk:
 -,hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt
– a gyerekek szeretete hassa át,
 -,hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a gyermekek személyiségében rejlő értékeket,
 -,hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja,
 -,hogy tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre,
 -,hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket,
 -,hogy lehetőségeink szerint a gyermekek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat,
 -,hogy kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére,
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 -,hogy jól együttműködjünk a térség iskoláival,
 -,hogy a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola
és a szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink.

1.6. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az intézmény nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és az egészség védelme. Az
egészség, az egészségvédelem (egészségnevelés), az egészséges életmódra nevelés (egészségfejlesztés) olyan értékek, amelyeknek védelme minden pedagógusnak – szaktárgyi képzettségre
tekintet nélkül – mindennapos nevelői feladata.
Egészségnevelésünk biblikus lényege: „a test a lélek temploma” nem a saját tulajdonunk, Isten
adta. Így minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a ránk bízott gyermekek egészségüket megőrizve, testi, lelki, szellemi kapacitásuk teljes birtokában betölthessék azt a küldetést, melyre
Isten hívja el őket.
Az egészség fogalma: testi, szellemi, szociális jólétet (WHO), a szervezet és a környezet egyensúlyi helyzetét, benne az egyén és társadalom egészségéért való felelősséget tartalmazza.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztési programunk az intézményi közösséghez tartozók közös
akaratát összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen
keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az
érintettek aktív részvételére épít.
Az egészségfejlesztés az alábbi alapfeladatok rendszeres végzését jelenti – minden tanulóval, a
nevelőtestület és a szülők bevonásával, az intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplő külső szakemberek ésszerű bevonásával:
 egészséges táplálkozás megvalósítása,
 mindennapi testnevelés/testedzés biztosítása minden gyermek számára,
 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének,
néptánc, mesemondás, népi játékok),
 környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést
is magában foglaló egészségfejlesztési modulok, programok beépítése az erre alkalmas
tantárgyakba, délutáni tevékenységekbe.

1.6.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
Iskolánk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
a) A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.
b) Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
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c) A tanítványaink az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli délutáni
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
 az egészség fogalma és tartalma,
 a táplálkozás,
 az alkohol-és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
 a családi és kortárskapcsolatok,
 a környezet védelme,
 az aktív életmód, a sport, a mindennapos testmozgás,
 személyi higiéné, a szexuális fejlődés,
 az elsősegély-nyújtási alapismeretek
területén.
Az egészségnevelés területei:
 testi (szomatikus) egészség védelme
 lelki (pszichikai) egészség védelme
 szociális egészség védelme
 a társas társadalmi kapcsolatok harmóniájának alakítása.
Szomatikus testi nevelés
A szomatikus nevelés feladatai között a személyi tisztaság, a környezeti tisztaság megteremtését,
a higiénés magatartásra való szoktatást, a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló
képességének fokozását, az egészséges táplálkozásra, ruházkodásra történő nevelést tartjuk
elsődlegesnek. Testi képességek: az erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság fejlesztése.
Higiénés nevelés
Célja az egyén és a közösség egészségének védelme, a külső környezetből származó ártalmak
megelőzése, elhárítása.
Személyi higiénére nevelés
Az egész nap folyamán példát mutatunk, és folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezen szabályok
betartására (bőrápolás, körömápolás, fogápolás, orr, fül, szemápolás, egészséges ruházkodás, a
helyes (egészséges) táplálkozás, a kulturált étkezés nevelési feladata.
Környezet higiéniára nevelés
A gyerekekkel közösen végezzük az osztályterem tisztaságának megóvását, szépítését,
virágosítását, a termek szellőztetését, az udvar tisztántartását, gondozását.
A betegségek megelőzésére nevelés
A fertőző betegségek megelőzésére nevelés magában foglalja a közvetlen érintkezés útján,
cseppfertőzéssel, továbbá az élelmiszerekkel terjedő fertőzések megelőzésére nevelést.
Felhívjuk a figyelmet, és megtanítjuk a helyes zsebkendő használatot, a köhögés, tüsszentés
alkalmával, hangsúlyozzuk a kézmosás szükségességét az étkezések előtt, után, az óraközi
szünetek után, WC használatot követően.
Kiemelt figyelmet fordítunk az élősködők (rüh, fejtetű) felismerésére és kiküszöbölésére. Ebben
segítséget kérünk a védőnői hálózattól.
Az egyszerűbb rendellenességek megelőzése magában foglalja a beszédhibák megelőzését,
felfedezését, korrekcióját, mely logopédus segítségével történik, és a tartási (ülési)
rendellenességek felfedezését, korrekcióját, a helyes testtartás kialakítását, melyet testnevelés
órán valósítunk meg.

A BIAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
A kondicionális testedzés
Iskolánkban a testmozgás célja a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a
testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modernkor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszerítik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a
fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény
romlását is. Ennek érdekében minden nap van testnevelés óra,melyen minden gyermek részt
vesz..
Minden alkalommal megtörténik a keringési és légzőrendszer megfelelő terhelése. A testnevelési
tananyag egészében nagy hangsúlyt helyezünk a gerinc és izületvédelmi szabályok betartására,
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire.(Az Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez című 2000-ben megjelent kiadványt használjuk a félévenkénti méréshez.)
Baleset-megelőzésre nevelés
A felgyorsult technikai fejlődés, a civilizáció számtalan olyan újabb eredményt is hozott, amely
jelentősége mellett balesetveszélyt, életveszélyt is rejt magában. A pedagógusok minden alkalommal felkészítik a gyerekeket a baleseti helyzetek felismerésére az iskolai feltételek között, és
a biztonságos eszközhasználat gyakorlására (kés, olló, villa, kísérleti eszközök). Az otthoni baleseti források felismertetése, megelőzésük gyakorlása is az iskolában valósul meg. Az utcai közlekedés szabályainak elsajátítása környezet, illetve technika órákon realizálódik.
Pszichohigiénés (lelki egészségre) nevelés
Az egészséges életvezetés
Az egészséges napirend, életrend tartalmazza a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítását,
a jó családi és iskolai környezetet és a gyerekek között kialakuló légkört, az intim emberi kapcsolatok irányítását. Erre elsősorban környezetismeret, magyar nyelv és irodalom órán nyílik
lehetőség.
A deviánsviselkedés (durvaság, agresszivitás, veszélyhelyzet és baleseti helyzet teremtése) megelőzésére a tanítói példamutatás szolgál.
A családi életre nevelés az egészséges életvezetés egyik kiemelt feladata napjainkban. Az anyai
és apai hivatás megértése, megbecsülése minden szakórán megvalósul a képzőművészeti, irodalmi és zenei tananyagokon keresztül.
Stresszelhárítás
A stresszokok kiküszöbölése azoknak az élethelyzeteknek az elkerülését tartalmazza, amelyek
stresszhatásuk következtében erősen megterhelik az idegrendszert. Ilyen a füstös, áporodott levegőjű helyiségben való tartózkodás, a folyamatos zajhatás, erős fény, sok ülés, fokozott mozgáskorlátozás. A pedagógus feladata ezek megszüntetése, illetve kiküszöbölése, fokozott figyelme.
A stresszelhárítás bevált módszere a tanórán kívüli tevékenység: évente 2 – 3 alkalommal gyalogtúra vagy kerékpártúra a közeli természeti környezetbe, játékos vetélkedők, akadályversenyek
rendezése, egészségügyi séták alkalomszerűen, a napközi foglalkozások keretében, környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó témakörök feldolgozása tanulmányi sétákon (pl. gyümölcsöskert,
baromfiudvar, erdő, mező, vízpart élővilágának megtekintése), vízhez szoktatás, úszás, mozgásos
szabad játékok.
Érzelmi nevelés
A gyermek személyiségében az érzelmek jelentős szerepet töltenek be, ezért elengedhetetlen,
hogy a gyermeket biztonság, otthonosság, derűs szeretettel teli légkör vegye körül az iskolában
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is. Nevelési szempontból feladatunkhoz tartozik a pedagógusok és más felnőtt dolgozók és a
gyermekek közötti pozitív érzelmi kapcsolat erősítése, a félelmek, szorongások feloldása, a kudarc elkerülése. Iskolánkban családias légkörben folyik az oktatás, állandó a meleg érzelmi kötődés a gyerekek és felnőttek között. Elég sok tanuló hátrányos családi környezetből származik,
sok gyermek szülői elhanyagolással küzd, így nekünk pedagógusoknak kell pótolni a szeretetet.
Szociohigiénés (harmonikus társkapcsolatokra történő) nevelés
Kedvező társas miliő működtetése. Kiemelt szerepet játszik a család társas támogató rendszere, a
szülő – gyermek kapcsolat, anya – gyermek kapcsolat zavartalansága, a személyiség kibontakozási lehetőségének biztosítása, a személyiségben meglevő kreativitás kibontakozása.
Kommunikációs nevelés
Az iskolánk feladatköre a gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése. Arra nevelünk,
hogy a tanulók gondolataikat, elképzeléseiket, érzelmeiket őszintén közöljék társaikkal és a felnőttekkel. E feladatkörből kiemeljük azt a munkát, amely a beszédnyelv tisztaságának fenntartására, a gyermek meghallgatására, a tanulói kérdések érvényesülésére, és a válaszok igénylésére
irányul. Ez a feladat a tanórákon is, tanórán kívüli tevékenységekben is és a pedagógusok példamutató magatartásával, következetes neveléssel valósulhat meg. A kommunikációs zavarok
feloldására, enyhítésére beszédfejlesztési gyakorlatokat,légzéstechnikai feladatokat végzünk a
tanórákon, kiegészítve a szókincsbővítéssel, a kifejező készség fejlesztésével. Ezekre lehetőséget
biztosítanak a magyar nyelv és irodalom, énekzene, testnevelés órák, és a logopédiai foglalkozások. Akkut esetekben gyermekpszichológus segítségét kérjük.
A szerepfeszültségek feloldása:
A családi és iskolai szerepek ütközése gyakran a családi élet érzelmi kötelékének lazulásához
vezethet. Megelőzésükre egyszerűbb feszültségoldó technikákat alkalmazunk: vita, kérdésfelvetés, szerepjáték, drámajáték, segítő beszélgetés, kikérdezés, meggyőzés, meghallgatás.
A szülőknek adandó nevelési tanácsadást, a család és az iskola közötti nevelési feszültség (kettős
nevelés) feloldását a szülői értekezletek, családlátogatások alkalmával ejtjük meg.
A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok:
– Szülők (család)
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. Mi pedagógusok
igyekszünk bevonni őket az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába.
– Háziorvos, védőnő
Az egészségügyi szolgálat segítségének igénybe vétele évi rendszerességgel történik (védőnő,
iskolaorvos). Évente egy alkalommal szűrés (testmagasság mérés, testsúlymérés, mellkörfogat
mérés, szemvizsgálat, fogászati szűrés és ellátás, ortopédiai szűrés), rendszeres higiéniai szűrővizsgálatok.
– Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők segítségét is igénybe vesszük a
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében alkalomszerűen.
– Az ÁNTSZ megyei intézeteinek szakemberei alkalomszerűen besegítenek az iskolai egészségnevelési munkába.
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1.6.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és
testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon belül valósul meg.
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos,vagy más személy megérkezése
előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi tudásanyagának, beépül az osztályfőnöki órák, a biológia tantárgy tananyagába.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel;
 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését.
1.6.2.1.

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,
 ismerjék

meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,
 ismerjék fel a vészhelyzeteket,
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével,
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

1.6.2.2.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának
formái:

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
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TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Biológia
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
Kémia
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
Fizika
- égési sérülések
- forrázás
testnevelés
- magasból esés
 az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek:
teendők közlekedési baleset esetén,
segítségnyújtás baleseteknél;
a mentőszolgálat felépítése és működése;
a mentők hívásának helyes módja;
 valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában
az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
A részleteket Ld.: I. számú melléklet – Egészségfejlesztési program

1.7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az ember társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen keresztül jut el. Az iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, amelyet
nem lehet elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, pozitív célok eléréséért, használja fel.
Ahogy a személyiség fejlesztésénél a jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformálásnál a jézusi közösség a cél.
Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve!
"Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." /Jn. 13, 35/
A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. A tanórán kívüli foglalkozásokon
(napközi, kirándulás, erdei iskola, tábor, szakkörök, ebéd, iskolai ünnepségek, rendezvények,
stb.), és szabadidős tevékenységek alakalmával (múzeum-, színházlátogatás, osztályprogramok,
napközi közösségében megélt időtöltés) is törekedni a közösség formálására.
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Aki ezt a folyamatot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával, példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon.
Az ünnepélyek, megemlékezések, a hagyományok ápolása a közösségfejlesztő tevékenység része.
Rendezvények, iskola szintű ünnepélyek:
• Tanévnyitó
• Tanévzáró
Egyházi ünnepek
• Nyílt napok
• Tanulmányi versenyeken való részvétel
• Tanulmányi versenyek szervezése
• Eredmények közösség előtti értékelése
• Irodalmi, zenei, ismeretterjesztő, stb. műsorok szervezése tanulói előadások és hivatásos művé
szek és előadók részvételével
• Iskolanapok, sportversenyek, kerékpáros és gyalogos túrák szervezése
• Karácsonyi ünnepség
• ünnepély Farsangi bál
Mikulás
• Anyák napja
1.7.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A gyermekközösségek nevelési céljai, feladatai
1.osztály:
Az osztályközösség megszervezése. Az iskola belső rendjének elsajátíttatása, betartatása. A
helyes tanár-diák viszony alapjai. A közös játék szabályai. A helyes étkezés, az önálló öltözködés elsajátíttatása. Felelősi rendszer kialakítása, egymás elfogadása. A szülő-iskola kapcsolat kialakítása, családlátogatások.
2.osztály:
Az osztályközösség erősítése, a Házirend pontos ismerete, betartása.
Tanulóközösségek, tanulópárok kialakítása, differenciált munkavégzés. Munkavégzés az iskoláért. Egymás értékelésének kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért.
Az iskola környékének megismerése. A szülői kapcsolat erősítése.
3.osztály:
Az osztályközösség erősítése, a felelősi rendszer önálló kialakítása. Egymás elfogadása, az osztálytárs segítése /gyengébb, vagy beteg gyermekkel történő foglalkozás/. Az osztály rendjének
önálló megtartása, a Házirend betartása. Az idősebbek helyes példáinak követése. A kulturált
beszéd, az árnyalt fogalmazás kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért
/versenyek, rendezvények/. A differenciált munkavégzés rögzítése, gyakorlata. A helység megismerése. Közös programok a szülőkkel /anyák napja, Mikulás/
4.osztály:
A házirend betartása. Egymás elfogadása, megbecsülése. Az idősebb társakkal, a felnőttekkel
kialakított kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló megszervezése. Az osztályközösség
megszilárdítása. Felelősség önmagáért, a társakért. Munkavégzés az iskoláért. A kitartás, az ön-
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mérséklet fejlesztése. Részben önálló rendezvények a szülőkkel közösen. Részvétel a kerület
ünnepein, rendezvényein, kerületi és levelező versenyeken.
5.osztály:
Az osztályközösség erősítése. A tanulóközösségek kialakítása. Differenciált foglalkozások rendszere. Kiskamaszkori helyes kapcsolatok elsajátítása. A Házirend betartása. Szereplés iskolai
rendezvényeken, részvétel városi versenyeken, ünnepeken. Munkavégzés az iskoláért, az iskola
környezetének védelme. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért.
Közös programok a szülőkkel.
6.osztály:
Az osztályközösség erősítése. Egymás elfogadása, megbecsülése. A kiskamaszkori durvaságok
leküzdése, az önuralom fejlesztése. Mások véleményének elfogadása, az egészséges vitaszellem
kialakítása. Az egészséges életvitel elsajátítása. Az önállóság fejlesztése a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. A szülőkkel kialakított kapcsolat további erősítése. ,
Részvétel versenyek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Önálló véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartási és szorgalmi jegyek elbírálásánál.
7-8. osztály:
Az osztályközösség erősítése, a Házirend betartása. Az önálló tanulás folyamatos erősítése. A
kamaszkor testi és lelki problémáinak megismertetése, leküzdésükre történő nevelés. A másság
és önmaguk elfogadására nevelés. Ismerjék meg önmaguk értékeit, tudjanak örömet találni mindennapjaikban. Társas kapcsolatukban a helyes példák megtalálása, azok követése. Az iskolához
kötődésük további erősítése. Aktív szerepvállalás az iskola életének szervezésében, lebonyolításában részvétel a városi ifjúsági rendezvényeken. Az iskolán kívüli helyes magatartás megkövetelése. A rájuk leselkedő veszélyek /drog, csavargás stb./ tudatosítása, a megelőzés módjának
elsajátíttatása, gyakorlata. A helyes pályaválasztás kialakítása, felelősségtudatuk erősítése.
A megfelelő vitaszellem gyakorlása, a szabatos, kulturált kifejezésmód erősítése. A szülői vélemény elfogadására nevelés, az önuralom erősítése. Munkavégzés az iskoláért. A közösségfejlesztés további kiemelt területei az osztály közösségi programjai az iskolában, valamint a tanulók
közösségei által létrehozott diákkörök (napközi, szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör) keretében
végzett közösségfejlesztő tevékenység.
1.7.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A közösség az egyén által megélt élmény. Olyan helyzeteket kell teremteni, hogy létrejöhessen
ez az élmény, az értéképítés folyamata.
Az egyén, ha a közösség érdekében cselekszik, akkor önmagáért is, és fordítva.
Szükség van állandó célkitűzésekre, e nélkül nem működik a közösség. Minden tagnak lehetőséget kell kapnia pozitív oldalának kibontakoztatására, egyéniségének kiteljesítésére, ugyanakkor
ösztönzést is a hibáinak kijavítására.
Nekünk, pedagógusoknak olyan légkör kialakítására kell törekedni, amely feloldja a tanulóinkban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg.
Biztosítsunk olyan színtereket a tanórán kívül is, ahol mindenki szabadon megnyilvánulhat.
Legfontosabb, hogy "együtt éljünk" a gyerekekkel, mintát adjunk.
Az iskolának a tanítási órákon kívül is ugyanolyan felelősséggel kell példát adnia, mutatnia a
közösségi nevelésben, hisz ez nem választható szét. Tanítási órákon kívül három tekintetben kell
közösségi nevelést végeznünk: családi, társasági és közéletre kell nevelnünk.
Családi életre nevelés
Feladataink:
 Aktívan vegyenek részt a család feladatainak végzésében.
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 Ismerjék a szülők munkáját.
 Alakuljon ki bennük a szereteten alapuló nagyszülők iránti szolidáris viselkedés.
 A családhoz tartozás fontosságának felismertetése, annak elfogadtatása, hogy a gyereknek jogai és kötelességei vannak, és szükség van a kölcsönös alkalmazkodásra.
 Fel kell készíteni a tanulókat a boldog házasságra és az egészséges nemi életre.
 Törekednünk kell a testi-lelki egészség gondozására.
Tevékenységeink:
 Állandó feladatvállalás ösztönzése a családban.
 Beszélgetések, szituációs játékok, olvasmányok.
 A megfelelő biológiai, anatómiai, pszichológiai ismeretek átadása.
 Pozitív családképek vázolása.
 Rendkívül fontos, hogy tanulóinkkal megismertessük a konfliktusok kezelésének lehetőségeit.
A problémák rendezése során két fontos dolgot kell szem előtt tartanunk:
 A személyes céljainkat el tudjuk-e érni,
 valamint a jó kapcsolatot meg tudjuk-e tartani.
Lényeges, hogy keressük a kompromisszumot, együttműködők legyünk, rendelkezzünk empatikus készségekkel.
Kereshetünk külső segítséget.
Nem téveszthetjük szem elől a megbocsátás lehetőségét, mint keresztyén erényt.
Tudjunk különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. Látnunk kell az egyéni és a közösségi
érdekek közötti kapcsolatokat, ellentmondásokat is.
Segítségül hívható a humorérzék és akár az önjutalmazás eszköze is.
Fejleszteni kell a döntési, cselekvési és kommunikációs készségeket, valamint alakítanunk kell a
vitakultúrát, melyhez a drámapedagógia kiváló lehetőséget adhat.
Társasági életre nevelés
A társadalomba való beilleszkedéshez alapvető normák, szabályok elsajátítása szükséges.
Feladataink:
 A tanulók alkalmazkodjanak az adott környezethez.
 A gyerekek közvetlen környezetük problémáira érdeklődéssel és érzelemmel tudjanak
reagálni.
 Tanulóinkat a társak iránti érdeklődésre, empátiára, toleranciára kell nevelnünk.
 Ki kell bontakoztatnunk tanítványaink kapcsolatteremtő és kommunikációs képességeit.
Tevékenységeink:
 A konkrét élethelyzetek által nyújtott lehetőségek megragadása.
 Klubdélutánok, színházlátogatások, kirándulások, táborozások alkalmával a helyes öltözködés, beszédkultúra illemszabályainak tudatosítása.
Közéletre nevelés
Feladataink:
 A környezetünkért érzett felelősségtudat fejlesztése.
 Az egyén és közösség megfelelő kapcsolatának formálása.
 A társadalmi problémák iránti nyitottság fejlesztése az életkornak megfelelően.
Tevékenységeink:
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 Részvétel a lakóhely, környezet javát szolgáló munkában (pl. városszépítő munka, néptánc, hagyományőrző csoportban való tagság).
 Az iskola szokásainak, hagyományainak megismertetése, ápolása, a diákönkormányzat
munkájában való részvétel.
 Megemlékezéseken, ünnepségeken, vetélkedőkön, városi rendezvényeken való részvétel.
 Tanulóink ismerjék iskolánk, városunk, hazánk vezetőit.
Céljaink egy demokratikusan szervezett és működő közösségben valósíthatók meg.
Az egyénben így kialakulnak azok a vonások, amelyek fejlesztik benne a másokkal való
együttműködés készségét.
Megízlelhetik a másokkal való tisztességes, becsületes együttműködés örömét.
tagja megtiszteltetésnek és szolgálatnak tartja az ott végzett munkát.
 Az iskola szabadidős programja, szakkörök létrehozásában

1.7.3. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:

Feladataink:
- A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való
harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.
- A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni,
ha vezetésre termett ezt szolgálatnak tekintse.
- Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek
természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, megoldására.
- Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve
van Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni.
Segítsük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi
biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad.
- Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a
személyisége formálódásában.
- Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség,
annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában
is (iskola, egyház).
- Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
- Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet
megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet.
- Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az
ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.
- Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv.
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A tanítási időn kívül folyó nevelőmunka jelentős színtere a délutáni foglalkozások, szakkörök, a
szabadon szervezett közösségépítő osztály-alkalmak (kirándulások, színház-múzeum látogatások
stb.).
Célja: Olyan gyerekek nevelése:
 Akik tudatosan szervezik, és hasznosan töltik szabadidejüket.
 Akik elsajátítják az egészséges életmódhoz szükséges ismereteket
 Emberarcú, oldott, felszabadult légkör biztosítása
 Kommunikációs kultúra fejlesztése
 A szabadidő kulturált eltöltésére való törekvés
 Esztétikai érzék fejlesztése
 A sokoldalú érdeklődés kiegészítésének lehetőség szerinti elérése
 személyes kapcsolat kialakítása minden gyerekkel
 közösségért végzett munka, megbízatás (felelősi rendszer)
 az osztály közvéleményének kibontakoztatása
 együvé tartozás érzésének erősítése, közösen végzett munka öröme
 gyerekek közötti társas kapcsolatok fejlődése
 kölcsönös udvariasság, felnőttekkel, egymással
 egymás köszöntése név- és születésnapon
 szabályok alkotása, önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése
 együttes tervezgetés, tevékenység (meglepetés, későbbi esemény, stb.)
 egyéni törődést igénylő tanulók kiszűrése, fejlesztésük irányának meghatározása

1.8. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok szakmai (pedagógiai) és benne az osztályfőnök nevelési tartalmú tevékenységének a pedagógiai programban való szabályozása nem jelent egyet a munkaköri leírással (mely az
SZMSZ része), azonban a munkaköri leírás pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos részei összhangban állnak a pedagógiai program ezen részével.
Az iskola nevelési és oktatási feladatait a nevelőtestület végzi. Tevékenységük kiterjed a tervezésre, a megvalósításra és a teljes tanítási folyamat értékelésére. Nemcsak hozzáértés és komoly,
folyamatos felkészülés, hanem a szaktudás mellett keresztyén meggyőződésből fakadó tanúságtétel is nélkülözhetetlen.
A református nevelésben tevékenykedő pedagógusok teremtik meg azt a keresztyén légkört,
amelynek az iskola tanítását és életét át kell járnia.
A pedagógusok joga és kötelessége alapfeladatuk pontos és hiánytalan ellátásán túl:
 a pedagógiai program ismerete, elfogadása és megvalósítása;
 pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi összejöveteleken, értekezleteken és minden egyéb
iskolai rendezvényen;
 lelkiismeretes részvétel a szakmai és vallási továbbképzéseken;
 készséges együttműködés az iskola igazgatójával a szülőkkel, a fenntartó gyülekezettel,presbitériumával és elnökségével,valamint az illetékes egyházi, állami, önkormányzati és
társadalmi szervezetekkel;
 az iskola különböző szintjei (pl. alsó és felső tagozat) nevelési programjának összehangolása;
 személyes adottságainak és szaktudásának rendszeres fejlesztése (folyamatos önképzés, 7
évenkénti továbbképzés), amely hozzájárul a keresztyén pedagógus személyiségének kibontakoztatásához;
 olyan harmonikus iskolai légkör megteremtésének elősegítése, amely az eredményes nevelői
munka elengedhetetlen feltétele;
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 közreműködés a derűs, egészséges, örömteljes és őszinte légkör létrejöttében pedagógusok,
gyerekek és szülők körében azért, hogy az evangéliumi örömhír sugallta optimizmus érvényesüljön;
 a kulturált beszédstílus és viselkedés, rend és fegyelem tevékenységük minden szintjén;
 őszinte és igaz véleménynyilvánítás, természetes és hivatali titoktartás a nevelőtestületi
ügyekben.
A technikai dolgozók
Elvárjuk tőlük is a református keresztyén alapelvek és a pedagógiai program ismeretét és támogatását, a kulturált beszédet, a pontos és gondos munkát.

1.8.1. A pedagógusok feladatai
A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott munkarend alapján.
A pedagógus:
 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani
innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi;
 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;
 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozás,illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes
tárolásáról, épségének megőrzéséről;
 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe
vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen;
 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;
 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;
 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon
belül köteles kijavítani;
 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el;
 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és
betartatja velük az iskola házirendjét;
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 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek;
 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;
 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására;
 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy
héttel a jegyek lezárása előtt megíratja;
 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt
értékeli;
 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanításkor és osztályzásakor;
 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó
gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javításra;
 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;
 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új
tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében
való tájékozódik;
 a megtartott tanítási órák és helyettesített órákat is pontosan, időben dokumentálja;
 részt vesz osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok
ellátásában, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában;
 részt vesz iskolai kulturális, és sportprogramok, ünnepségek, rendezvények, tanulmányi
kirándulások szervezésében, lebonyolításában;
 részt vesz a munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;
 közreműködik a tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzéseken;
 feladatot vállal a szertárrendezésekben, szakleltárak és tantermek rendben tartásában;
1.8.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai
Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja
az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.
A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe.
A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínál az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények,, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb.
Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai
szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyu-
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lását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a rossz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése.
Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak,
kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő
csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben.
Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a
szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet.
Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva
őket, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját
környezetükből, életterükből hozzák.
Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki
órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra
kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe.
Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban
lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés,
az egymás hátát látó gyerekekkel. Célszerű a tantermet a lehetőségekhez képest átrendezni, puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, szőnyeggel kiegészíteni.
A falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra. Legyen a teremben
hagyományos és modern audiovizuális eszköz, kartonok, színes papírok, ollók, ragasztó, színes
ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, művészeti alkotások reprodukciói. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum,
vagy éppen a természet is.
Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői:
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.
 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált
emberkép és identitástudat alakulásához.
 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi
környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai
normákkal.
 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő
ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő
stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).
 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló
szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.
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 Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és
hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.
 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét
az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.
 szervezzen tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat a tanulók életkorának, igényeinek
megfelelően;
 gyakoroltassa a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában a kulturált emberi viselkedés szabályait;
 folyamatosan kísérje figyelemmel az osztálytermének rendjét, dekorációját;
 szülői értekezletek, fogadó órák megtartása;
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: naplóvezetés, ellenőrzés, statisztikai adatok, bizonyítványok megírása, hiányzások vezetése, továbbtanulással kapcsolatos
teendők ellátása,
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére;
 rendkívüli esetben órát látogat az osztályban;
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.

1.9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi rendje
1.9.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Pedagógusaink feladata, hogy a tehetséget, képességeket úgy gondozza a mindennapok során,
hogy a test, lélek, szellem fejlesztésének harmóniájára törekedjen, és ebben megtalálja az egyensúlyt.
Az iskolában folyó képességfejlesztés alapja az életkorokhoz igazodó embertani szempontok
szerint kidolgozott tantervre épülő pedagógiai munka.
Fontos, hogy iskolánkban olyan pedagógusok dolgozzanak, akik idejében észreveszik a tehetséges tanulókat és mindent megtesznek azért, hogy a jó képességük, tehetségük tovább fejlődhessen.
A következő fázis a tehetség kibontakoztatásához szükséges környezeti, eszközi és anyagi feltételek megteremtése.
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait,
tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét.
Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat.
Ennek érdekében:


A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást,



A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra,



Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, tehetségét,
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A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a tanítási
órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében. A szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk.



Folyamatosan részt veszünk a református iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi
versenyeken, vetélkedőkön.



Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül megszervezett
tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek iskolai kötelezettségeikkel.



A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban végzett kutatómunka stb.).

A tehetséggondozás formái:
A kooperatív tanítási módszer a kerettantervnek is megfelelően a kiscsoportos oktatásban valósulhat meg a legjobban. A humanisztikus együttműködő tanulás során a tanulók az egymásra
épülő tárgyi tudásszint mellett érzelmi fejlődésen át válhatnak intelligens értő és megértő "gazdag" emberekké.
Tanórán belül:
 differenciált feladatok adásával
 az önálló tanulás módszerének elsajátíttatásával, fejlesztésével, melynek során megtanítjuk a gyermeket önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitását kibontakoztatni
 segédeszközök használatának megtanításával (gyűjtő munka, kutató munka, könyvtár
használat)
 kiscsoportos tanulásnál csoportszervezéssel, csoportirányítással
 tantervi tartalmat elmélyítő, széles látókört biztosító órai tananyaggal fejlesztő programok felhasználásával
Tanórán kívül:
 Szorgalmi feladatok adásával
 speciális foglalkoztatási lehetőségek, mint pl.: szakkörök, önképző körök, ének és zenekar,sportkörök úszásoktatás stb.
- Szakköreinkkel igyekszünk minden igényt kielégíteni. A problémás gyerekek között is
sok a tehetséges. Í túlmozgásos gyerekeknek sportszakköröket is indítunk. Az ügyes kezű
 Különféle versenyeken, pályázatokon való részvételi lehetőségekre hívjuk fel a gyerekek
figyelmét s nagy gondot fordítunk a résztvevők felkészítésére.
 Az iskolai és helyi rendezvények, hagyományok lehetővé teszik, hogy különféle produkciókkal, produktumokkal tanulóink bizonyíthassák tehetségüket és gyakorolhassák a
nyilvánosság előtti szereplést.
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1.9.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A tanulási kudarcok jelentős része a tanulási zavarokból következik.
A tanulási zavarok értelmezése:
Tágabb értelemben minden olyan zavar, lemaradás, amely az iskolai tanulást hátrányosan befolyásolja. Szűkebb értelemben a tanulási képesség specifikus vagy globális zavarait jelenti.
Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése szűréssel.
Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte nehezíti vagy akadályozza az olvasás, írás, számolás információt szerző és közlő szerepének kialakulását.
Ennek érdekében minden 1. osztályban elvégezzük a DIFER mérést ahol a kezdő szakaszt követően az osztálytanító szükségesnek ítéli.

A tanulási zavarok típusai:
A. Neurogén tanulási zavarok:






Dysphasia, (nyelvi fejlődési zavar)
Dyscalculia (specifikus számolási zavar)
Dyslexia (olvasási és helyesírási gyengeség)
Dysgraphia (írászavar)
Dyspraxia (mozgászavar)

Ezek a gyermek fejlődésében időbeni változásokat idéznek elő, lassítják az észlelési, mozgásos,
emlékezeti folyamatok integrációját, a képesség-struktúrán belül különböző mértékű különbségeket idéznek elő.
B. Pszichoreaktív, környezetfüggő tanulási zavarok:
Főként a korai szakaszban elszenvedett környezeti ártalmak hatására jön létre. Jellemzője:





Motiválatlanság
Szorongás
Túlkövetelés
Kudarc orientáltság

C. Jó képességekkel rendelkező, kiemelkedő intelligenciával bíró tanulóknál is felléphetnek
tanulási zavarok.
Ezek okai lehetnek:








Hátrányos szocio-ökonómiai státus,
Korai szocializációs probléma,
Rossz családi interakció,
A szülők oktatás- nevelés iránti nem megfelelő hozzáállása
A nem megfelelő tantervek,
A nem megfelelő oktatási módszerek,
A nem megfelelő stratégiák.
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Feladatok:

Differenciált eljárással, felzárkóztató, tehetséggondozó programmal megteremthető az a
bázis, amely a tanulási zavarok enyhítését, megszüntetését eredményezheti.

Az iskola sokat tehet azért, hogy a gyermek kellemes élményként élje meg az ismeretszerzést, amely biztosítja számára az önkibontakozás lehetőségét. A megelégedettség - mint érzelmi – gondolati - erkölcsi értékelés - aktivitást vált ki. Ébren kell tartani a tanulóban az érdeklődést, bővíteni kell a tanuló motivációs bázisát!

A tanuláshoz való viszony szorosan összefügg az iskola pszichés klímájával, az iskolai
túlterheléssel, a tanár és diák viszonyainak jellemzőivel, a tantárgyi kötődéssel.

Nagyon sokat javít a tanulás iránti pozitív viszony kialakításában a szorongás-és
stresszmentes iskolai légkör, a kölcsönös kommunikációra épített didaktikai szituáció.
Eszközök:


az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;



az egyéni foglalkozások;



a felzárkóztató foglalkozások;


az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;


a továbbtanulás irányítása, segítése.
1.9.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők
segítése

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos
meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-rendszer
létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvonala és a normaszegés
mértéke, jellege között.
Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatartási
zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit.
Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló eltérő
magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe
szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az enyhébb
kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki.
Fel kell figyelnünk:
 az agresszív megnyilvánulásokra,
 a közönyre és a passzivitásra,
 az érzelem-szegény, apatikus magatartásra,
 a túlzott félelemre és szorongásra,
 a kifejezett féltékenységre, irigységre,

A BIAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
 a beszédzavarra,
 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb.
A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési zavart
kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása.


a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns magatartása),

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e,


iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli nevelés stb.)

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye
Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az iskola feladatai
között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az egészségügy, a
gyógypedagógia és a nevelési tanácsadó szakembereivel.
A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk elérni:
 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával;


a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi,
hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal
fordulhat tanítójához, tanáraihoz;

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával;
 teljesíthető, reális követelmények támasztásával;
 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással);
 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással;


az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával;



az osztályközösség segítő erejének mozgósításával;



a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával;



következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával (lásd
„a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”);



az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel;



szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével











Korrepetálás
Fejlesztő foglalkozások
Egyéni segítségnyújtás
Órai differenciálás, sikerélményt adó feladatok adása
Egyéni motivációk megtalálása
Több felkészülési idő, ill. számonkérésnél hosszabb idő adása
Egyéni értékelés
A problémától függően a számonkérés módjának megválasztása (írásbeli vagy szóbeli)
Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a tanórán, ill .annak egy részében
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Egyéni tanulási technikák tanítása
Iskola pszichológus segítő együttműködése a gyermekkel, ill. a szülőkkel, pedagógusokkal
A szülőkkel való folyamatos segítő kapcsolattartás
Az osztályközösség formálása – keresztyényi értékrenden alapuló toleráns magatartás,
segítő elfogadás kialakítása
Konkrét segítségnyújtás a felkészülésben az osztálytársak részéről

1.9.4. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása:
Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a
gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát,
tapintatot, szakértelmet igényel.
Ezt a feladatot az alábbi rendszer szerint végezzük:
1.
Az osztályfőnök munkája során személyes, közvetlen kapcsolatot tart a diákokkal, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, folyamatosan konzultál
az érintett , szaktanárokkal.
2.
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása az osztályfőnökök, és az osztályban
tanító tanárok feladata, melynek során kiszűrik a hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekeket, akik bármi miatt válságban vannak, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetett.
3.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:
a) az osztályokat felkeresve tájékoztatni a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi
feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,
b) a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert
veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,
c) gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti
szolgálatot,
d) a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,
e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson
eljárást a illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás
formájában történő nyújtása érdekében,
f) az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon, stb.) címét, illetve telefonszámát,
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g) az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében
egészségnevelési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, a tanulók, a szülők
és a pedagógusok tájékoztatása.
4.

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai különösen

a) évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók beilleszkedési problémáinak feltárása,
beilleszkedésük segítése,
b) a gyerekek, illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra (étkezési
hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás)
c) kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, szükség esetén családlátogatás útján,
d) információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és társadalmi problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik,
e) a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító tanárokkal és az ifjúságvédelmi felelőssel.
A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai
tevékenységéhez. Összefügg azzal, hogy az iskolában olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy bármelyik gyermek, tanuló származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen
más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. A pedagógiai tevékenységgel szemben
támasztott alapvető követelmény, hogy mindenki részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek
születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. A gyermek- és ifjúságvédelem ennek megfelelően széles körben át kell, hogy fogja a pedagógiai munkát, a nevelő és oktató tevékenységet. Legtágabb értelemben ide kell érteni ezért teljes iskolai,
nevelő és oktató munkát, minden olyan pedagógiai tevékenységet, amely hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló felkészülhessen a továbbtanulásra, a munkába állásra.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység magában foglalja a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban
nevelkedjen, szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon,
és ott eredményesen tudjon felkészülni.
A gyermek- és ifjúságvédelem körébe tartozik a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok létrejöttének segítése, bevonása az iskolai döntéshozatalba, az iskolai munka tervezésébe, az egyes
döntések végrehajtásának ellenőrzésébe. Ugyancsak e körbe tartozónak kell tekinteni minden
olyan iskolai tevékenységet, amely arra irányul, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt
nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben.
A nevelési-oktatási intézmények vezetője felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
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Megfogalmazódik a kötelezettség a pedagógusoknál is a következők szerint:
 A pedagógus alapvető feladata, hogy nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe
vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális
helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének kibontakoztatását, illetve, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek,
tanuló felzárkóztatását. Kötelessége továbbá, hogy a tanulók részére az egészségük,
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról
meggyőződjön.
 A pedagógusnak közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszűnésében. Feladata, hogy a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülő figyelmeztesse, ha
gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek.
 A pedagógusnak kötelezettsége az is, hogy a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok magukban foglalják mindazokat a feladatokat,
amelyek mindahhoz szükségesek, hogy a gyermek, tanuló családban történő nevelése, iskolai
felkészülése megvalósulhasson, hogy a tanuló személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét kifejleszthesse, hátrányát ledolgozhassa, hogy hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.
Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal, szervezetekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban való nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését. Szoros kapcsolatra van szükség az iskola, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok között a gyermek- és ifjúságvédelem területén.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személynek állandó és rendszeres kapcsolatot
kell kialakítania a tanulókkal, illetve a szülőkkel. Tájékoztatni kell őket arról, hogy hol és milyen
időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy melyek azok az intézmények, amelyek gyermekvédelmi feladatot látnak el.
Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé kell tenni a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények, például a gyermekjóléti szolgálat, a nevelési tanácsadó, a
drogambulancia, az ifjúsági lelki segély, a gyermekek átmeneti otthona címét, illetve telefonszámát.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kell kezdeményeznie az illetékes
települési önkormányzat polgármesterénél.

1.9.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
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A tevékenység célja segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális
körülményeiket tekintve, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek, így
különösen a csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli szülők gyermekei.
Ehhez először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához.
Ilyenek:
 a családi mikrokörnyezet (pl. lakásviszonyok, jövedelmi viszonyok, kulturális helyzet, nevelési hagyományok stb.);
 a családi házon kívüli környezet (pl. utca, lakókörzet, társas kapcsolatok);
 az iskolai környezet (pl. helytelen nevelői magatartás, rossz tanár-diák viszony, a tanuló peremhelyzete a közösségben stb.).
 A hátrányok számbavétele után meghatározzuk tevékenységünk célját és a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat.
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:


Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.

 Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése.
 Mentálhigiénés programok.
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon,
családlátogatásokon, értesítés ,email stb.
 Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön.
 Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében,
hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek..
 Táborozási hozzájárulások.
 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.
 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
 A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai.
 A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése.
 A továbbtanulás irányítása, segítése.





Iskolai alapítványi támogatás lehetőségének biztosítása
Konkrét célra szervezett adománygyűjtés, ill. segítségnyújtás szervezése
A tanuló fokozott figyelemmel kísérése a pedagógusok, osztályfőnök részéről
Együttműködés a fenntartó gyülekezet elnökségével és presbitériumával

1.10. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
Az erre vonatkozó jogszabály a 20/2012. EMMI rendelet 7.§ (1) ag) alatt található.
Tanítványaink közösségét a diákönkormányzat képviseli és az iskolánkban biztosítja a lehetőséget, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben a jogszabályok erről rendelkeznek, a diákok
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egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák. A diákok munkáját egy pedagógus
segíti.
 A tanuló jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni
az iskolagyűléseken, valamint a Diákönkormányzat ülésein, és más olyan értekezleten,
amire meghívják, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak igényt véleményére és
javaslatára; az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek
 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat.
 A tanulók joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnökök tájékoztatásából megismerjék a
jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, a diákönkormányzathoz fordulhasson
érdekképviseletéért.
 A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés. Ezen kívül minden fontosabb esetben rendkívüli iskolagyűlést hívhat össze a Diákönkormányzat,
ha az osztályok kétharmada vagy az igazgató ,illetve a tantestület javasolja.
 A Diákönkormányzat dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és
programjáról.
 A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat valamenynyi tisztségére, – tanulmányi eredménytől függetlenül; a választás rendjét a diákönkormányzat működési szabályzata határozza meg.
 Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése nem lehet
ellentétes a Házirendben meghatározottakkal, az osztályok jogosultak valamennyi iskolai
ügyben javaslattal élni, véleményüket kifejteni.
 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók tekinthetők.

1.11. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel, a
pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei:
Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás folyamatának három
egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől.
Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit,
céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát az
együttműködésnek.
Az elvárások rendszere
A tanulók jogait és kötelességeit a többször módosított 1993/79. sz. Ktv. 10-12.§-a, valamint a
Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvényének (az 1998/1. sz. törvénnyel módosított 1995/1. sz. törvény) 40-41.§-a; a szülök jogait és kötelességeit a többször módosított
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1993/79. sz. Ktv.13-14.§-a, valamint a Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvényének (az 1998/1. sz. törvénnyel módosított 1995/1. sz. törvény) 43.§-a; a pedagógusok jogait
és kötelességeit a többször módosított 1993/79. sz. Ktv. 19. §-a, és a Magyarországi Református
Egyház Közoktatási törvényének törvényének (az 1998/1. sz. törvénnyel módosított 1995/1. sz.
törvény) 43-44.§-a tartalmazza.
Az alkalmazottakra a Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvényének (az
1998/1. sz. törvénnyel módosított 1995/1. sz. törvény) 48. §-ában megfogalmazottak, és az ott
felsorolt törvények vonatkoznak.
A fentiek szellemében, illetve azok kiegészítéseként megfogalmazhatók a következő jogok
és kötelességek:

1.11.1.

A tanulói közösséget érintő kapcsolattartási formák

A növendékek
A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy az oktatás és nevelés során szeretetteljes bánásmódot, alapos és korszerű ismereteket kapjanak, megismerjék az erkölcsi értékeket és azokkal a gyakorlatban azonosuljanak. Kötelességük ugyanakkor:
 a rendszeres iskolalátogatás;
 a szorgalmas tanulás, a megbízhatóság és pontosság;
 a felelősségtudat a közös munkában;
 a tiszteletteljes magatartás embertársaikkal szemben;
 a készséges együttműködés az iskolai életben;
 az iskola épületének, felszerelésének és tisztaságának megóvása;
 az anyagi javak megbecsülése;
 a rendes és gondozott megjelenés iskolában és iskolán kívül;
 fegyelmezett részvétel, alkalomhoz illő öltözet az ünnepségeken és ünnepeken.
A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei:
 kötelező tanítási órák,
 nem kötelező iskolai órák,
 szakköri foglalkozások,
 énekkari órák,
 közös kirándulások,
 klubdélutánok,
 közösen végzett hasznos munkák,
 sportversenyek, vetélkedők,
 diák fórumok,
 személyes megbeszélések,
A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot
megbízott pedagógus segíti munkája végzésében.
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1.11.2.

A szülők közösségét érintő együttműködési formák:

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon és
formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez.
A szülök joga és feladata, hogy Isten és az emberek tiszteletével és szeretetével olyan családi
légkört teremtsenek, amely elősegíti a gyermekek minden irányú nevelését az egyéni és közösségi élet számára. Ezért őket tekintjük az első és legfontosabb nevelőnek. Az iskolának elő kell
segítenie, hogy a családban megkezdett vallásos és erkölcsi nevelés folytatódjék, illetve ha ez
nincs, akkor segítenie kell a szülőket, hogy közeledjenek a református keresztyén hitelvekhez és
erkölcsiséghez.
Együttműködésünk megvalósul, ha:
 megismerik , magukévá teszik és elősegítik az iskola szellemiségének megvalósulását;
 a pedagógusok megértő munkatársaivá válnak gyermekeik nevelésében;
 figyelemmel kísérik gyermekük emberi és erkölcsi fejlődését az iskolában is;
 nevelési gondjaikat a pedagógusokkal megosztva, a kettős nevelés elkerülése érdekében öszszehangolják az otthoni nevelést az iskolaival;
 segítik iskolai és iskolán kívüli tanulmányi és kulturális előrehaladásukat az iskolai elfoglaltságokkal összhangban;
 rendszeresen eljárnak a szülői értekezletekre és fogadóórákra;
 részt vesznek a szülők közös rendezvényein és az SZMK. munkájában.
1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk
el:


aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,



őszinte véleménynyilvánítást,



együttműködő magatartást,



nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását,



a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését,



érdeklődő-segítő hozzáállást,



szponzori segítségnyújtást.

2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja:


osztály szülői értekezletek (félévente legalább egy),



fogadó órák,



családlátogatások,



rendkívüli megbeszélések,



nyílt napok, nyílt órák szervezése



rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról,



pályaválasztási tanácsadás
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3. Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is.
Ezek a következők:
 tanévnyitó istentisztelet,
 iskolai vers- és prózamondó versenyek,
 családi délelőtt
 karácsonyi műsor, ünnepi istentiszteletek
 farsangi rendezvények,
 anyák napi műsorok,
 néptáncos évadzáró műsor
 ballagási ünnepség,
 tanévzáró istentisztelet
A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelőoktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is.
A szülők közösségének képviseleti szerve: az osztály,illetve az iskolai SZMK

1.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1.12.1.

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

1.1.1.1.

A vizsgaszabályzat célja

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
a tanulmányi vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályait
A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakításai azokat a normákat tartalmazzák,
amelyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás, valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek
között – meghatározható intézményi specifikumait érintik.
A tanulmányok alatti vizsga (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti és pótló vizsga) a tanulmányi kötelezettség teljesítésének atipikus formája.
Jogszabályi háttér: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséről.
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1.12.1.1.
A vizsgaszabályzat pontjai
A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni,
azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon ,valamint az
intézmény honlapján közzétesz.
A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga
kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó
vizsgára való jelentkezés formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg.
A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap.
A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat.

.
Vizsgaforma, vizsgarészek
- szóbeli vizsga
- írásbeli vizsga













1.12.1.2.
A vizsgaszabályzat hatálya
Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.
Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság
előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a
tanulót előzőleg tanította.
Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen
kell lennie.
A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására
legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele.
Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg
nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami
nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.
A vizsga a vizsgázó számára díjtalan
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 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
 A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés)
céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.
 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.
 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

1.12.1.3.

Az értékelés rendje

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje
Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; a feladatlap, tesztlap kitöltése,
a dolgozat; házi dolgozat. Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása.
Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a
szóbeli számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.
 Az egyenletesebb terhelés érdekében a tantestület tagjai elfogadják, hogy egy tanulócsoportban egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ezért a dolgozat várható időpontját
legalább egy héttel a megíratása előtt be kell jelenteni.
 A témazáró után dolgozatjavító órát kell beiktatni.
 A dolgozatok kijavításának határideje: 10 nap.
Az ellenőrzést értékelés követi. Célja a teljesítmény mérése; visszajelzés a tanuló, a szülők és
persze a pedagógus számára. Fontos, hogy az értékelés tükrözze az aktuális tudásszint mellett a
tanuló fejlődését, a tananyag elsajátítására befektetett energiáját is, mert csak így, komplexen
fejtheti ki személyiségfejlesztő hatását.
Az osztályzásnál az ötfokozatú skálát használjuk az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló
törvény 70.§ első (5) bekezdése szerint. Kiemelkedő teljesítmény esetén szaktanári dicséret adható.
Annak érdekében, hogy az értékelés a lehető legobjektívebb képet adja, az egyes munkaközösségek az írásbeli munkák javításához egységes százalékszámítási rendszert dolgoznak ki, amelyet a
tanulókkal is ismertetnek.
Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli jegy. A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát. Idegen nyelvnél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél többször legyen alkalma tudásszintjéről
szóban is számot adni.
A tanulók egészségügyi és pszichés problémáit, esetleg a családi háttérből eredő nehézségeit mindig mérlegelve módot kell adnunk arra, hogy a tanuló tudásának gyarapodásáról, képes-
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ségeinek fejlődéséről számot adjon. Ennek módját a szaktanár joga megállapítani, s a javítás lehetőségéről, idejéről, feltételeiről is ő ad tájékoztatást a tanulóknak.
Az érdemjegyeknek a naplóba való rendszeres beírása a tanár kötelessége, az ellenőrzőbe
való bejegyzése pedig a tanulóé, melyet az osztályfőnök félévente egyszer ellenőriz.
Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél,
dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.
A tanuló előmenetelének érdemjeggyel való értékelése félévkor és év végén a szaktanár
joga és kötelessége. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi
bizonyítványban kell feltüntetni.
 A tanuló magasabb évfolyamba lépését az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény
71.§-ának első (5) bekezdése szabályozza.
 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait
az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
 A magántanulók jogviszonyát a 11/1994. MKM rendelet 23.§-ának első (5) bekezdése szabályozza.
1.12.2.

A vizsgatárgyak részei és követelményei

Történelem
 szóbeli feladat: napi órára felkészülés – új anyagként – 1-2 alfejezet
 témazáró dolgozat esetén 1 fejezet (maximum 8 alfejezet)
 írásbeli feladatot tanévenként néhány alkalommal (maximum 3-4) egy-két oldal terjedelemben
Magyar nyelv és irodalom
 új anyag feldolgozása nem adható házi feladatként, kivéve írók, költők életútja, életrajza
megadott szempontok szerint
 minden félév elején kijelöljük a tananyaghoz kapcsolódó memoritereket és a számonkérés időpontját a hónap megjelölésével
 a kötelező és ajánlott irodalom listáját (nagyepika, dráma) ismertetjük a nyári szünetet
megelőzően, a 7. és 9. évfolyamon a tanév elején
 olvasónapló készítése évente maximum 2-3 mű feldolgozásával megadott szempontok
alapján
 házi dolgozat maximum kettő félévente a fogalmazási készség fejlesztésére
 különböző stílusrétegű szövegek feldolgozása szövegértési feladatokkal

Idegen nyelv
 a házi feladat az órai munka egyéni folytatása, a tanultak begyakoroltatása
 új nyelvtani anyag feldolgozása nem adható fel otthonra
 a házi feladat ne legyen nehezebb, mint az órai feladatok, illetve ne haladja meg a tanulók
tudásszintjét és képességeit
 a tanár igazítsa a házi feladat mennyiségét a csoport szintjéhez
 a feladatok mennyisége az emelt szintű csoportoknál több lehet
 a házi feladatot a tanár mindig ellenőrizze
Számítástechnika
 otthoni feladatként adható gyakoroltató (számítógépes, vagy írásbeli) feladat
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a házi feladat mennyisége nem haladhatja meg az egy tanórán elvégezhető feladatok
mennyiségét
otthoni feladatként adható anyaggyűjtés és/vagy feladatterv készítése, de az ilyen jellegű
feladat elvégzésére legalább egy hetet kell adni
számítógépes feladat esetén biztosítani kell a tanulóknak az iskolai gépekhez való hozzáférést a délutáni órákban a szaktanárral történő előzetes megbeszélés alapján

Matematika
-

-

-

-

-

Új anyag feldolgozása házi feladatként nem adható
Írásbeli házi feladatként az órán megoldott feladatokhoz hasonló típusú feladatok adhatók
A házi feladatok mennyisége tananyagtól függően csak annyi legyen, hogy a biztos feladatmegoldáshoz szükséges rutint a tanuló megszerezhesse (a túlterheltség elkerülése érdekében ezért a tanár a házi feladat feladása előtt mindig célzottan és gondosan válaszszon feladatokat)
A házi feladatok megoldása közben a tanulók mindig találkozhatnak problémákkal, ezért
szoktassuk a tanulókat arra, hogy a problémák kerüljenek feljegyzésre. Adjunk alkalmat
arra, hogy később órán ezekre visszatérhessünk.
A házi feladatok kijelölésénél differenciált módon is gondolkodjunk. Ha lehetséges, jelöljük meg azokat a feladatokat, melyeket előbb – utóbb mindenkinek meg kell tudni oldania. A gyengébb, illetve jobb képességű tanulóknak külön is adhatunk házi feladatokat.
A témazáró dolgozatok utolsó előkészítési fázisában érdemes megjelölni a témazáróhoz
hasonló feladat csoportokat. Ezeket írásban ne kérjük számon, de a felkészülés elősegítését jól szolgálhatja.
A házi feladatok ellenőrzése minden esetben nem lehetséges, de legyenek szúrópróba
szerű ellenőrzések a rendszerességre szoktatás érdekében.
Ha valaki rendszeresen nem készíti el a házi feladatát, a sorozatos hanyagságot osztályzattal is értékelhetjük (esetleg a szülőkkel is felvehetjük a kapcsolatot).
Egyszerűbb témakörök feldolgozásához igénybe vehetünk diák segítséget, melyet siker
esetén jutalmazzunk.

1.13. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
1.13.1.

Tanulói jogviszony létesítése

I
Iskolánkba önkéntes elhatározásból, az intézményünk pedagógiai programjába foglaltakat
elfogadó és támogató bármely magyar állampolgár gyermeke jelentkezhet.
A jelentkezés előfeltétele,hogy a gyermek rendelkezzen engedélyező iskolaérettségi szakvéleménnyel.
1.13.1.1.

Belépés az iskolába

A beiratkozás előtt az iskola ismerkedési délutánt tart, amelyen a szülők bővebb tájékoztatást kapnak az intézmény életéről. Ez alatt a gyerekek játékkal egybekötött kreatív foglalkozáson vesznek részt, és ott ismerkednek egymással, és a pedagógusokkal.
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1.14. A felvételi eljárás különös szabályai
Az iskolába történő felvételről a fenntartó gyülekezet lelkészével történt egyeztetést követően az érintett osztálytanítók, osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével az igazgató
dönt.
A felvételről ,illetve az elutasításról legkésőbb a jelentkezés határideje után két héttel tájékoztatni kell a szülőket.
A felvétel tekintetében előnyt élveznek a már beiratkozott tanulók testvérei, a fenntartó
gyülekezet tagjainak gyermekei és unokái, a református vallásúak,és a szociálisan rászorultak.

II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
1.

Az intézmény helyi tanterve

1.15. A választott kerettanterv megnevezése
A nemzeti köznevelési rendszer tartalmi és működési kereteinek átalakításának folyamatában
2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben új követelményeknek kell megfelelnie az iskolai
pedagógiai munkának.
Törvényi háttér:
2011 évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
110/2012. ( 6.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, módosította a 73/2013.( III. 28.) Korm. rendeletet
20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének….. irányelve
51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendje
Intézményünk a Magyar Református Egyház által kiegészített református többletet tartalmazó a
Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervet használja az oktatás-nevelés során.
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1.16. A választott kerettanterv tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
8

2. évf.
8

4
2
1
2
2
1
5
2
25

4
2
1
2
2
1
5
2
26

3. évf.
7
3
4
2
1
2
1
1
5
3
28

4. évf.
7
3,5
4
2
1,5
2
1
1
5
3
27
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Hittan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Hon- és népismeret*
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4
3
4

6. évf.
4
3
3

7. évf.
3
3
3

8. évf.
4
3
3

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

1
1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

1
1
5
1
3
29

1
1
5
1
3
32

1

1
1
1
1
5
1
2
29

5
1
3
32

1.17. A választott kerettanterv feletti óraszám:
Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Hittan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia

5. évf.
4+0.5
3
4+0.5

6. évf.
4
3
3+1

7. évf.
3+1
3
3+1

8. évf.
4
3
3+0.5

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
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1.5
1.5
Földrajz
1
1
1
1
Ének-zene
1
1
1
1
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Hon- és népis1
meret*
1
1
1
Informatika
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
3
3
3
3
Testnevelés és sport
2
2
2
2
Tánc és mozgás
1
1
1
1
Osztályfőnöki
1
1
Egyházi ének
29
28
31
29.5
Rendelkezésre álló órakeret
30
29
32
30.5
Áhítattal:
A *-gal jelölt 5. osztályos Dráma és tánc / Hon és népismeret tantárgyból az idén a Dráma és
tánc tantárgyat választottuk, és ha beválik ennél maradunk, de ha nem lesznek jók a tapasztalatok, akkor a késöbbi tanévekben fontolóra vesszük a Hon- és népismeret tanítását.
A testnevelés és sport tantárgyon belül élünk azzal a lehetőséggel, hogy a mozgásra szánt heti
5 óra időkeretet megbontjuk, és heti 2 órában minden évfolyamon beépítjük a tánc és mozgás,
azaz a néptánc tantárgyat. Így minden évfolyamon heti 3 óra testnevelés és heti 2 óra néptánc
kerül az óratervbe.
Az angol nyelvet negyedik osztálytól a magyar nyelvtant, a matematikát és a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat ötödik-nyolcadik évfolyamon csoportbontásban tanítjuk.
1.18. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyv, taneszköz kiválasztása - az iskola helyi tantervének függvényében - a szakmai
munkaközösség és a szaktanár kompetenciája és felelőssége.
A tankönyv kiválasztásánál a helyi tanterv követelte kompatibilitáson kívül figyelembe veendő
szempontok:
 a tankönyvpiac rendjéről szóló többször módosított 37/ 2001. évi törvényen foglaltak betartása,
 az iskola pedagógiai programjában szereplő célok megvalósítását a lehető legoptimálisabban
segítse elő
 tankönyvcsaládhoz, komplex eszközrendszerhez tartozás előnyben részesítése
 költségek csökkentése, többszöri használhatóság
 eszközesztétikum, tartósság
 a Református Pedagógiai Intézet ajánlása

1.19. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása:
Iskolánkban a tanítási-tanulási tevékenységrendszer céljait, feladatait, a gyermek és a serdülőkor sajátosságainak figyelembevételével, az óvodára építve, 4 egymásra épülő pedagógiai
szakaszra bontjuk:
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1.
2.
3.
4.

az 1-2. évfolyam a bevezető
a 3-4. évfolyam a kezdő
az 5-6. évfolyam az alapozó
a 7-8. évfolyam a fejlesztő szakasz.

Ezekhez a szakaszokhoz konkrét tantárgyi tartalmakat, elvárásokat, követelményeket, kimeneti sikerkritériumokat rendelünk.
Ezeket a gyermekek tudásának -ismereteinek szintje, neveltségi szintje és motivációs
szintje szerint rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk..
Iskolánk tartalmi munkájában a hittan, egyházi ének, az anyanyelv, a matematika, a művészeti tantárgyak (vizuális kultúra, ének, néptánc) oktatását—nevelését kezeljük kitüntetetten.
A bevezető és a kezdő szakasz közös feladata a kommunikációs képességek, az olvasási
készség, beszédkészség a szövegértés és a szövegalkotás folyamatos fejlesztése A megismerési
képesség fejlesztésében nagyon lényeges a szemléletes megfigyelések biztosítása, a megfigyelések szóbeli alkalmazása, ezáltal a fogalmi készlet és szókincs növelése.
A másik fontos feladat. a biztos számfogalom kialakítása az alapműveletek elsajátítása, a
logikus gondolkodás fejlesztése. A gondolkodási képességek fejlesztésekor a rendszerezési,
kombinatív, szabályalkotó képesség fejlesztése tapasztalati szinten, tárgyakkal, játékokkal elsősorban manipulációs úton. Alapvető jártasságok és készségek kialakítása a szöveges feladatok
megoldása terén.
Az általános iskola feladata a tanítás-tanulás magas fokú, a kor színvonalához és a megváltozott követelményekhez igazodó megszervezése.
A cél, nem csupán az ismeretek elsajátíttatása, hanem olyan széles spektrumú tevékenységrendszeren alapuló, komplex személyiségfejlesztés, melynek hatására a tanulókban fokozatosan
kialakul az önálló művelődés igénye, valamint olyan magatartásformákkal gazdagoknak, melyek
az egyén és a közösség számára egyaránt hasznosak, így a későbbi társadalmi beilleszkedés segítői.
Az értelmi felkészültség olyan pszichikus nagy rendszer, amely az információk kezelését
oldja meg sajátos motívumok (érdeklődés), képességek /megismerés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás, (készségek Pl. íráskészség) és ismeretek (pl. nyelvtani fogalmak) készleteinek felhasználásával.
Az is lényeges,hogy a séták, kirándulások, erdei iskolák során ébredjen fel benne a vágy a
természet szeretetére, megismerésére és megóvására.Általában a teremtett világra való rácsodálkozásra.

1.19.1.
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A bevezető szakaszban az iskolai szocializáció kialakítására hosszabb, néhány hónapra
nyújtott időtartamot biztosítunk. Ez időszak alatt, az óvoda és az iskola közötti átmenetet könynyítjük meg rugalmasabb tanulási időszervezéssel, esetenként hosszabb szünetekkel, reggeli beszélgetésekkel, élettérszervezéssel (beszélgető -és játszósarok kialakítása stb.).
Pedagógiai tevékenységünkben a nevelés területén az iskolai közösségek megalapozását,
az osztályok közösséggé kovácsolódását segítik elő a gyakori séták, közösségi játékok, az osztálykeretben tartott közös áhítatok, ünnepek (névnap, születésnap, stb.), a kirándulások.
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Az iskolába érkező gyermekek képességeiről, készségeiről un. „bemeneti” méréssel tájékozódunk. (Szükség esetén elvégezzük a Differ mérést) Pedagógiai tevékenységünket az eredmények tudatában tervezzük meg. Ebben a szakaszban a vizsgálatok eredményének következményeként alakítjuk ki a felmerülő pedagógiai problémák kezelésének lehetőségeit. (dyslexia,
dyscalculia, dysgráfia, hiperaktivitás, magatartási zavarok stb.) A „bemeneti” mérés teszi lehetővé a pedagógiai hozzáadott érték mérését is.
1.19.2.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat.
A kezdő szakaszban a tanulókat egyéni fejlődési ütemüknek figyelembevételével juttatjuk
el alapvető képességeik és készségeik olyan állapotába, amelyek lehetővé teszik számukra az
alapképzési ciklus eredményes lezárását.
A tanuló iskolai előrehaladását ebben az időszakban a ténylegesen működő differenciált tanítás- tanulás biztosítja. Évfolyamonként a továbbjutás feltételeit, tantárgyi követelményeit szabályozzuk, melyről a szülőket év elején tájékoztatjuk. A feladatok megoldásánál az egyszerűbbtől haladunk az egyre összetettebb felé. Fontos a tapasztalatok gyűjtése, a megfigyelések rendszerezése, az ok-okozati összefüggések felismerése. A nyelvtani alapok elsajátítása is fontos. Cél
az is, hogy szerezzen jártasságot a szótárak és a lexikonok használatában.
Csak a kezdő szakasz második felétől indul az angol nyelv oktatása, mert a gyakorlat azt
mutatja, hogy először az anyanyelvet kell jól elsajátítani, és erre épülve hatékonyabb lehet a
nyelvoktatás.
A kezdő szakasz 4. osztályában a felső tagozatba történő átmenet előzményeként az országos kompetenciamérések mellett, helyi méréssel készítjük elő a magasabb évfolyamba lépést.
1.19.3.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az alapozó szakaszban, az 5. és 6. osztályban megerősítést nyernek az alap
kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás), a képességek, a készségek nyomatékos elmélyítésével.
A sikeres felső tagozat elérése érdekében az alsó tagozat felső tagozat pedagógiai átmenetét a két
tagozat nevelőinek átgondolt együttműködésével fejlesztjük.
5. osztálytól elegendő időt és lehetőséget biztosítunk és nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási
technikák tudatos elsajátítására, gyakorlására, mivel rendkívül fontosnak tartjuk az önálló tanulás
képességének kifejlesztését. Így ekkor kerül sor a tanulás tanítására. Egyre nagyobb hangsúlyt
kap az önálló ismeretszerzés, a kommunikációs készség kialakítása, szóban és írásban egyaránt.

1.19.4.

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:

A fejlesztő szakasz, a 7-8. osztály a hagyományos 4 évfolyamos középiskolába való bekerülésre irányuló felkészülés időszaka. Hangsúlyosan kapnak szerepet az önálló ismeretszerzés és
feldolgozás módszereit gyakoroltató feladatok. E két évfolyamon folyó nevelés-oktatás alapvető
feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megala-
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pozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
A matematika és a természettudományos tárgyak, a kommunikációs tárgyak az eredményes
felvételik, a továbbtanulás feltételeként kapnak még nagyobb jelentőséget. A gondolkodás terén
az elvont gondolkodásmódot és a problémamegoldást erősítő feladatokra kerül a hangsúly.
A pályaválasztási, pályaorientációs előkészítő feladatok előtérbe kerülnek. (Felvételi előkészítők, beiskolázási tevékenység.) Bővített tartalommal ismét sor kerül a tanulás tanítására a 8.
évfolyamon.
A felső tagozaton elvárás még: a tanulási tevékenység céltudatos cselekvéssé alakítása, a
tantárgyi kötődések elősegítése, mert ez is a későbbi sikeres pályaorientációt készíti elő.
Feladat a tanulás értékének tudatosítása, valamint a megismerési folyamatban a megfigyelések írásbeli lejegyzése képességének fejlesztése.
Kiemelten kezeljük továbbra is az anyanyelvet és a matematikát, de ez most már határozottan kiegészül az idegen nyelvvel is.

1.20. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.§
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük a következő módon.
-

-

1-8. osztályban felmenő rendszerben bevezetjük a heti 5 óra testnevelés-néptáncot. Ezt
úgy igyekszünk szervezni, hogy minden osztálynak lehetőleg minden nap legyen egy-egy
ilyen órája. Ezen felül mindennap legalább három szünetet udvari játékokkal a szabad levegőn töltenek a tanulóink.
A sportkörök rendelkezésre álló heti minimális iskolai óraszáma tagozatonként: 2 óra.
Alkalmanként az 1-4. évfolyamos tanulók részére játékos egészségfejlesztő testmozgást
szervezünk meg.

-

1.21. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
Az iskola választásával a szülők/ gondviselő automatikusan választják/választja az egyházi
jellegből adódó hittanórát, hétkezdő áhítatot és az éves munkatervben rögzített egyéb rendezvényeket, ünnepségeket.
1.22. Projektoktatás
Projektoktatás keretében a következő események, tevékenységek, ünnepségek valósulnak meg:
1. Családi délelőtt
Egy szombat délelőtti tanítási napot vesz igénybe, mely során családi vetélkedőkön,
kézműveskedésen, közösségi programokon vesznek részt az iskola tanulói és családtagjai,
valamint pedagógusai.
2. 1956-os megemlékezés
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Évente váltakozva más-más osztály szervezi meg.
a) Amennyiben iskolai kiránduláson vesznek részt a tanulók, vetélkedőkben, tanulmányi kiránduláson vesznek részt.
Az ünnepség max. 2 órát vesz igénybe.
3. Országos Zsoltáréneklő Verseny
A felkészülési időszak foglalkoztatja az iskola összes tanulóját, néhány gyereket pedig a verseny napján is érint.(versenyzők, segítők)
A verseny a következő tanórákat veszi igénybe a felkészüléshez – a versenyt megelőző időszakban:
 Vizuális kultúra: 2 tanóra
 Ének-zene: min.2 tanóra
 Technika:1 tanóra
 Egyházi ének –Amennyiben van az adott évfolyamon, átveszi az ének-zenére háruló
feladatot.
4. Luca napi kézműveskedés és adventi vásár
Luca-napon az osztályok (szabadon választható programként) részt vehetnek kézműves tevékenységekben vizuális kultúra keretében, 2 tanórában.
5. Karácsonyi koncert
A koncertet megelőző napon egy próbát tartunk. A koncerten a részvétel önkéntes.
6. Iskolai Karácsony
Az ünnepséget megelőző 3 napon a következő tanórákat használjuk fel a felkészülésre:
 Magyar nyelv és irodalom
 Vizuális kultúra
 Hittan
 Ének-zene
 Osztályfőnöki óra
7. Farsang
Az ünnepséget megelőző 3 napon a következő tanórákat használjuk fel a felkészülésre:
 Vizuális kultúra
 Ének-zene
 Technika
 Néptánc
 Osztályfőnöki óra
8. Tavaszköszöntő irodalmi műsor, mely a mindenkori 1., 3., 5., 7. osztályosokat érinti.
Az irodalmi műsorhoz a következő tanórákat használjuk fel a felkészülésre- a műsort megelőző két hétben. Javaslat: a műsor hetében az első két, felsőben három óra legyen megtartva,
utána pedig legyen próba, díszlet-, ill. jelmezkészítés.
 Ének-zene
 Magyar nyelv és irodalom
 Vizuális kultúra
 Technika
 Néptánc
 Osztályfőnöki óra
 (Angol)
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9. Március 15.
Évente váltakozva ünnepi műsor, ill. iskolai kirándulás keretében valósul meg.
Amennyiben iskolai kiránduláson vesznek részt a tanulók, vetélkedők, tanulmányi kirándulásban van részük.
Az ünnepi műsor a következő tanórákat veszi igénybe a felkészüléshez:
 Magyar irodalom, ill. olvasás
 Ének-zene
 Néptánc
 Vizuális kultúra
 Technika
 Osztályfőnöki óra
 Történelem
A műsorhoz felhasználásra kerülnek az ünnepet megelőző másfél hét –említett- tanórái.
10. Költészet hete
A projekt keretében szavalóversenyt rendezünk, a magyar irodalom, ill. olvasás tantárgyakat
érinti.
11. Csendes délelőtt
A szabadon felhasználható hittan órakeretből (4 óra) kerül megvalósításra.
A csendes délelőttök szervezésének kiemelt céljai:
 Jézus tanításának, az evangéliumnak mind jobb megismerése
 épülni egymás hite által
 átélni a Krisztusban való együttlét örömét
12. Pünkösdi Zenés áhítat
Csak az iskola zenét tanuló diákjait érinti, önkéntes alapon van a zenei részvétel.
13. Erdei Iskola
A szakos tanár által meghatározott óraszámban természetismeret, földrajz és biológia órák
terhére.
Esetlegesen még megvalósuló órák:
 Hittan
 Testnevelés
 Technika
14. Néptánc-gála
A néptánc órákat veszi igénybe.
16.Rendhagyó énekóra
Az ének-zene tantárgy felhasználásával.
17.Egyszemélyes színház
Péntek délután tartandó, nem tanulási időben.
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18.Gyülekezeti bemutatkozó alkalmak.
A felkészülés hittan órákon történik, a tananyag elsajátításával párhuzamosan. A mindenkori 2.4.-6.-8. osztályt érinti.
19..Határon túli testvériskolai kapcsolat kialakítása,illetve ápolása
1. 8. osztályosok záróműsora
2. Osztálykirándulások, erdei iskolák, kiemelt céljai:
 kompetenciák fejlesztése
 ismeretszerzés, a hon megismerése, a hazaszeretet erősítése
 közösség formálása, közösség a nevelővel, a szülővel
 természeti környezetünk megismerése, annak szeretete és védelme
 turisztika, testedzés, sport, aktív pihenés, kikapcsolódás
1.23. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az, esélyegyenlőség, az önmegvalósítás, azaz a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának lehetősége és szabadsága.

Az autisztikus
Kiemelt fejlesztési feladatok
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.
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.
Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen
az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe.
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 beszédfogyatékos tanuló az iskolai oktatás keretében, annak részeként vesz részt a beszéd
technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is eltérőek.
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A beszédfeldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott közlések azonosítása
korlátozott, nem pontos, megértésük bizonytalan, akadályozott, az értelmezés kérdéses, gátolt.
Nagyon súlyos a zavar, ha a beszédfeldolgozás a gyermek, tanuló biológiai életkorához képest
több mint 3 év, és a beszédfeldolgozás összes részfolyamatát érinti.
A terápia célja:
Az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés korrekciója, azaz az életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása, a következményes problémák csökkentése, megszüntetése.
A fejlesztés menetét meghatározó tényezők: az életkor, a beszédprodukció, a beszédészlelési és
beszédmegértési zavar mértéke, a következményes problémák jelenléte és mértéke (olvasási,
helyesírási nehézségek).
A rehabilitációs tevékenység GMP-diagnosztikára épül. Tartalma célzott beszélgetések és célzott
verbális feladatok megoldása egyénileg, illetve kiscsoportban.
A nyelvi közlés többszintű összetevőjének (szókincs, helyes ejtés, nyelvtani rendszer, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése, amely specifikusan egyéniesített jellegű.
A logopédiai terápia feladata:
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.

Az autisztikus tanulók pedagógiai szempontú jellemzése
Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba sorolhatóak.
Izolált típus
Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, elutasítja,
nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport.
Passzív típus
Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A
legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is.
Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”.
Aktív, bizarr típus
Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat
kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi
tekintetbe, saját érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik.
Merev, formális típus
Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű autisztikus személyekben
alakulhat ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll.
A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak.
Az autisztikus tanulók - a tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából - kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai
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 A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél
fontosabbakat, a tárgyaktól megkülönböztesse.
 A szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak - gyakran teljes
- hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt.
 A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás.
 Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a
mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség.
 Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a
szubjektív jelentőséggel kapcsolatban.
Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet
 A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető.
 Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás.
 Jó mechanikus memória.
 Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció,
kitartás.
 Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken - pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, zene - viszonylag jó képességek.
Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során
 Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.).
 Figyelemzavar gyakorisága.
 Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai.
 Ingerfeldolgozási, vizumotoros koordinációs problémák.
 Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya.
 Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája.
 A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje.
 Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése.
 Emlékezetfelidézési problémák (speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél).
 Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új
körülmények közötti alkalmazás során.
 A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya.
 A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága.
 A valóság téves értelmezése, felfogása.
 Realitás és fantázia összetévesztése.
 A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések,
többrészes utasítások esetén.
 Képességek, ismeretek önálló változatos alkalmazásának hiánya (még beszédhasználatban is).
 Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a
helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz.
 Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése.
 Félelmek, fóbiák, szorongás.
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1.23.1.1.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő tanulók
speciális fejlesztésének elvei, céljai, feladatai és módszerei
Az autisztikus tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai
 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a
szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel
történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
 A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési
elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos
készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe
való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.
 Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével történő elsajátítása.
 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt - külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának
tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, problémamegoldási módszerek tanítása.
 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át
megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges
információkat szűrni kell, mert az egészséges gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autisztikus gyermek számára nehéz tananyagot jelent.
 A kognitív viselkedésterápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szempontok alapján
fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell a tervekbe iktatni.
Az autisztikus tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az egyéni fejlettségének szintjén).
A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból
hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető
viselkedések kezelése, más, elfogadható viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok
hierarchikus rendjében így alakul:
 az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése,
 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése,
 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása,
 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.
Speciális módszerek az autisztikus tanulók fejlesztésében
 A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a
mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen
képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon
és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével.
 Protetikus, segédeszközökkel berendezett környezet és eszköztár kialakítása (az időbeli
és téri tájékozódás, vizuális információhordozók augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása).
 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
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 Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
 A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve
megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való
tanulás).
 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
1.23.1.2.
Az autisztikus tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai
Az autisztikus tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a
rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a NAT-ban és a kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni fejlesztési
tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. Az 1-4. évfolyam elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség.
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes
műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociáliskommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamosan fejlesztése szükséges.
Az alábbi szakaszolás az autisztikus gyermekek speciális fejlesztésének általános vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni.
A fejlesztését minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő
szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési
lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű
képzés intenzitásától.
Első szakasz
 Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális megfigyelésének tapasztalataira
alapozva, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül.
 Célja a tanuló elemi beilleszkedési készségeinek: adaptív viselkedésének kialakítása. Ennek érdekében:
 a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése,
 az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges
célirányos kompenzálása,
 az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése, illetve rendezése,
 fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus, segédeszközökkel felszerelt ún. augmentatív környezet, eszközök és módszerek/rutinok, viselkedési normák, szokások kialakítása és használatának elsajátíttatása.
 Fejlesztési területek:
 Kommunikáció/szociális viselkedés
 Beszéd előtti csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása.
 Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel).
 Beszéd vagy - beszéd kialakulásának hiányában - alternatív vizuális eszközzel történő
kommunikáció használatának tanítása.
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 Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása.
 Augmentatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az olvasást) használatának tanítása napi rutinokban.
 Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás
 Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés).
 Kognitív fejlesztés
 Elemi ismeretek, fogalmak.
 Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása.
 Szociális kognitív készségek fejlesztése.
 Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és
munkaeszközök célszerű használata).
 Általánosítás képességének fejlesztése.
 Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása.
 Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata.
 Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb.
 Viselkedésproblémák kezelése
 Viselkedésproblémák megelőzése.
 Alternatív viselkedések kialakítása.
 Meglévő viselkedésproblémák kezelése.
Második szakasz
 Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
 Fejlesztési területek:
 Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
 képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével,
 szociális/kommunikatív, kognitív fejlesztés,
 önellátás körének bővítése,
 házimunka,
 munkára nevelés megalapozása.
Harmadik szakasz
 Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munkavégző képesség elérésének megalapozása.
 Fejlesztési területek:
 Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
 képességek szinten tartása,
 tantárgyi ismeretek a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, az egyén képességeinek megfelelően,
 önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció,
 munkára nevelés, pályaorientáció.
Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos jellege miatt
meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok.
A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérülés
típusának megfelelő adaptációval.
A NAT szakaszaihoz rendelt fejlesztési feladatok elérésére szükség esetén hosszabb időtartamot
kell biztosítani.
A kerettantervek adaptálása szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi
képességeket kell figyelembe venni. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell az autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint.
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Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni
fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök
használata szükséges.
Az autisztikus tanulók fejlesztésében hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és
belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális
normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan
számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó
oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában.
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való
harmonikus kapcsolat. Az autisztikus tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül,
esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit.
Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent.
Az autisztikus tanulók számára közvetlen, látható, megtapasztalható élmények (pl. művészi alkotások, ismeretterjesztő filmek) segítségével nyújthatunk ismereteket e téren. A sajátos érdeklődési körök (pl. térképek, közlekedési eszközök, különféle adatok, tények gyűjtése) számos tanulót
közelebb visznek a terület ismeretanyagához.
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend és a személyes biztonságra való törekvés kialakítása.
Elsődleges cél a kölcsönös, hatékony, közérthető kommunikáció kialakítása. Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben nagy szerepet kapnak a vizuális eszközrendszerek. Az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő.
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A
tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete kulcsfontosságú a tanulás szempontjából.
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása elsődleges fontosságú. A helyes szokásrend kialakításakor alapozhatunk a tanulók merev, szabálytartó
viselkedésére. A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése
kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést, ami fontos az egészség megőrzése szempontjából.
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság megteremtése minden esetben kiemelkedően
fontos. Ennek szintje nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaképességek
mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe
kell venni. Fontos cél, hogy a tanuló lehetőség szerint a speciális érdeklődési köréhez kapcsolódó
szakmát választhasson.
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció
Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak,
és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg.
Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és
viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges.
Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését
soroljuk ide, a következő területeken:
 elemi szociális-kommunikációs készségek,
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 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések
stb.),
 figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb.,
 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása,
 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók,
 önkiszolgálás, önellátás,
 saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata,
 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása,
 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása,
 iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés szabályainak elsajátítása,
 a halmozottan fogyatékos autisztikus tanulók speciális ellátása.
Az autisztikus gyermekek integrációja
A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt,
ha egyértelműen az autisztikus gyermek javát szolgálja. A mérlegelés jellemzően a harmadik
szakaszban nevelt tanulók egy részénél reális. Az integráció szükségességének megítéléséhez az
alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak.
A tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság,
jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák.
A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a
gyermek intenzív támogatására.
Az iskola részéről a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, jól előkészített,
ütemezett fejlesztési terv, speciális eszközök, módszerek és környezet, együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal, a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás.
Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében.
Az integrált autisztikus gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát.
A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a
tananyag szűrése (egyes tantárgyakból felmentés), továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó
alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép
használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva).

1.23.2.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei
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. Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az egyes
állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex
személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós
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érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent,
az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig.
A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköztudás
(olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk
kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik.
Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A részképességzavarok 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 hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érintett
tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség,
hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt
nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, megerősítésre
szorulnak.
Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság
(gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a hiperaktivitás, a nyugtalanság, a
túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a tanulók általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási
zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak:
 általában 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.
1.23.2.1.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése
A fejlesztés alapelvei
A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a
számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés
és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.
A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás
céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes
környezetbe.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
 a kudarctűrő-képesség növelése,
 az önállóságra nevelés.
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A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai
Diszlexia, diszgráfia
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és
helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési
késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és 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.
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban,
illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak.
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében 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 lesz, az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók.
A fejlesztés célja:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze
kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
a testséma biztonságának kialakítása,
a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív
észlelésre alapozó módszerrel,
az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása
alatt,
a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
Diszkalkulia
A 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, idegennyelv tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében
általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. 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.
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A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai
nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
 az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
 a testséma kialakítása,
 a téri relációk biztonsága,
 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
 a szerialitás erősítése,
 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi,
vizuális megerősítés,
 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést
segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar
Hiperkinetikus zavarok
Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez 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. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart (hat hónap
vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú 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.
Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének,
terhelhetőségének ismeretében.
A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése.
Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.
A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
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. Ebben
az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával.
A NAT alkalmazása
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak
megvalósítása általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
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.
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek
kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat,
szükség esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.

1.24. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
következményei és formái
1.24.1.

Az írásbeli feladatok értékelése

Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; a feladatlap, tesztlap kitöltése,
a dolgozat; házi dolgozat.
 Az egyenletesebb terhelés érdekében a tantestület tagjai elfogadják, hogy egy tanulócsoportban egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ezért a dolgozat várható
időpontját legalább egy héttel a megíratása előtt be kell jelenteni.
 A témazáró után dolgozatjavító órát kell beiktatni.
 A dolgozatok kijavításának határideje: maximum 3 hét.
Az ellenőrzést értékelés követi. Célja a teljesítmény mérése; visszajelzés a tanuló, a szülők és
persze a pedagógus számára. Fontos, hogy az értékelés tükrözze az aktuális tudásszint mellett a
tanuló fejlődését, a tananyag elsajátítására befektetett energiáját is, mert csak így, komplexen
fejtheti ki személyiségfejlesztő hatását.
Az osztályzásnál az ötfokozatú skálát használjuk az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló
törvény 70.§ első (5) bekezdése szerint. Kiemelkedő teljesítmény esetén szaktanári dicséret adható.
Annak érdekében, hogy az értékelés a lehető legobjektívebb képet adja, az egyes munkaközösségek az írásbeli munkák javításához egységes százalékszámítási rendszert dolgoznak ki, amelyet a
tanulókkal is ismertetnek.
A tanulók egészségügyi és pszichés problémáit, esetleg a családi háttérből eredő nehézségeit mindig mérlegelve módot kell adnunk arra, hogy a tanuló tudásának gyarapodásáról, képes-
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ségeinek fejlődéséről számot adjon. Ennek módját a szaktanár joga megállapítani, s a javítás lehetőségéről, idejéről, feltételeiről is ő ad tájékoztatást a tanulóknak.
Az érdemjegyeknek a naplóba való rendszeres beírása a tanár kötelessége, az ellenőrzőbe
való bejegyzése pedig a tanulóé, melyet az osztályfőnök félévente egyszer ellenőriz.
Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél,
dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.
A tanuló előmenetelének érdemjeggyel való értékelése félévkor és év végén a szaktanár
joga és kötelessége. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi
bizonyítványban kell feltüntetni.
 A tanuló magasabb évfolyamba lépését az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény
71.§-ának első (5) bekezdése szabályozza.
 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a
tanév folytatásától.
 A magántanulók jogviszonyát a 11/1994. MKM rendelet 23.§-ának első (5) bekezdése
szabályozza.
1. A tanév elején tájékozódó, diagnosztikai mérést végeznek a pedagógusok. Ezek célja a
helyzetfeltárás, ezért ezek nem osztályozhatók, nem minősíthetik a tanulókat.
2. Az évközi szóbeli beszámoltatások és írásbeli feleletek a tanítási órákon történhetnek.
Témájuk az aktuális tananyag. Előzetesen nem kell bejelenteni a tanulóknak. Értékelésük
az ötfokú osztályzatokkal (jeles 5; jó 4; közepes 3; elégséges 2; elégtelen 1) vagy szövegesen szóban ill. írásban történhet. A pedagógus egyéni ötletei, szakmai önállósága alapján dönt. A tanulók félévi és év végi értékelésében szerepük kevésbé hangsúlyos, mint a
témazáró dolgozatoké.
3. Témazáró dolgozatot a tanító vagy a szaktanár a témakörök végén írathat a helyi tantervhez igazodva. Egy tanulócsoportban egy tanítási napon legfeljebb kettő íratható. Ezek
időpontját legkevesebb két nappal korábban tudatni kell a tanulókkal. A dolgozatokat
legkésőbb 15 napon belül ki kell javítani. A hiányzó tanulókkal utólag meg kell íratni
vagy szóbeli felelettel kell pótolni. Ha a tanuló huzamos hiányzása miatt ez nem lehetséges, akkor a tantestület vizsgára kötelezheti a gyermeket. A témazáró dolgozatok érdemjegye hangsúlyos a félévi és az év végi értékelésekkor.
4. Szummatív mérést félévkor és év végén, az összefoglalás után végez a szaktanár. Ennek
minősítése szintén hangsúlyos. Ezeket magyarból, matematikából, angolból és történelemből kiemelten kezeljük, és összevetjük az előző éves eredményekkel.
5. A kerületi és más választható méréseiben való részvételről évente dönt a tantestület.
A dolgozatoknál alkalmazott százalékok szöveges értékelése:
Szöveges értékelés
kiváló
jó
megfelelő

A számonkért tananyag teljesítése (%)
91-100
76-90
61-75
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gyenge
Felzárkóztatásra szorul

51-60
50 alatt

Iskolánkban az alsó tagozatban második osztálytól tanév közben a készségtárgyakon kívüli többi tárgyat osztályzattal is lehet értékelni. A dolgozatok százalékainak átszámítása osztályzatokra az alábbi táblázat alapján történhet:
Osztályzat
5
4
3
2
1

A számonkért tananyag teljesítése (%)
91-100
76-90
61-75
51-60
50 alatt

Felső tagozat
Minden tantárgyat év közben, félévkor és tanév végén is csak osztályzattal értékelünk.
A dolgozatok százalék értékeinek átszámítása osztályzatokra az alábbi táblázat segítségével történik:
Osztályzat
5
4
3
2
1
1.24.2.

A számonkért tananyag teljesítése (%)
91-100
81-90
51-80
31-50
30 alatt

Szóbeli értékelés

Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása.
Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a szóbeli
számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.
Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli
jegy.
A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy
alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát.
Idegen nyelveknél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél
többször legyen alkalma tudásszintjéről szóban is számot adni.
A szöveges értékelés dokumentumai:
- Oktatási Minisztérium által jóváhagyott bizonyítvány.
Az első-harmadik évfolyamokról kiállított bizonyítványok „ Záradék” rovatába kell bejegyezni a
tanuló továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, a szülői kéréseket és a tankötelezettség
teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. A tanuló szöveges minősítése a pótlapon történik. A kitöltött pótlap a bizonyítvány része, amit a bizonyítvány borítólapjának tárolójába kell
elhelyezni.
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- Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott törzslap.
- A napló.
A naplóba a felmérők %-os eredényei, az osztályzatok és a tájékoztató füzetben megjelenő alkalmi értékelések kerülnek.
- Tájékoztató füzet.
A tájékoztató füzetbe alkalmi beírások kerülnek a tanuló pillanatnyi eredményeiről, melyek lehetnek szöveges, ill. osztályzat formátumúak is, a felmérők eredményei tekintetében %-os is.
A szöveges értékelés felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából.

1.25. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladatok adásának célja a tananyag gyakoroltatása, az önállóság, a kreativitás, a kötelességtudat fejlesztése stb.
 Hiányzó házi feladatért tantárgyi osztályzatot nem szabad adni, kivételt képeznek felső
tagozatban a házi dolgozatok.
 Az órarendet úgy kell összeállítani és a házi feladatok mennyiségét megszabni, hogy ne
kívánjon az átlagos képességű
- 1. osztályos tanulótól napi 30 percnél többet,
- 2-3. osztályban 45;
- 4. osztályban 60;
- 5-6. osztályban 90 percnél több időt.
 A pihenő- és ünnepnapokra, és a tanítási szünetekre egy hétköznapnyi mennyiségű
lecke adható.
 A nyári szünidőre a hetedikesek a sikeres felvételi vizsgák érdekében magyar és matematika tantárgyakból házi feladatot kaphatnak.
 Az elvégzett szorgalmi feladatokat a többi évfolyamon is értékelni kell.
 A házi olvasmányok jegyzékét az előző tanév végén ki kell adni a tanulóknak.

Történelem
 szóbeli feladat: napi órára felkészülés – új anyagként – 1-2 alfejezet
 témazáró dolgozat esetén 1 fejezet (maximum 8 alfejezet)
 írásbeli feladatot tanévenként néhány alkalommal (maximum 3-4) egy-két oldal terjedelemben
Magyar nyelv és irodalom
 új anyag feldolgozása nem adható házi feladatként, kivéve írók, költők életútja, életrajza
megadott szempontok szerint
 minden félév elején kijelöljük a tananyaghoz kapcsolódó memoritereket és a számonkérés időpontját a hónap megjelölésével
 a kötelező és ajánlott irodalom listáját (nagyepika, dráma) ismertetjük a nyári szünetet
megelőzően, a 7. és 9. évfolyamon a tanév elején
 olvasónapló készítése évente maximum 2-3 mű feldolgozásával megadott szempontok
alapján
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házi dolgozat maximum két félévente a fogalmazási készség fejlesztésére
különböző stílusrétegű szövegek feldolgozása szövegértési feladatokkal

Idegen nyelv
 a házi feladat az órai munka egyéni folytatása, a tanultak begyakoroltatása
 új nyelvtani anyag feldolgozása nem adható fel otthonra
 a házi feladat ne legyen nehezebb, mint az órai feladatok, illetve ne haladja meg a tanulók
tudásszintjét és képességeit
 a tanár igazítsa a házi feladat mennyiségét a csoport szintjéhez
 a feladatok mennyisége az emelt szintű csoportoknál több lehet
 a házi feladatot a tanár mindig ellenőrizze
Számítástechnika
 otthoni feladatként adható gyakoroltató (számítógépes, vagy írásbeli) feladat
 a házi feladat mennyisége nem haladhatja meg az egy tanórán elvégezhető feladatok
mennyiségét
 otthoni feladatként adható anyaggyűjtés és/vagy feladatterv készítése, de az ilyen jellegű
feladat elvégzésére legalább egy hetet kell adni
 számítógépes feladat esetén biztosítani kell a tanulóknak az iskolai gépekhez való hozzáférést a délutáni órákban a szaktanárral történő előzetes megbeszélés alapján
Matematika












Új anyag feldolgozása házi feladatként nem adható
Írásbeli házi feladatként az órán megoldott feladatokhoz hasonló típusú feladatok adhatók
A házi feladatok mennyisége tananyagtól függően csak annyi legyen, hogy a biztos feladatmegoldáshoz szükséges rutint a tanuló megszerezhesse (a túlterheltség elkerülése érdekében ezért a tanár a házi feladat feladása előtt mindig célzottan és gondosan válaszszon feladatokat)
A házi feladatok megoldása közben a tanulók mindig találkozhatnak problémákkal, ezért
szoktassuk a tanulókat arra, hogy a problémák kerüljenek feljegyzésre. Adjunk alkalmat
arra, hogy később órán ezekre visszatérhessünk.
A házi feladatok kijelölésénél differenciált módon is gondolkodjunk. Ha lehetséges, jelöljük meg azokat a feladatokat, melyeket előbb – utóbb mindenkinek meg kell tudni oldania. A gyengébb, illetve jobb képességű tanulóknak külön is adhatunk házi feladatokat.
A témazáró dolgozatok utolsó előkészítési fázisában érdemes megjelölni a témazáróhoz
hasonló feladat csoportokat. Ezeket írásban ne kérjük számon, de a felkészülés elősegítését jól szolgálhatja.
A házi feladatok ellenőrzése minden esetben nem lehetséges, de legyenek szúrópróba
szerű ellenőrzések a rendszerességre szoktatás érdekében.
Ha valaki rendszeresen nem készíti el a házi feladatát, a sorozatos hanyagságot osztályzattal is értékelhetjük (esetleg a szülőkkel is felvehetjük a kapcsolatot).
Egyszerűbb témakörök feldolgozásához igénybe vehetünk diák segítséget, melyet siker
esetén jutalmazzunk.
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Házi feladatok hiánya:
- pótolni kell
- a mulasztás mértéke szerint egyénileg és a tanár szerint büntetendő
Felszerelés hiánya testnevelésből (fiúk:fehér póló és tornanadrág, fehér zokni; lányok:
dressz és fehér póló póló ):
- teljes felszerelés hiánya egy igazolatlan órát eredményez
- póló, vagy tornanadrág hiánya kis egyest eredményez
- ha valaki három hónapban egymást követően kettes szorgalmú, a tantestület eltanácsolhatja,
amennyiben veszélyezteti társai munkamorálját
- kiemelten kell pozitív értékelést is adni magatartásból táblázat segítségével

1.26. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési
elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a technika életvitel és gyakorlatot és a
felső tagozat minden évfolyamán a matematikát és a magyar nyelvtant.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására. A kisebb létszámú csoportok lehetőséget adnak
a differenciálás valamennyi eszköztárára, a kis csoportos és egyéni foglalkoztatások kibontakoztatására.
A csoportbontások választhatóságában elsősorban a tanulói szintfelmérés dönt. Ennek köszönhetően az egyik csoportban a tudásszint és az elvárások is magasabb szintet érhetnek el. Az un.
„gyengébb” csoportban is a minimális követelményszint a Nat által előírt és elvárható szint, így
hátrány a tanulókat nem érheti. A csoportok minden tanév elején és félévkor átjárhatók. Ehhez a
különbözeti írásbeli felmérőt meg kell a gyermeknek az addig elsajátított ismeretanyagból tennie.
15 fő alatti csoportbontásról minden tanévet megelőzően külön dönt az iskola vezetése a fenntartó jóváhagyásával.

1.27. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotát minden tanévben a testnevelés-néptánc tantárgy keretén belül mérjük, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által ilyen célból kiadott segédletek alapján:

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a néptánc-testnevelés tantárgyat tanító nevelők
végzik el a testnevelés órákon - tanévenként két alkalommal - október, illetve május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a
tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette:
Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.)
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő
könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredmények-
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hez tartozó pontszámok:
1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS
(Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a
cipőorrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás
és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72

2

1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75

3

1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78

4

1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81

5

1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84

6

1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87

7

1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90

8

1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93

9

1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96

10

1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99

11

1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02

12

1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05

13

1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08

14

1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11

15

1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14

16

1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17

17

1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20

18

1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24

19

1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28

20

1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32

21

1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47

2

1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50

3

1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53

4

1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56

5

1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59

6

1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62

7

1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65

8

1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68

9

1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71

10

1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74

11

1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77

12

1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80

13

1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84

14

1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87

15

1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90

16

1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94

17

1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98

18

1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02

19

1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05

20

1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08

21

1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN
(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a
talajt, és mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van.
A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az
1. ütemre törzsemelést végez,
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2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

20 22 24 26 28 30 32 34

2

24 26 28 30 32 34 36 38

3

28 30 32 34 36 38 40 42

4

32 34 36 38 40 42 44 46

5

36 38 40 42 44 46 48 50

6

40 42 44 46 48 50 52 54

7

44 46 48 50 52 54 56 58

8

48 50 52 54 56 58 60 62

9

52 54 56 58 60 62 64 66

10

56 58 60 62 64 66 68 70

11

60 62 64 66 68 70 72 74

12

64 66 68 70 72 74 76 78

13

68 70 72 74 76 78 80 82

14

72 74 76 78 80 82 84 86

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

16 19 22 25 28 29 30 32

2

20 23 24 29 32 33 34 36

3

24 27 28 33 36 37 38 40

4

28 31 32 37 40 41 42 44

5

32 35 36 41 44 45 46 48

6

36 39 40 45 48 49 50 52

7

40 43 44 49 52 53 54 56
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8

44 47 48 53 56 57 58 60

9

48 51 51 57 60 61 62 64

10

52 55 56 61 64 65 66 68

11

56 59 60 65 68 69 70 72

12

60 63 64 69 72 73 74 76

13

64 67 68 73 76 77 78 80

14

68 71 74 77 80 82 83 84

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN
(A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és
mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás előre néző
könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc
alatt.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évfolyam

1

25 28 31 34 36

38

40

42

2

30 33 36 39 41

43

45

47

3

35 38 41 44 46

48

50

52

4

40 43 46 49 51

53

55

57

5

45 48 51 54 56

58

60

62

6

50 53 56 59 61

63

65

67

7

55 58 61 64 66

68

70

72

8

60 63 66 69 71

73

75

78

9

65 68 71 74 76

78

80

82

10

70 73 76 79 81

83

85

87
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11

75 78 81 84 86

88

90

92

12

80 83 86 89 91

93

95

97

13

85 88 91 94 96

98

100 102

14

90 93 96 98 100 102 104 106

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
7.

8.

1

20 23 26 29 32 34 36

38

2

25 28 31 34 36 38 40

42

3

30 33 36 39 41 43 45

47

4

35 38 41 44 46 48 50

52

5

40 43 46 49 51 53 55

57

6

45 48 51 54 56 58 60

62

7

50 53 56 59 61 63 65

67

8

55 58 61 64 66 68 70

72

9

60 63 66 69 71 73 75

77

10

65 68 71 74 76 78 80

82

11

70 73 76 79 81 83 85

87

12

75 78 81 84 86 88 90

92

13

80 83 86 89 91 93 95

97

14

85 88 91 94 96 98 100 102

PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

évfolyam

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző
ujjakkal, egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd,
merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez.
A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg
kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar
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vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

5

7

9

2

7

9

11 13 15 17 19 21

3

9

11 13 15 17 19 21 23

4

11 13 15 17 19 21 23 25

5

13 15 17 19 21 23 25 27

6

15 17 19 21 23 25 27 29

7

17 19 21 23 25 27 29 31

8

19 21 23 25 27 29 31 33

9

21 23 25 27 29 31 33 35

10

23 25 27 29 31 33 35 37

11

25 27 29 31 33 35 37 39

12

26 28 30 32 34 36 38 40

13

27 29 31 33 35 37 39 41

14

28 30 32 34 36 38 40 42

11 13 15 17 19

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

évfolyam

1

1

1

2

2

3

4

5

6

2

1

2

2

3

4

5

6

7

3

2

2

3

4

5

6

7

8

4

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

6

7

8

9

10 11

7

5

6

7

8

9

10 11 12

8

6

7

8

9

10 11 12 13

9

7

8

9

10 11 12 13 14
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10

8

9

11

9

10 11 12 13 14 15 16

12

10 11 12 13 14 15 16 17

13

11 12 13 14 15 16 17 18

14

12 13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15

1. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám

Minősítés

0 – 11

igen gyenge

12 – 22

gyenge

23 – 33

elfogadható

34 – 43

közepes

43 – 52

jó

53 – 63

kiváló

1.28. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
1.28.1.

Az iskola egészségnevelési elvei

Ld.: az Egészségfejlesztési programban (I. számú melléklet)
1.28.2.

Az iskola környezeti nevelési elvei

Környezeti nevelés szempontjából a csökkenő tanóraszámok mellett úgy érhetjük el az eredményes természettudományos ismeretek elsajátítását, alkalmazását, ha a tanulóinknak közvetlen
természetszemlélet útján mutatjuk be a természet élő és élettelen értékeit, a különböző folyamatokat, jelenségeket, hazánk sokszínű természeti értékeit, gazdaságát, illetve az ember természetátalakító tevékenységét.
Az erdei iskola, mint reformpedagógiai mozgalom a századelő óta olyan tanítási forma, melynek középpontjában a természet élményszerű megismerésével a gyerekek felszabadítása, a megszokott iskolai keretek feloldására való törekvés áll.
Az erdei iskolában több, az iskolában is használatos oktató-nevelő pedagógiai módszer alkalmazható, mégis több a diákokhoz közelebb álló módszer áll rendelkezésre pld. csoportmunka,
differenciált tanítás, önálló vizsgálatok, szituációs játékok, tanulói kísérletek…
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A szabadban folytatott tanítás fokozza a tanulók aktivitását, így az erdei iskola alkalmas az egyes
műveltségterületek, tantárgyak népszerűsítésére, valamint felkelheti a gyerekek érdeklődését az
egyes tudományterületek iránt.
Mivel a gyakorlati feladatok megoldásához társak kellenek, így erősíti azokat a képességeket,
melyekkel elsajátíthatják az együttműködésre, közösségfejlesztésre épülő és a későbbi munkájukhoz, életükhöz alapot nyújtó szocializáció alappilléreit.
Az erdei iskolánk oktatási célja:
 A természet sokszínű megismerése
 Konkrét hazai tájak, társulások (vizes élőhelyek) megismerése
 A társulások fajainak ökológiai szemléletű jellemzése, értékelése
 Az élővilág sokféleségének (diverzitás) bemutatása
Az erdei iskolánk nevelési céljai:
 Helyes környezeti attitűdök kialakítása
 Természeti környezet állapota iránti érzékenység
 Ökológiai szemlélet kialakítása
 Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása
 Egészséges életmódra nevelés
Az erdei iskolai képzésben való részvétel kötelező, a felmerülő költségeket az intézmény fedezi pályázatokból és más adományokból, támogatásokból.

1.29. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
1.29.1.

A magatartás értékelésének elvei

Példás (5) magatartású:
- önként vállal munkát a közösségért és azt megbízhatóan teljesíti
- felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és figyelmezteti társait annak
betartására
- nincs fegyelmi büntetése és igazolatlan mulasztása
Jó (4) magatartású:
- aki az előbbiek egyikének - másikának nem felel meg, és nincs osztályfőnöki büntetése
- nincs igazolatlan hiányzása
Változó (3) magatartású:
- akinek osztályfőnöki büntetése van
- igazolatlan órája van
- aki az „ Iskolai életünk szép rendje ”ellen ismételten vét
Rossz (2) magatartású:
- igazgatói büntetést kapott
- ismételten igazolatlanul hiányzott 10 óra / félév
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1.29.2.

A szorgalomjegyek megállapításának elvei

A tanulók szorgalma lehet: példás, jó, változó, hanyag
Példás:
 Kötelességteljesítése kifogástalan, feladatit önállóan és megbízhatóan elvégzi.
 Képességeihez mérten iskolai munkáit, házi feladatait a legjobban látja el.
 A munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredmény elérésére törekszik.
 Igyekszik a pontos, esztétikailag is tetszetős, hiánytalan munkavégzésre.
 Felszerelése hiánytalan.
Jó:
 Iskolai munkáját, házi feladatait maradéktalanul elvégzi.
 Munkájának esztétikuma kevésbé érdekli.
 Képességeihez mérten megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik.
 Órákon való aktivitása, a munkához való viszonya a tőle elvárható szint alatt marad.
 Munkában kevésbé kitartó, nem a tőle elvárható legjobb eredmény elérésére törekszik
Változó:
 Munkavégzésében ingadozások tapasztalhatók, a hanyag és jó munkák egymást váltogatják.
 Gyakran dolgozik képességei alatt.
 Feladatvégzés közben gyakran önállótlan szétszórt
 Munkájának esztétikája gyakran igénytelen
 Felszerelése hiányos, rendszeres figyelmeztetést igényel.
Hanyag:
 Képességeihez és körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz önmaga előrehaladása érdekében.
 Gyakran elmulasztja kötelességeit, képességein alul dolgozik.
 A munkavégzésben megbízhatatlan, pontatlan.
 Munkái hanyagságról árulkodnak.
 Kötelességtudata hiányzik, munkafegyelme rossz, felszerelése hiányos.
A feltételek közül mindenesetben legalább háromnak kell teljesülnie a minősítés megszerzéséhez.
Az írásos fegyelmező intézkedéseket az osztálynapló feljegyzések rovatába dátummal ellátva be
kell írni.
A tanulókat havonta értékeli az osztálytanító ill. az osztályfőnök az osztályban tanító többi tanár,
ill. napközis véleményének figyelembevételével magatartásból és szorgalomból. Akinek két
egymást követő hónapban 2-es (hanyag) a szorgalmi minősítése, az igazgató a tantestület véleményének figyelembevételével kizárhatja az iskolából.
1.29.3.
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
Tanulóink jutalmazása és büntetése a Házirendben van leszabályozva. A jutalmak formái:
könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél.
Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:
 kiemelkedő tanulmányi eredmény
 példamutató szorgalom
 hiányzásmentes tanév
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 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
 az iskola érdekében végzett tevékenység
 kiemelkedő sporttevékenység
A tanulók jutalmazása
 városi-, területi-, körzeti-, megyei-, országos-, nemzetközi szaktantárgyi és művészeti
versenyeken elért helyezésekért (iskolai és egyesületi keretekben elért eredmények is),
az osztályfőnökök, szaktanárok, napközi vezetők javaslatai alapján a tanuló egyéb, például közösségi munkájáért
 A tanulók kimagasló eredményeik alapján igazgatói- vagy tantestületi dicséretben
részesülhetnek. Ennek megítélése a házirendben található táblázat alapján történik.
A feldolgozáshoz a tanulók eredményeinek összegyűjtése a „tantárgyi eredmények” táblázatba
történik. (Egyértelműen: egy sorba egy tanuló egy bizonyos versenyen elért eredménye kerül.)
Szükséges:
- a verseny időpontja (év, hó, nap)
- pontos megnevezése
- a verseny típusa (városi, város környéki, megyei, országos, nemzetközi, …)
- a tanuló neve,
- a tanuló osztálya,
- versenyen elért eredménye
- tantárgy megnevezése,
- a versenyre felkészítő tanár (ok) neve
Amennyiben a tanuló iskolán kívüli közösség színeiben ér el kimagasló eredményt, vagy más
okból (pl. közösségi munka, tartósan kimagasló tanulmányi eredmény és szorgalom, kiemelkedő
napközis munka, három osztályfőnöki dicséret, …), kapja az elismerést, ennek felvezetését az
osztályfőnök (esetleg szaktanár) tegye meg. Fontos, hogy a tanulók tájékoztassák rendszeresen
osztályfőnökeiket, szaktanáraikat eredményeikről, sikereikről (emléklapok, oklevelek bemutatásával). Az osztályfőnökök feladata, hogy a kapott dicséreteket rendszeresen vezessék a naplóba.
Az ellenőrzőbe beírt dicséreteket egyidejűleg a naplóba is be kell írni!
A szereplésekért, közösségi munkáért az osztályfőnökök, szaktanárok töltik ki a dicséreteket.
A jutalmazás formái:
- szaktanári, tanítói dicséret SZD
- osztályfőnöki dicséret OD
- igazgatói dicséret ID
-tantestületi dicséret TD
A legkiemelkedőbb tanulók (évente legfeljebb 1 fő) az Iskolaszék által alapított Karácsony Sándor díjban részesülhetnek, amennyiben eleget tesznek a kiírásban foglaltaknak, és az illetékes
testület megszavazza.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása
kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
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d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
INTÉZMÉNYI VONATKOZÁSOK

2.

1.30. Jövőbeni terveink, feladataink és ezek eszközigénye
Pedagógiai programunk zökkenőmentes megvalósításához szükség van arra, hogy az intézményben dolgozó pedagógusaink a továbbképzési tervnek megfelelően újabb ismereteket szerezzenek meg. A minőségi pedagógiai munka és működés érdekében végre kell hajtani az Éves
munkatervben meghatározott kiemelt fejlesztési célokat, a meghatározott ellenőrzéseket, méréseket, ezeket ki kell értékelni, és segítségükkel tovább lépni.
Bővíteni kell taneszközeink, technikai eszközeink, szemléltető eszközeink körét.
Bútorokat, berendezéseket kell vásárolnunk.
Növelni kell a könyvállományunkat.

1.31. A Pedagógiai program érvényessége, felülvizsgálata és nyilvánosságra hozatala
1.31.1.

A pedagógiai program érvényességi ideje

1) Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia
program alapján.
2) A jelen módosítás előtti pedagógiai programban található (NAT 2007 alapján megírt) helyi
tanterv 2013. szeptember 1. napjától kerül bevezetésre. A következő tanévekben a NAT 2012
és a NAT 2012 alapján elkészített tantervek a következő táblázatban látható módon váltják
egymást:
Tanév
13/14
14/15
15/16
16/17.

1.o.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.

2.o
NAT 07.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.

3.o.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 12.
NAT 12.

4.o.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 12.

5.o.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.

6.o.
NAT 07.
NAT 12.
NAT 12.
NAT 12.

7.o.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 12.
NAT 12.

8.o.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 07.
NAT 12.

3) Jelen pedagógiai program a fenntartó által történő visszavonásig érvényes.
1.31.2.

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata

1) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
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Az igazgató a nevelők szakmai munkaközösségének bevonásával minden
tanév végén írásban értékeli a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.

2) Négyévente a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes –
minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen
pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.
1.31.3.

A pedagógiai program módosítása

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:

az intézmény igazgatója

a nevelőtestület bármely tagja

a nevelők szakmai munkaközössége

az SZMK

az iskola fenntartó
1) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
2) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.
1.31.4.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala

1) Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
2) A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:






az intézmény fenntartójánál;
az intézmény irattárában;
az intézmény igazgatójánál
az iskola nevelői szobájában;
a munkaközösségvezetőnél

Biatorbágy,2013.március
___________________________
Ábrahám Ferencné
igazgató
A pedagógiai programot a nevelőtestület 2013.március 18-i értekezletén elfogadta.
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.

A fenntartó jóváhagyta:

