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3.3 A POGÁNYI TAGISKOLA HELYI TANTERVE 

 

1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI 

 

A 2013-14-es tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamokon az új tantervi szabályozás (NAT 2012)lép életbe. Kifutó rendszerben régi tantervi 

programot valósítjuk meg. 

 

- H 2004: Az iskola minden évfolyamán a 2007-ben módosított NAT alapján felülvizsgált kerettanterv – helyi tanterv szerint folyik az oktatás.  

- Köznevelési törvény: 2012. szeptember 1-től a mindennapos testnevelést az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kell megszervezni. 

A korábbi mindennapos testmozgást kifutó rendszerben kell megszervezni.  

-ÚJ NAT: a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján kiadásra kerülő kerettanterv, és elkészítendő helyi tanterv a 2013/2014. tanévtől 

az 1.és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

 

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

2013/2014  Nkt Köznev. tv.  H 2004 H 2004 

2014/2015  Nkt Nkt Köznev .tv.  H 2004 

2015/2016  Nkt Nkt Nkt Köznev. tv.  

2016/2017  Nkt Nkt Nkt Nkt 

 

 

Az iskola képzési jellemzői: 

-1. –  2. évfolyam  ill. 3. –  4. évfolyam összevont osztályos általános iskola  

-  Nemzetiségi német nyelvoktató program 

 

 

 



Kerettantervek: 

H 2004 

-Kerettantervi ajánlás az összevont osztályokkal működő kisiskolák számára 2008 

- Kerettanterv a német nemzetiségi nevelés-oktatáshoz  

 

NAT 2012  

A választott kerettanterv megnevezése:  

- Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

- Kerettanterv a német nemzetiségi nevelés-oktatáshoz 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

.  

Kerettantervi ajánlás az összevont osztályokkal működő kisiskolák számára 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kerettantervi ajánlás az összevont osztályokkal működő kisiskolák számára 2008 

 

Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2. évfolyamai számára 

 

  1. évfolyam 2. évfolyam 

  Közvetlen                     Önálló Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom 4/1483/111 3/1114/148 

Német nemzetiségi nyelv 3/111                          2/74 2/74                             3/111 

Matematika 3/1113/111 3/1113/111 

Környezetismeret 0.5/18.5                     0.5/ 18.5 0.5/18.5                      0.5/ 18.5 

  közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Rajz  1/37 

Ének-Zene 1/37 

Testnevelés és sport 5/185 

Heti kötelező és szabadon választott órák 

összesen 
14+8+5=27 óra 14+8+5=27 óra 

Évi óraszám összesen 999 óra 999 óra 

Tanulók terhelésének felső határa  
   1.évf.testn.+ nemz. némettel = 27 óra 

 

          2.évf. testn.+ nemz. némettel = 27 óra 

 



 

 

Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

 

  3. évfolyam 4. évfolyam 

  Közvetlen                     Önálló Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom                      3/111                                 4/148                       4/148                             3/111 

Német nemzetiségi nyelv 3/111                          2/74 2/74                           3/111 

Matematika                         2/74                          2/74 2/74                            2/74 

Környezetismeret                          1/37                            1/37                         1/37                               1/37 

  közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Rajz  1/37 

Ének-Zene 1/37 

Testnevelés és sport 5/185  -  3/111 

Heti kötelező és szabadon választott órák ösz-

szesen 
13+8+5=26 óra 13+6+5=26 óra 

Évi óraszám összesen 962 óra 888 óra 

Tanulók terhelésének felső határa  
                 3.évf.testn.+ nemz. némettel =27 óra                         4. évf. testn.+ nemz. némettel = 28 óra  

 

 

 



 

 

ÚJ NAT: Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2. évfolyamai számára 

 

  1. évfolyam 2. évfolyam 

  Közvetlen                     Önálló Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom 4/148                           3/ 111                     3/111                              4/148 

Német nemzetiségi nyelv 3/111                          2/74 2/74                             3/111 

Matematika 2/74                           2/74 2/74                            2/74 

Környezetismeret 0.5/18.5                     0.5/ 18.5 0.5/18.5                      0.5/ 18.5 

  közös közvetlen 

Német nemzetiségi hon-és népismeret 1/37 

Technika, életvitel és gyakorlat 1/37 

Vizuális kultúra 1/37 

Ének-Zene 1/37 

Testnevelés és sport 5/185 

Erkölcstan/Hit-és erkölcstan 1/37 

Heti kötelező és szabadon választott órák 

összesen  
12+9+6=27 óra 12+9+6=27 óra 

Évi óraszám összesen 999 óra 999 óra 

Tanulók terhelésének felső határa                                            1. -2. évf.testn.+ nemz. némettel = 27 óra   

 



 

ÚJ NAT: Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

 

  3. évfolyam 4. évfolyam 

  Közvetlen                     Önálló Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom                     3/111                              4/148                      4/148                               3/111 

Német nemzetiségi nyelv 2/74                            3/111 3/111                            2/74 

Matematika 2/74                            2/74 3/111                             2/74 

Környezetismeret 0.5/18.5                       0.5/18.5 1/37                            1/37 

  közös közvetlen 

Német nemzetiségi hon-és népismeret 1/37 

Technika, életvitel és gyakorlat 1/37 

Vizuális kultúra 1/37 

Ének-Zene 1/37 

Testnevelés és sport 5/185 

Erkölcstan/Hit-és erkölcstan 1/37 

Heti kötelező és szabadon választott órák összesen  12+9+6=27óra 14+9+6=29 óra 

Évi óraszám összesen 999 óra 1073 óra 

Tanulók terhelésének felső határa           3.évf.testn.+ nemz. némettel = 27 óra                               4. évf. nemz. némettel = 29 óra  



Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadá-

sának és jóváhagyásának rendjéről 2. § (5) szerint az iskola a helyi tanterve elkészítése során 

a tantárgyi kerettantervek tematikai egységeiben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-

kal csökkentheti.  

A kerettanterv által előírt tartalmak a tantárgy számára rendelkezésre álló időkeret 90 %-át 

fedi le. A 10 %-ra nem írunk elő további tananyagot, hanem az egyes tematikai egységek kö-

zött osztjuk el a rendelkezésre álló időkeretet gyakorlásra, elmélyítésre, az alkalmazható tudás 

megszerzésére vagy a képességek fejlesztése céljából. 

 

2. TANKÖNYVEK, TANULÁSI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZ-

TÁSÁNAK ELVEI 

(figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét)  

 

Tankönyvek kiválasztásának elvei: 

Az egyes évfolyamokon a tantárgyakhoz szükséges tankönyvek, tanulmányi segédletek, tan-

eszközök kiválasztása a tanítók javaslata alapján, a helyi tanterv követelményeihez igazodva, 

figyelembe véve a tartalmi egymásra épülést történik. 

A kiválasztott tankönyveknek és taneszközöknek összhangban kell lenni a NAT-ban, valamint 

a helyi tantervben megfogalmazott minimumkövetelmények eléréséhez szükséges tartalmak-

kal, az iskola céljaival és feladataival. 

Tartós tankönyv alatt elsősorban az olvasókönyv jellegű tankönyveket, atlaszokat, albumokat 

értjük, amelyekben a tanórai foglakozások során nem kerülnek írásos jelölések. A munkafüze-

teket, munkatankönyveket nem tekintjük tartós tankönyvnek, vagyis ezeket mindig újonnan 

vásárolják meg tanulóink.  

A szükséges taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában, szü-

lői értekezleteken) legkésőbb augusztus első hetéig tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

 

Felmenő rendszerben minden tanuló ingyenes tankönyvekhez és munkafüzetekhez jut, ha azt 

a jogszabály megengedi. 

Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket igény esetén a tanulók ingyenesen használhatják.  

 

 



Tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyv: 

2013/2014. tanévtől megváltoznak az ingyenes tankönyvek használatának feltételei (Közneve-

lési törvény 46.§.(5.) bekezdés). 2013. szeptembertől, elsőtől a nyolcadik évfolyamig felmenő 

rendszerben, továbbá a nemzetiségi oktatásban az állam biztosítja a tanulók számára a térí-

tésmentes tankönyvellátást. E mellett továbbra is működik a még nem érintett évfolyamokon, 

a rászorulósági alapon járó ingyenes tankönyvellátás.  

A szülők a támogatás iránti igényüket a kiküldött nyomtatvány alapján november 15-ig jelzik, 

a bekövetkező változást pedig 15 napon belül kötelesek jelezni. A kedvezményre való jogo-

sultság igazolásához továbbra is szükség van a megfelelő okiratok bemutatására(határozatok, 

igazolások). 

Ingyenesen kell a tankönyvet biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

minden olyan tanuló részére, aki:  

- tartósan beteg,  

- sajátos nevelési igényű,  

- három- vagy többgyermekes családban él,  

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

 

Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának lehetőségei: 

- az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével  

- a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján  

- használt tankönyvek biztosításával  

- illetve a három lehetőség együttes alkalmazásával.  

 

A tankönyvek, tanulási segédletek, taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközös-

ség a következő szempontokat veszi figyelembe:  

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.  

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, ame-

lyek több tanéven keresztül használhatóak.  

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk, új taneszköz használatát csak na-

gyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

Továbbá: 

- szerkezete legyen világos, egyszerű,  

- motiváljon, keltse fel a gyermek érdeklődését,  

- szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen,  



- ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést,  

- ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre,  

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre,  

- adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra, segítsék az otthoni, önálló tanulást, gyakorlást, 

- jelrendszere lehetőleg legyen azonos valamennyi évfolyamon,  

- borítója érdeklődést keltő, színes és tartós legyen, 

- kapcsolódjék más műveltségterületekhez is,  

- tankönyvekhez kapcsolódjon interaktív tananyag,  

- lehetőleg környezetbarát anyagból készüljön. 

 A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más felszere-

lés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tanított tananyag elsajátí-

tásához, és amelyet a tanórai foglalkozásokon egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen 

alkalmazni kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.  

Tanév közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök ruházati és más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizeté-

si kötelezettség hárul.  

Egyes tantárgyakhoz egyéb eszközök is szükségesek: testnevelés: ruházat, rajz: színes ceru-

zák, festékek, zsírkréta, kartonlapok, rajzlapok, origami lapok, gyurma, filctollak, ecsetek és 

tálak, vízfesték, tempera, festék, olló, ragasztó; technika: olló, ragasztó; matematika: koron-

gok, pálcikák, számlapok, számegyenes, egyenes és háromszög vonalzó, körző. Ezek beszer-

zése a szülő kötelessége. 

 

IKT eszközök:  

- interaktív táblák  

- digitális feladatbank 

A 11/1994. MKM rendelet 7.sz. melléklete szerinti eszközjegyzék a helyi tantervben lebont-

va, minden egyes tantárgynál szerepel.  

 Irányadó, a kötelező eszközjegyzékről szóló OM rendelet. 

 

 

 



3. A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 

 

A fejlesztési területek, nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt 

jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás, cselekedtetés mellett a példák érzelmi 

hatásának is. 

E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel - 

egyesítik a hagyományos értékeket és a napjainkban megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szint-

jein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba, 

- tantárgyak részterületeivé válnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi 

tanterve szerint, 

- tagolják az alsó tagozaton a tanítói munkát, 

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretekben folyó egyéb iskolai 

foglalkozások, programok számára. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása a pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcsi nevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért 

és azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoz-

tatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése.  

Ezért iskolánkban törekszünk arra, hogy felkészítsük a tanulókat az életben elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra. Ennek érdekében a tanórákon a csoportmunka, a differenciálás, az egyéni 

képességfejlesztés módszereit alkalmazzuk. 

Ezeken az órákon gondot fordítunk a tanulók életében nélkülözhetetlen készségek, mint a 

tisztelet, segítőkészség, az együttérzés, a mértéktartás és a kötelességtudat megalapozására és 

fejlesztésére.  



A későbbi beilleszkedésük elősegítése érdekében megtanítjuk őket az önfegyelemre, a képze-

lőerejük használatára. Fontosnak tartjuk, és ezért minden tanórán fejlesztjük az intellektuális 

képességeiket is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A művészeti, erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, matematika órákon 

törekszünk arra, hogy tanulóink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, a településen 

élő nemzetiségek hagyományait. Ennek érdekében részt veszünk a falu hagyományőrző prog-

ramjain, rendezvényein. Saját műsorainkkal hozzájárulunk azok színvonalának emelésé-

hez.Iskolai programokra meghívjuk egy-egy terület „beavatott ismerőjét”. Tanulmányozzuk a 

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

munkásságát. Helyi szinten nemzeti ünnepeinkre műsorokkal készülünk, megtartjuk a Nemze-

ti Összetartozás napját. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatu-

kat megőrizve, ezért törekszünk arra, hogy tanulóink ismerjék meg annak történelmét, sokszí-

nű kultúráját.  

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabá-

lyainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. Ahhoz, hogy valaki felelős állampolgárrá váljon, a hétköznapokban 

ennek megfelelően éljen, ismerje jogait és kötelességeit, külön ismeretekkel, készségekkel 

kell rendelkeznie. Ezeket a készségeket és ismereteket már, gyermekkorban el kell sajátítani-

uk a diákoknak, meg kell ismerkedniük a demokratikus berendezkedés sajátosságaival, a vá-

lasztási rendszer jellemzőivel, azzal, hogy hogyan válhatnak felelős állampolgárrá. Ez a visel-

kedési forma éppen úgy kialakítható, fejleszthető, mint bármely más kompetencia. A XXI. 

század iskolájának legfőbb feladata pedig nem más, mint az alapkészségek, kompetenciák 

fejlesztése, felkészítve ezzel a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra.  

A demokráciára nevelést igyekeztünk úgy felépíteni és feldolgozni, hogy ez által számos 

készséget és képességet fejlesszünk (szövegértés és szövegalkotás, kommunikációs készség, 

problémamegoldó képesség, lényegkiemelés, adatkeresés, szabálykövetés).  



 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Iskolánkban a csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervezünk, amelyek által a 

tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálód-

nak. Az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésé-

re, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, az egészséges életvitel kialakítá-

sára, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. Olyan kompe-

tenciákat is fejlesztünk, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a tole-

rancia, a konfliktuskezelő képesség. Ennek eredményeként a tanórai és tanórán kívüli foglal-

kozások során tanulóink odafigyelő érzékenységgel reagálnak társaik eredményeire, szomorú-

ságaira.  Konfliktusaikat, nézeteltéréseiket a megtanult konfliktuskezelő technikákkal oldjuk 

meg. Sokszor és sokat játszunk nézeteltéréseik feloldására szolgáló játékokat. Ezek közül a 

szerepjátékokat kedvelik a legjobban. Itt kifejthetik álláspontjukat, érvelhetnek ellene és mel-

lette. Nem kell egyetérteniük mindenkivel, de alapszabály, hogy a megegyezésre törekedni 

kell. Szorongásmentesen kérnek tanácsokat egymástól és ezt a helyzetet a tanácsot adó is él-

vezi. 

A tanulókban a pszichés történéseket tudatosítjuk, elősegítjük önmaguk mélyebb megismeré-

sével az alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környe-

zetükbe. Emellett felkészítjük az önbizalom, az önértékelés megalapozására.  

A megvalósítás színterei: csoportfoglalkozás szociális kompetenciafejlesztő foglalko-

zás,tanulói projekt, témahét,kirándulások. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolata-

inak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet 

változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésé-

ben bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a közneve-

lés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 

Felkészítjük a gyerekeket a család életének és tevékenységének szervezésére, a családon 

belüli mindennapi teendők ellátására, a családi életben szükségessé váló korrekciók végre-

hajtására és konfliktuskezelésre, a megelőzésre. Ennek a sokrétű nevelési feladatnak az ellá-

tását több tantárgy (környezetismeret a magyar irodalom és az erkölcstan) ismeretanyaga és 

tantárgyakon kívüli foglalkozás is szolgálja.  



 

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli meg-

éléséhez. Ennek érdekében felkészítjük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplál-

kozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktu-

sok kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanuló-

kat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, 

a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében.  

Helyi megvalósulásának módjai: mindennapos testnevelés, sportvetélkedők, egészséges táp-

lálkozással is összefüggő egészségnevelési projektek, mozgásfejlesztő foglalkozások, termé-

szetjárás,túra, kirándulás, Kukkan-tó környezetnevelési program.  

Továbbá elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatása. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Arra törekszünk a nevelés folyamatában alakítsuk ki a gyermekeinkben a beteg, sérült, fogya-

tékkal élő emberek iránti együtt érző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül 

fejlesszük ki a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problé-

mamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a 

tudatos, felelős állampolgári léthez.  

Helyi megvalósítás lehetőségei: osztályfőnöki munka, kapcsolat a helyi szociális otthonnal, 

óvodával, családi napközivel, a településen élőkkel, az idősekkel. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és 

a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 

Felkészítjük őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekszünk arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gya-



rapításába. Helyi megvalósulás lehetőségei: tanórán kívüli tevékenység keretein belül: 

ökoiskola cím megszerzése, madárbarát iskola, tangazdaságok, állatmenhelyek meglátogatása, 

tanulmányi kirándulások. 

 

Pályaorientáció  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell bizto-

sítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődé-

süknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és 

pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.  

Ehhez fejleszteni kell bennük a segítségnyújtással, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az ér-

tékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás terü-

letén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan a rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyé-

ni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  

Helyi megvalósulásának módja foglalkozunk a zsebpénz kérdésével, annak felhasználásának 

célszerű lehetőségeivel, a családi költségvetéssel. 

 

Médiatudatosságra nevelés  

Az értelmező, kritikai kialakítása révén felkészítjük tanulóinkat a demokrácia részvételi kul-

túrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezé-

sére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a 

média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülön-

böztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével. 

 



A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezeté-

vel, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és 

a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők 

és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan 

tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanu-

lás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növe-

lése és a tudás minőségének értékelése. 

 

 

Pedagógiai feladatok megvalósulása a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai 

foglalkozáson 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLET  A MEGVALÓSULÁS SZÍNTEREI 

erkölcsi nevelés  pedagógiai munka minden területén, 

konfliktuskezelő, szituációs játékok,  

nemzeti öntudat, hazafias nevelés  iskolai ünnepélyek, megemlékezések, 

falunap 

állampolgárságra demokráciára nevelés  iskolagyűlés, egyéb tanulói fórumok  

az önismereti és társas kultúra fejlesztése  osztályprogramok, tanulmányi kirándulá-

sok, az iskola képviselete tanulmányi 

versenyeken, művészeti bemutatókon 

a családi életre nevelés  osztályprogramok, rendezvények, falunap 

a testi és lelki egészségre nevelés   túrák, kirándulások, tanulást segítő fog-

lalkozások 

felelősségvállalás másokért, önkéntesség  iskolai rendezvények, farsang, hetesi, 

felelősi teendők ellátása 

fenntarthatóság, környezettudatosság  szelektív hulladékgyűjtése,  

pályaorientáció  korrepetálás, tehetségek gondozása 

gazdasági és pénzügyi nevelés  osztálypénz gyűjtése szülői felügyelettel, 

zsebpénz kezelése 

médiatudatosságra nevelés  osztályprogram: színház és 

mozilátogatás,  

a tanulás tanítása  tanórák, korrepetálás, fejlesztő foglalko-

zások,  

 

 



 

Célok és feladatok  

 

1-2. évfolyam  

 

- az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fej-

lődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

- tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakulása, 

kialakítása 

- a pedagógus-gyerek kötődés kialakítása, az együttműködés gyakorlása - az iskolai szokás-

rendszer megismerése, megfigyelése - az énkép fejlesztése: önbizalom, magabiztosság, önál-

lóság kialakítása, fejlesztése 

- az olvasási, írás, számolási készség alapozása  

- a beszédkészség fejlesztése  

- német nemzetiségi nyelvoktató program tanulási lehetőségének biztosítása  

- a tanulás iránti természetes érdeklődés megtartása, növelése  

- a taneszközök használata segítséggel, irányítással  

- a helyes tanulási szokások kialakítása, gyakorlása  

- tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése 

- a kötelességtudattal való ismerkedés  

- az élővilág felfedezése, szeretete, gondozása 

- tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére 

- a munkamegosztás kialakítása a közösségen belül tevékenységközpontú ismeretszerzésben  

- kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és to-

vábbfejlesztése 

- személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése 

- kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése 

- mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése 

- társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése 



 

- társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek 

kialakítása és gyakoroltatása 

- egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban 

- a mindennapi testedzés igényének kialakítása, lehetőségének biztosítása 

- tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs 

képességek  

- egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a 

kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz  

 

3.-4. évfolyam  

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-

ményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül: 

- aNat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat 

- az énkép, önbizalom, bátorság, hely a közösségben  

- motiváció, tanulásszervezés, teljesítmények növekedése  

- a felelősségérzet, kötelességtudat fejlesztése  

- az önellenőrzés rendszeres gyakorlása  

- egyszerű következtetések megfogalmazása  

- részleges önállóság a munkavégzésben,  

- az olvasási, írás, számolási készség javítása, fejlesztése  

- a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, fogalmazás  

- a tanulási módszerek megismerése, gyakorlása (vázlatkészítés)  

- a könyvtárhasználat iránti érdeklődés felkeltése 

- a szűkebb környezet élővilágának alaposabb megismerése, gondozása  

.- mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése 

 

- mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése 



 

- társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek 

gyakoroltatása 

 

- megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfej-

lesztése 

 

- tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése iránt 

 

- önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése 

 

- szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása 

 

- lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és folyamatos fejlesztése 

 

- mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása 

 

- elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség 

és a haza történelméről 

 

- az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése 

 

- tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs 

képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése 

 

- egyszerűminták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a 

kísérletezéshez, a feladat és problémamegoldáshoz  

 

 

4. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

MÓDJA 

Az iskolai egészségnevelési program része a törvényi előírásnak megfelelően a mindennapi 

testmozgás megvalósítása.  



A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját felmenő rendszerben a köz-

nevelési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint az alsó tagozat 1.- 4. osztá-

lyában a következő módon szervezzük meg: 

Az első három évfolyamon napi testnevelés órák keretében 1 óra úszás, 4 óra testnevelés.  

A negyedik évfolyam tanulói heti 1 óra úszás 2 óra  testnevelés órák ill. két alkalommal az 

első három évfolyamhoz csatlakozva testnevelés óra keretében teljesítik a törvényi előírást.  

A hét minden napjára történő elosztással mozgásos népi gyermekjátékok, néptánc, foci, labda-

játékok is támogatják a mindennapos testnevelés törvényi előírásait. 

 

5. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUS-

VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

- A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások, továbbá pedagógusok közül az alábbi feltételek megléte esetén:  

 

A választható tantárgyak esetén:  

- Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni.  

- A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. (A 

tanulónak, kiskorú esetén szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon válasz-

tott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.)  

- Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesí-

tése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába törté-

nő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.  

-  A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, to-

vábbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.  

 

A pedagógusválasztás szabályai  

Iskolánkban a neveléssel, oktatással összefüggő feladatokat tantárgycsoportban  látják el a 

tanítók. Összehangolt, egymásra odafigyelő, egymást támogató, minden tanuló problémáját 

egyedileg kezelő mivoltuk ad biztonságot a gyerekek számára hétköznapokban.  



6. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK EL-

VEI 

 

Az összevont iskolában az 1.-2. évfolyam és a 3.-4. évfolyam tanulói alkotnak egy-egy osz-

tályt. A törvényi előírásoknak megfelelően az összevont iskolákban a matematika, magyar 

nyelv és irodalom, környezetismeret, német nemzetiségi nyelv tantárgyakat az egyes osztá-

lyok tanulói bontva tanulhatják. A testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene, technika, életvitel 

és gyakorlat tantárgyakat mind a négy évfolyam együtt tanulja. 

A tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások csoportbontásban történnek. A csoportba sorolás 

kiválasztásának elvei a tanulók tanulmányi eredménye, teljesítménye alapján a tanítók javas-

latára történik. Az iskolának május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon 

választott tanítási órán, továbbá melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy az 

államilag szervezett erkölcstan órán kíván részt venni.  

 

7. FIZIKAI ÁLLAPOT MÉRÉSÉNEK MÓDSZEREI 

 

Az egészségszint objektív mércéje diákjaink aktuális fizikai teljesítőképességének rendszeres 

vizsgálata, a változások, fejlődés figyelemmel kísérése. Ez az adott pedagógustól körültekin-

tő, alapos munkát, szakértelmet igényel. Hiszen a nem kellő odafigyelés az adatokat torzíthat-

ja, meghiúsíthatja tanulónk összehasonlíthatóságát kortársaival, illetve korábbi eredményével.  

Iskolánkban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tanulók fizikai állapotát évente két 

alkalommal, ősszel és tavasszal mérjük.  

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére és 

megtartására. 

Intézményünkben a Dr. Mérey Ildikó által kidolgozott "Hungarofit" módszerrel mérjük a ta-

nulók kondicionális képességeit, fizikai állapotát. E tesztrendszer a terhelhetőséggel, egész-

séggel összefüggő fittség, műszerek nélküli objektív mérésére szolgál.  

A mérési módszerrel az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket 

mérjük:  



- az aerob kapacitást, amely a szív-keringési rendszer állóképességének legjobb mérőszáma, 

illetve  

- azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk 

során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége például a tartási rendellenességek 

leggyakribb okozói.  

 

Az előzőekben jelzett képességeket a következő motorikus próbákkal mérjük:  

1. Az aerobic kapacitást (állóképességet) 12 perces futással (Cooper-teszttel 

2. Az egyes főbb izomcsoportok erejét, erő-állóképességét:  

- az alsó végtag dinamikus erejét helyből távolugrással,  

- a vállövi és karizmok erő-állóképességének szintjét fekvőtámaszban, karhajlítás és nyújtás-

sal,  

- a hátizmok erő-állóképességét hason fekvésből törzsemelés és leengedéssel,  

- a hasizmok erő-állóképességének mérését hanyattfekvésből, felülés és vissza-ereszkedéssel 

végezzük.  

A motorikus próbákat sport öltözetben szabadtéren vagy jól szellőztethető teremben optimális 

hőmérsékleten végezzük.  

A próbák elvégzését általános és speciális bemelegítés előzi meg. A teljes próba rendszert 

max. két héten át kell elvégezni. A vizsgálatot korra és nemre való tekintet nélkül minden 

olyan egészséges tanuló elvégzi, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. A 

mérések eredményéről a tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak. 

A méréseket a mindenkori testnevelő tanító végzi el. A mérések vezetésére és értékelésére 

táblázat szolgál, ami a mindenkori testnevelést tanítónál található meg.  

A motorikus próbák végrehajtásának részletes leírását és a mért adatok értékelési útmutatóját 

az Oktatási Minisztérium 2000-ben kiadott "Útmutató a tanulók fizikai állapotának mérésé-

hez, minősítéséhez " című kiadvány tartalmazza.  

 

8.EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

Az iskola jövőképe: Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a szülők és a 

gyerekek által közösen kialakított térben, esztétikus körülmények között zajlik az iskolai élet. 

Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézményenergia és vízfelhasználására, csökken a ke-

letkezett hulladék mennyisége, melynek java részét szelektíven gyűjtjük. Diákjaink aktív kez-



deményező szerepet játszanak az iskolában kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésé-

ben a településen. A szülők azért válasszák intézményünket, mert a diákok harmonikus, 

stressz mentesebb körülmények között tanulhatnak, Kukkan-tó programunk pedig általuk is 

elismert.  

Alapelvek:  

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése,  

- rendszerszemléletre nevelés,  

- fenntarthatóságra nevelés, 

- érzelmi és értelmi környezeti nevelés,  

- tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,  

- tolerancia és segítő életmód,  

- a környezettudatos magatartás és életvitel segítése,  

- az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése,  

- az egészség és a környezet összefüggései, 

- testi- lelki egészség, 

- helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések,  

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség,  

- globális összefüggések megértése.  

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az oktatás 

és nevelés valamennyi területén 

jelenjen meg 

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a tanmenetek-

ben is konkrétan jelöljük meg a 

feladatokat és az alkalmazni 

kívánt módszereket 

- Átdolgozott tanmenetek. 

- Több környezeti nevelési tarta-

lom a tanórákon. 

Erősítsük a tantárgyközi kapcso-

latokat, annak érdekében, hogy 

a tanulók egyben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket. 

- Projektek kidolgozása - Széttagolt ismeretek rendszer-

szemlélettel összekapcsolódnak.  

- A tanulók egyre nagyobb jár-

tasságot szereznek a projektek 

készítésében. 

A pedagógusok, a felnőtt dolgo-

zók és a szülők személyes pél-

- képzések, szülői értekezletek, 

közös programok az adott té-

- Mintaértékű környezettudatos 

szemlélet, magatartás 



dájukkal legyenek a környezet-

tudatos életvitel hiteles terjesz-

tői. 

 

mában. 

Az iskola tisztaságának javítása, 

a szemét mennyiségének csök-

kentése 

- tisztasági őrjárat szervezése 

- szelektív hulladékgyűjtés  

- helyes vásárlói szokások ki-

alakítása  

 

- Javul az iskola tisztasága. A 

tanulók és az iskola dolgozói 

szelektíven kezelik a hulladékot. 

- Csökken az elszállított szemét 

mennyisége. Kevesebb a csoma-

golási hulladék a szemetesek-

ben. 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal 

- rendszeres, majd alkalman-

kénti ellenőrzések 

- mérések,számítások, követ-

keztetések és ezek közlése 

- Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve fe-

lejtett villanyok. 

- Észrevehetően csökken az 

iskola víz- és villanyszámláján 

szereplő összeg.  

 

A tanulók ismerjék meg 

szűkebbkörnyezetüket, lássák az 

értékeket, problémákat, ápolják 

a hagyományokat! 

 

- természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, vizsgáló-

dás,  

- kutatómunka 

- kiállítások, vetélkedők, elő-

adások szervezése a „Jeles na-

pokra”  

 

- Sikeres szereplés a település 

hagyományőrző rendezvényein. 

Fejlesszük a tanulók probléma-

megoldó gondolkodásmódját, az 

önálló ismeretszerzés képessé-

gét megalapozva az élethosszig 

tartó  

tanulást!  

 

- szakkönyvek, folyóiratok, 

videó-anyag és CD-k 

beszerzése 

- Egyre több gyerek kér külön 

feladatot, tart kiselőadást, be-

számolót. 

- Sikeres szereplés különböző-

versenyeken. 

 

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjairól a tanórákon, illetve külön programokat szer-

vezve emlékezünk meg és tudatosítjuk azok jelentőségét. Továbbá a nap jellegének megfelelő 

vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk. 

 

Március 22. a Víz világnapja 

Április 22. a Föld napja 

Május 10. Madarak és fák napja 

Június 5. Környezetvédelmi világnap 

Szeptember 22. Autómentes nap 

Október 4. Állatok világnapja 

Október 31. Takarékossági világnap 

 



 

9. A GYEREKEK A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKE-

DÉSEK 

 

Iskolánk tanulói eltérő személyes és szociális körülményeikkel rendelkeznek. Alapelvünk a nyi-

tottság és a tolerancia, egymás és a másság elfogadása.  Fontosnak tartjuk, hogy kiemelten segít-

sük azokat a tanulókat, akiknek valamilyen tanulási nehézségük, vagy hátrányos helyzetű család-

ból érkeznek. Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a beiratkozáskor, az 

oktató-nevelő munka során, a gyermekek egyéni fejlesztésére, a tananyag kiválasztására, az érté-

kelés gyakorlatára, a tanulói előmenetel figyelemmel kísérésére, a pedagógusok továbbképzésére, 

a kapcsolattartásra a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Célunk, hogy 

ezek a gyerekek beilleszkedjenek, önmagukhoz képest fejlődjenek, és a többi tanulóval együtt 

haladjanak, hogy fejlesztésük segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való 

mind teljesebb beilleszkedést.  

Törekszünk arra, hogy olyan iskolai környezetet alakítsuk ki, mely a különböző képességű tanu-

lók iskolai fejlesztését maximálisan támogatja.  A tantermeket a gyerekek sajátosságainak megfe-

lelően rendezzük be, hogy az leginkább szolgálja a hátrányok enyhítését. A termek, az előtér dí-

szítéséhez tanulóink munkáit használjuk, mely a gyerekek önértékelését, önbecsülését növeli. A 

tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések alapja a pedagógusok, valamint az iskola és a 

család közötti szoros együttműködés.  

 

Az esélyegyenlőséget biztosító intézkedések területei: 

 

-a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

- a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását támogató tevékenységek 

- a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

- lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai 

támogató rendszer 

 



 

A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 

ALAPELV CÉL FELADAT/PEDAGÓGIAI TE-

VÉKENYSÉG 

ELJÁRÁSOK 

A szociális problémák felismerésé-

re törekvés  

Veszélyeztető körülmények meg-

előzése és feltárása  

Családok megismerése  Családlátogatás  

Konzultáció a szülővel  

Szociális hátrányok enyhítése - tartósan beteg gyermek felmérése 

- 3 vagy több gyerekes családok 

felmérése 

- SNI tanulók felmérése 

- rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény felmérése 

- HH, HHH és veszélyeztetettség 

felmérése 

- tartós nevelésbe vétel felmérése 

- kedvezmény a művészeti képzés-

be történő bekapcsolódáshoz  

 

 

-étkezési díjak támogatása 

- tankönyvtámogatás 

- kirándulási költségek támogatása 

- taneszközök beszerzése azok 

költségeiben támogatás 

- egyéb juttatás (pl. ruházat, tan-

eszközök) 

Tanuló anyagi veszélyeztetettségé-

nek csökkentése 

- személyes törődés - kedvezmények, ingyenes ellátá-

sok köréről történő döntés kezde-

ményezése az osztályfőnökök és 

azigazgató által  

- gyermekvédelmi támogatás kez-

deményezése  

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- pályázatok figyelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 

ALAPELV CÉL FELADAT/PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

A beilleszkedési és magatar-

tási nehézségekkel küzdő 

gyerekek is találják meg 

helyüket a közösségben.  

kölcsönös bizalom kialakítá-

sa  

A beilleszkedési és magatar-

tási nehézségekkel küzdő 

tanulók segítése, a viselke-

désük okainak feltárása, 

azok kezelése személyre 

szabott feladatokkal 

 

- szociometriai felmérés 

alapján a tanulók kiszűrése 

- peremhelyzetük okainak 

feltárása 

-Beilleszkedés segítése:  

- pozitív tulajdonságai alap-

ján feladatok adása  

- „tekintélyes” tanulók bevo-

nása a folyamatba 

- képességeik fejlesztése 

tanórán kívüli feladatokkal  

- kirekesztett tanuló jó javas-

latainak elfogadása  

- szociális izoláció feloldása- 

szociális készségek fejleszté-

se  

- alulszocializáltság korrigá-

lása  

- részképesség zavarok 

csökkentése  

- következetes, egységes 

pedagógusi munka  

- egyéni képességeknek 

megfelelő munkáltatás  

- tanulók sikerélményhez 

juttatása 

- problémamegoldó techni-

kák 

- az alapozó időszak elnyújtása 

- fejlesztő értékelés bevezetése  

- tapasztalatszerzés lehetőségei-

nek kitágítása 

-  IKT eszközhasználat 

- differenciált tanulásszervezés  

- kooperatív technikák alkalmazá-

sa  

- projekt-módszer elterjesztése  

- tevékenységközpontú pedagógi-

ák  

- individuális tanulás előtérbe 

helyezése 

- Montessori pedagógia elemei 

- módszertani segítségnyújtás 

- vázlatkészítés technikája 

 

- egyéni fejlesztési terv 

- hatékony tanuló-

megismerés alkalmazá-

sa 

- tanulási segédletek 

- Montessori eszközök 

- hosszabb felkészülési 

idő 

- segédeszköz használat 

- értékelés alóli felmen-

tés lehetősége 

- a gyermek számára 

előnyös számonkérési 

forma preferálása 

- minőségi és mennyi-

ségi differenciálás  

- méltányos elbírálás  

- egyéni tempó figye-

lembe vétele 

- szóbeli feleltetés 

előnyben részesítése 

- minimumkövetelmé-

nyek számonkérése 

- lényegkiemelés 

- egyéni magyarázat 

 

Szociális izoláció feloldása, 

szociális készségek fejleszté-

se  

Szociális kapcsolatok kiter-

jesztése a gyerekközösség-

ben.  

- a tanulási és magatartási 

zavarok kialakulását meg-

előző tevékenységek 

- egyéni haladási ütemet segítő 

differenciált tanulásszervezés  

- kooperatív tanulásszervezés  

- egyéni fejlesztési terv 

 

- tanulási segédletek 



Alulszocializáltság korrigá-

lása 

Integrációt segítő prog-

ram(SNI) 

- az önálló tanulási képessé-

get kialakító tevékenységek 

- tanulási motivációt erősítő 

és fenntartó tevékenységek 

 - mentálhigiénés tev. 

- előítéletek kezelése 

- projektmódszer  

- Montessori pedagógia elemei az 

önálló tanórákon 

- Montessori eszközök 

Kreatív, de harmonikus 

munkafeltételek; alkotó pe-

dagógiai klíma kialakítása 

Olyan iskolai légkör megte-

remtése, amelyben hatéko-

nyan, fegyelmezetten, ki-

egyensúlyozottan tanulhat-

nak tanulóink 

- az iskolai rend, fegyelem 

jelentőségének megértetése 

- olyan házirend 

készítéseamelyet a tanulók 

többsége elfogad és a szülők 

egyetértésével találkozik 

- az osztály megállapodásai  

-vállalások ellenőrzése,  

- önellenőrzés 

- értékelés 

- következetes, egységes 

pedagógusi munka  

- egyéni képességeknek 

megfelelő munkáltatás  

- tanulók sikerélményhez 

juttatása 

- problémamegoldó techni-

kák 

- differenciált tanulásszervezés  

- kooperatív technikák alkalmazá-

sa  

- projekt-módszer elterjesztése  

- tevékenységközpontú pedagógi-

ák  

- individuális tanulás előtérbe 

helyezése 

- Montessori pedagógia elemei 

 

 

 

Kulturált együttélés - önnevelés 

-az udvariasság megtanítása  

-koncentrációs képességek 

fejlesztése 

- önuralom fokozása 

- túl sok mozgás visszafogá-

sa 

- szabályok betartatása 

- kihívó ellenkezés megszün-

tetése 

- szerepjátékok (iskolai és iskolán 

kívüli helyszíneken jó és rossz 

példák) 

- konfliktuskezelő játékok 

- mintaadás (felnőttek) 
 

 

 

 



 

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

ALAPELV CÉL FELADAT/PEDAGÓGIAI TE-

VÉKENYSÉG 

ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Tanulási kudarc megelőzé-

se  

Korai felismerés  - BMPSZ(volt Nev.Tan) megkere-

sése - Szakértői Bizottság döntése  

Diagnózis alapján történő 

fejlesztés  

Egyéni fejlesztési terv  

Tanulási képességek fej-

lesztése  

- kompetencia hiá-

nyok feltárása után 

egyéni fejlesztés  

 

- vizuális és akusztikus figyelem 

fejlesztése  

- vizuális és akusztikus emlékezet 

fejlesztése  

- vizuális és akusztikus szerialitás 

fejlesztése  

- téri-, síkbeli, idő tájékozódás 

fejlesztése 

- esztétikai igényesség alakítása  

- nyughatatlanság, agresszivitás 

elkerülése  

- szorongó, visszahúzódó gyerekek 

aktivitásának fejlesztése  

- önértékelés, önbizalomerősítése 

- verbális képességek fejlesztése  

- nonverbális képességek fejl. 

- mozgásfejlesztés 

- finommozgások fejlesztése 

- logikai készség  

- pozitív tulajdonságok, képessé-

gek felkutatása, továbbfejlesztése, 

ezek elismerése 

- egyéni képességeknek megfelelő 

munkáltatás  

- tanulók sikerélményhez juttatása 

- problémákkal való bánás megta-

nulása 

- gyermekvédelmi feladatok 

- Difer vizsgálat 

- GMP-teszt 

- Sindelar vizsgálóeljárás 

- diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia vizsgálatok 

pedagógiai része 

- egyéni fejlesztés 

- differenciált óraszervezés 

- kooperatív technikák 

- kompetencia alapú oktatás 

- sport, játék,  

-konkrét feladatadás a kö-

zösségben 

- könyvtári tevékenység 

- élő előadás  

 

- nyugodt, kiegyensúlyo-

zott, határozott, következe-

tes, kiszámítható nevelői 

magatartás  

- tanórán kívüli foglalkozá-

sok: pl.sportverseny  

- az öröm, a játék fontossá-

gának kiemelése 

- drámapedagógia 

elemei 

- rajz szakkör  

- önálló kiselőadások  

- e-tananyagok használata 

- lexikon-szótár használata 

- internet-használat kutató-

munkához 

- differenciált tanulásszer-

vezés  

- kooperatív technikák al-

kalmazása  

- projekt-módszer elterjesz-

tése  

- tevékenységközpontú 

pedagógiák  

- individuális tanulás elő-

térbe helyezése 

- Montessori eszközök 

- feladatlapok 



- képességfejlesztő játékok 

- önálló tanulási 

képességek elsajátít-

tatása  

- szokásrend kialakítása  

- tanulás tanítása  

- tanulási technikák megismerteté-

se  

- speciális kompetenciák fejleszté-

se differenciált óravezetés  

differenciált feladatok adása  

- tanulásmódszertan alkal-

mazása  

 

- sport, játék, projektek  

- bábozás,  

- társasjátékok,  

- e-tananyagok használata  

 - tudástérképek 

- tudáskártyák  

- Montessori eszközök 

- hosszabb felkészülési idő  

- segédeszköz használat  

- értékelés alóli felmentés 

lehetősége  

- a gyermek számára elő-

nyös számonkérési forma 

preferálása  

- minőségi és mennyiségi 

differenciálás  

- méltányos elbírálás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBOBTAKOZTATÁSÁT TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

 

 

ALAPELVEK CÉLOK FEL-

ADAT/TEVÉKENYSÉ

G 

ELJÁRÁSOK, MÓD-

SZER 

ESZKÖZÖK 

A képességeknek megfe-

lelő nevelés, oktatás biz-

tosítása 

Tehetségek felismerése  - háziverse-

nyek:mesemondó, pró-

zamondó, versmondó 

- megfigyelés 

- portfóliók folyamatos 

bővítése 

 

- versenyfeladatok 

- tanulási segédletek  

Alkotó pedagógiai klí-

mamegteremtése 

Tehetségek fejlesztése 

iskolán belül  

- egyes tantárgy(ak)ból 

évfolyamlépés  

- iskolán belüli művésze-

ti iskolai fejlesztés  

- a tehetségek felismeré-

sét szolgáló tudatos szi-

tuációk tervezése, hasz-

nálata  

- egyéni fejlesztés  

- differenciált tanórave-

zetés  

- matematikai, anyanyel-

vi tehetséggondozó tech-

nikák, játékok, feladatla-

pok 

- képzőművészet  

Partneri kapcsolatok 

erősítése  

Tehetségek fejlesztése 

iskolán kívül,  

további tehetségpontok-

kal együttműködés  

-közös fejlesztés egyes 

területeken más iskolák-

kal kapcsolatok különbö-

ző szakmai szervezetek-

kel,  

-a tehetséges tanulók 

irányítása az ANK szak-

köreibe  

 Együttműködési megál-

lapodások: 

-„Dallam Zeneiskolával, 

-ANK Művészeti Iskola 

- Pogány Önkorm. 

- Faluház 

- Szociális Otthon 

- Óvoda 

- Német nemzetiségi 

kisebbség 

 

- „Dallam” Zeneiskola: 

ének, zene 

- Művészeti Iskola: ének, 

zene, néptánc;  

- részvétel a falu rendez-

vényein,  

 

A fejlesztés eredményei-

nek elismerése  

A fejlesztés hatékonysá-

gának értékelése  

versenyeredmények ösz-

szegzése, értékelése 

Összehasonlító elem-

zés/trendvizsgálat.  

Jutalmazás (kirándulás, 

díjak)  

-a felhasznált összegek 

és a megtérülés aránya  

 

 

 

 

 



A GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÁDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

ALAPELV CÉL FELADAT/PED. TEV. ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Prevenció  A gyermekek életkörülmé-

nyeiben tapasztalható ve-

szélyeket fel kell tárni  

- előidéző okok feltárása 

(szorongás, dühkitörés..) 

- kapcsolatfelvétel: 

- iskolapszichológus 

- BMPSZ(volt Nev.Tan.)-

szel 

- Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Re-

habilitációs Bizottsággal 

- Gyermekjóléti Szolgálat  

- Gyermek- és Ifjúságpszi-

chiátriai Intézettel 

- Bírósággal 

- Rendőrséggel 

A problémás családok ösz-

szehangolt támogatása: 

konzultációs lehetőségek: 

 - isk. pszichológussal 

 - szülővel 

- osztályfőnökkel  

- Nevelési Tanácsadóval 

- Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Re-

habilitációs Bizottsággal 

- Gyermekjóléti Szolgálat  

- Gyermek- és Ifjúságpszi-

chiátriai Intézettel 

- Bírósággal 

- Rendőrséggel  

 

- személyes beszélgetés 

- konfliktuskezelő beszél-

getés 

 

- szükség esetén segítünk a 

másik intézménnyel való 

kapcsolatfelvételben és az 

igénylőlapok kitöltésében  

- adományok elfogadása 

Problémák mérséklése  Szociális hátrányok enyhí-

tése  

- HH és HHH-s tanulók 

nyilvántartása  

- tájékoztatása szociális 

támogatások és szolgáltatá-

sok körérő hol, milyen fel-

tételek mellett vehet igény-

be pl. rendszeres gyermek-

védelmi kedvezmény, 

adósságkezelés) 

- esetmegbeszélés  

- problémamegoldó fóru-

mok 

- problémás családok ösz-

szehangolt támogatása: 

konzultációs lehetőségek: 

 - szülővel, 

- osztályfőnökkel  

- Nevelési Tanácsadóval 

- Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Re-

habilitációs Bizottsággal 

- Gyermekjóléti Szolgálat  

- Gyermek- és Ifjúságpszi-

chiátriai Intézettel 

- Bírósággal 

- Rendőrséggel 

- egyéni fejlesztési terv  

- szociális juttatás igénylé-

se (étkezés, tankönyv) 

- szükséges esetén segítünk 

a másik intézménnyel való 

kapcsolat felvételben és az 

igénylőlapok kitöltésében 

- ingyenes táborozási lehe-

tőségek, 

- kirándulás, versenyek 

nevezési dj támogatása 

- adományok elfogadása 

- tanácsadás szülőknek a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tananyag elsajátításával, 

tanulásmódszertannal kap-

csolatban 

Egységes szemlélet a neve-

lőtestületben  

Gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátása, hátrá-

nyos és veszélyeztetett 

helyezet kezelése  

Minőségi kör szervezése, 

működtetése  

- esetmegbeszélés  

- problémamegoldó fóru-

mok  

- negyedéves értékelés  

Tehetségek felismerése  Hátrányos helyzetű gyere-

kek iskolai sikerekhez jut-

tatása 

Az érintett gyerekek adott-

ságainak, képességeinek, 

felmérése, célirányos fej-

lesztése 

- egyéni fejlesztés  - egyéni fejlesztési 

terv/napló  

Egyéni és társas viselkedési 

kultúrák  

Veszélyeztetett helyzetben 

élő gyerekek személyisé-

gének harmonikus fejlesz-

tése 

Életvezetési modellek be-

mutatásával a társadalmi 

beilleszkedésének segítése 

- közösségi rendezvénye-

ken való részvétel  

- egyéni támogatás  

Javaslat: Gyermekjóléti 

szolgált csoportterápiás 

foglalkozására  

Felismerés  Rászoruló gyerekek szociá-

lis támogatása 

A gyermekvédelmi támo-

gatás felhasználásáról szóló 

rendelet felülbírálása, szük-

ség esetén a kifizetés mód-

jának 

előterjesztés  

Diagnózison alapuló egyé-

ni megsegítés  

Alacsony szociokulturális 

hátterű gyerekek fel-

zárkóztatása, képességei-

nek fejlesztése  

Szociális képességek fej-

lesztése  

Kooperatív technikák, ta-

nulópárok  

Egyéni fejlesztési terv  

 

Alacsony szociokulturális 

hátterű gyerekek fel-

zárkóztatása, képességei-

nek fejlesztése  

Alacsony szociokulturális 

hátterű gyerekek fel-

zárkóztatása, képességei-

nek fejlesztése  

Szociális képességek fej-

lesztése  

Kooperatív technikák, ta-

nulópárok  

Egyéni fejlesztési terv  

 

Szociális képességek fej-

lesztése  

 

- kooperatív technikák - egyéni fejlesztési terv  

- hosszabb felkészülési idő 

- segédeszköz használat 

- értékelés alóli felmentés 

lehetősége 

- a gyermek számára elő-

nyös számonkérési forma 

preferálása 

- minőségi és mennyiségi 

differenciálás 

- méltányos elbírálás 



LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK TÁMOGATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KORAI JELZŐ-ÉS PEDAGÓGIAI TÁMOGATÓ 

RENDSZER 

 
Nkt. 4§(37),94§(4), 19§(2). "Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző 

tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.” 

 

 

ALAPELVEK CÉLOK FEL-

ADAT/TEVÉKENYSÉ

G 

ELJÁRÁSOK, MÓD-

SZER 

ESZKÖZÖK 

A képességeknek megfe-

lelő nevelés, oktatás biz-

tosítása 

Lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók szűrése 

Összehasonlító tevé-

kenység tanév végén 

- megfigyelés 

 

 

- tanulási segédletek  

A képességeknek megfe-

lelő nevelés, oktatás biz-

tosítása 

Lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók fejlesz-

tése 

Fejlesztési terv készítése - egyéni fejlesztés  

- differenciált tanórave-

zetés  

- matematikai, anyanyel-

vi felzárkóztató techni-

kák, játékok, feladatla-

pok alkalmazása 

 



 

10. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ A TANULÓ MAGATARTÁSÁ-

NAK, SZORGALMÁNAK  ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZKAPCSOLÓDÓ EL-

VEK 

Az iskolai elszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

 

Az ismeretek számonkérésének formái  

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájá-

nak folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

Alsó tagozaton a számonkérés formái igazodnak az életkori sajátosságokhoz.  

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek meg-

felelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőr-

zik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,  idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret ellenőrzésénél:  

- a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik;  

- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó téma-

záró dolgozatot írnak.  

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a köve-

telmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

Az ének-zene, a rajz, a technika tantárgyból valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.  

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését első-

sorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében 

előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény 

hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. Nagy hangsúlyt fekte-

tünk az állandó dicséretre, pozitív visszajelzésekre, a tanuló önbizalmának erősítésére, ösztönzésre. 

A tanulók szóban és írásban is felelnek. Törekszünk arra, hogy havonta legalább egyszer tájékoztas-

suk a szülőket gyermekük fejlődéséről.  

Értékelhető tevékenységek: 

 - szóbeli felelet  

- írásbeli munkák (feladatlap, dolgozat, témazáró, füzetvezetés)  

- órai munka  

- gyűjtő munka  

 

 



A tantárgyi értékelés formái  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak ese-

tében a következők szerint történik:  

- Az első-második évfolyamon félévkor és 1. osztály év végén, minden tantárgy esetében csak szö-

veges értékelést alkalmazunk.  

- A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

- Kiválóan megfelelt 

- Jól megfelelt 

-  Megfelelt 

- Felzárkóztatásra szorul 

 

2. osztály év végétől a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.  

A szöveges értékelés az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével történik.  

A 2.-3.-4. évfolyamokon az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanu-

ló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.  

A 2011 évi CXC köznevelési törvény 54§ (1-7) bekezdése alapján erkölcstan tantárgyból a tanulók 

értékelésekor az érdemjegy és osztályzat megjelölés helyett a 2013-2014-es tanévtől az 

1.évfolyamon, majd a következő tanévtől felmenő rendszerben a kitűnő, kiválóan megfelelt, jól 

megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítést alkalmazzuk.  

Német hon-és népismeret tantárgyból az 1.évfolyamon félévkor és év végén, 2. évfolyamon fél év-

kor kitűnő, kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítést alkalmazzuk. A 3 

évfolyamtól felmenő rendszerben  a 2014-2015 tanévtől a részt vett minősítés érdemjegyre, osztály-

zatra változik.  

A további  tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

Jeles értékelést kap a tanuló, ha elérte az optimális szintet, a tantervi követelményeket 91-100%-

ban teljesíti.  

Jó értékelést kap, ha a tantervi követelményeket 76-90%-ban teljesíti.  

Közepes értékelést kap, ha a tantervi követelményeket 61-75%-ban teljesíti.  

Elégséges értékelést kap, ha a tantervi minimum követelményeket 41-60%-ban teljesíti, vagyis a 

kezdő szintet érte el. Tájékoztatjuk a szülőt, hogy a lemaradások milyen jellegűek és a fejlesztéshez 

milyen segítséget nyújt az iskola a tanulónak.  

Elégtelen,ha teljesítménye 40% alatti.  

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból ha-

vonta legalább egy érdemjegyet kell adni.  



A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az ellenőr-

zőn, tájékoztatón keresztül. Az ellenőrző könyv, illetve tájékoztató bejegyzéseit az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írás-

beli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) ér-

demjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-40 %:  elégtelen (1)  

41-60 %:  elégséges (2)  

61-75 %:  közepes (3)  

76-90 %:  jó (4)  

91-100 %:  jeles (5)  

 

A megadott százaléktól csak a tanulók javára lehet eltérni a feladatok nehézségi fokának és a tanu-

lók képességeinek figyelembevételével.  

A szöveges értékelés módja és formái  

Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről tanítási órákon és más 

iskolai foglalkozásokon naponta és aktuálisan. Megfogalmazódhat a tanító részéről, a tanulótársak 

részéről és önértékelés formájában,  

Írásbeli: a tanulói produktumokra írt rövid lényegre utaló észrevételek megfogalmazásával vagy az 

5 fokú számskálával, rendszeresen,  

- témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok megadásával vagy ezek 

minősítő jelzésével,  

- a tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, 

előmenetelével kapcsolatban (pl. üzenő füzetbe) negyedévenként  

- félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról és a 

tanulási eredményeiről (1.évfolyamon félévkor és év végén, 2.évfolyamon félévkor, 3. és 4. évfo-

lyamon a magatartás, szorgalom értékelési skálát alkalmazva) 

 

Az értékelési formák bármelyikének alkalmazása közben teremtsünk olyan légkört, hogy a tanuló a 

teljesítményének legjavát adhassa. Az ellenőrzés, értékelés nem lehet a fegyelmezés eszköze.  

Szóbeli értékelést gyakran alkalmazunk, feleletek, csoportmunkák, projektmunka és az óra menete 

közben folyamatosan.  



Szóbeli értékeléseinkkel hatást gyakorolhatunk a tanulási folyamatra és a tanuló erkölcsi magatartá-

sára, visszajelzéseinkkel helyes irányba befolyásolhatjuk a tanuló feladatmegoldásának művelet-

végzésének menetét és más módszerekre, eljárásokra, jelenségekre hívhatjuk fel a tanuló figyelmét.  

Értékelésünk alapja:  

- Diagnosztikus-helyzetmegállapítás, (év eleji felmérés)  

- Formatív –folyamatos,  

- Lezáró–minősítő. (év végi felmérés)  

A folyamatos értékelés funkciói:  

- Visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében,  

- Jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről.  

A folyamatos értékelés fajtái:  

- Órai értékelés (szóban az órai munka, aktivitás visszajelzésére),  

- Szóbeli felelet értékelése,  

- Gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készségtárgyak telje-

sítmény értékelésére),  

- Írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére –osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, tanácsok),  

- Szülőknek tájékoztató füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy –esetleg 

–a kiemelkedően jó teljesítményért.  

Félévi és tanév végi  

A félévi és tanév végi ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített értékelés funkciói.  

Félévkor visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban való 

jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, 

aktivitás tendenciája megfelel-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez 

vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátítá-

sához szükséges tanulási módszereket.  

Év végén az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten sajátí-

totta el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit.  

A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során adott szóbe-

li, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel.  

Az év végi osztályzat az oktatási törvényben foglaltaknak megfelelően születhet osztályozó vizsga 

eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét 

jelzi.  

Tantárgyi osztályzatok  

JELES (5) ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti és tudja 

a tananyagot, ismereteit alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. A szabályokat saját 



szavaival is vissza tudja adni, érti és alkalmazni tudja azokat. A tananyagot szabadon, önállóan elő 

tudja adni. Ismereteit önállóan is képes gyarapítani.  

JÓ (4) ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét előadásában, a definíciókat tud-

ja, ha nem is képes saját szavaival megfogalmazni.  

KÖZEPES (3) a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. Neve-

lői segítségre többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, a tananyagot 

önállóan előadni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát, de kifejezésmód-ja egyszerű, fo-

galmazása hanyag.  

ELÉGSÉGES (2) ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak ele-

get, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, azaz a helyi 

tantervben meghatározott minden egyes minimális követelmény esetében az annak teljesítését mérő 

feladatot 100 %-ban helyesen oldja meg. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat inkább ismer, mint 

ért, az összefüggéseket legfeljebb részlegesen látja át. Nem képes önálló feladatvégzésre.  

ELÉGTELEN (1) ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumkövetelményeknek sem tesz eleget, továbbhaladása nem biztosított.  

KITŰNŐ (5*) ha valamelyik tantárgyból a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt, a bizonyítványba 

jeles helyett kitűnő bejegyzés kerül.  

Az osztályzatok bejegyzésének módjai  

Az osztálynaplóban a különböző típusú ellenőrzések során szerzett érdemjegyeket különböző szí-

nekkel jelöljük:  

- felmérő dolgozat, témazáró: piros toll  

- szóbeli, írásbeli feleletek: kék toll  

- memoriterek, (versek, szövegek): kék toll  

- egyéb érdemjegyek (kiselőadás, gyűjtőmunka, órai munka stb.) zöld toll  

Német nemzetiségi tantárgyból:  

- felelet, röpdolgozat kék toll  

- témazáró: piros toll  

- hon és népismeret: zöld toll  

- szódolgozat: kék toll  

 

Az osztályzatok számát úgy kell meghatározni, hogy az tükrözze a tanulók valós tudását az adott 

tantárgyakkal kapcsolatosan. Minden hónapban legalább egy érdemjegynek kell szerepelnie a nap-

lóban. Magasabb óraszámban tanított tantárgyak esetén törekedünk a változatos számonkérésre.  

Az érdemjegyeket az ellenőrzőbe és a tájékoztatóba kizárólag a tanító vagy a szaktanár írhatja be, 

azt aláírásával hitelesíti, és egyidejűleg az osztálynaplóba is bejegyzi.  



A felelés témáját röviden az ellenőrző könyvben az érdemjegy előtt beírjuk. Az iskolában írt dolgo-

zatokat, feladatlapokat, témazárókat, felmérőket a szülők megtekinthetik az iskolában. A felmérők, 

témazárók a tanulókkal utólag pótlandók. A felmérők javítására lehetőséget biztosítunk. A felmérő-

ket a tanítók, szaktanárok év végéig megőrzik.  

A tantárgyi értékelésnél a tanulók írásbeli munkáit, füzetvezetését nevelők beszámíthatják. A tanu-

lók tanórai magatartása a szaktárgyi érdemjegybe nem számítható bele. A témazárók, felmérők az 

értékelésben súlyozottan szerepelnek. A szaktanárok, tanítók a helyesírási hibákat a tanulók minden 

dolgozatában kijavítják. Az év végi osztályzatról az osztálytanítók, szaktanárok döntenek, döntésü-

ket az osztályozó értekezleten ismertetik a nevelőtestülettel.  

Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemje-

gyek átlagától, az adott tárgyat tanító köteles azt indokolni. A nevelőtestület az érdemjegyet a tanu-

ló javára módosíthatja.  

Ha a tanuló a hiányzása miatt érdemjegyet nem kapott az adott hónapban, a következő hónapban 

minimum két érdemjegy megszerzését kell számára biztosítani.  

A tantárgyi értékelésnél fő szempontként tekintjük, hogy a tanuló mennyit fejlődött vagy hanyatlott 

a legutóbbi és a jelenlegi értékelés között.  

 

A magatartás értékelése  

 

Az értékelés rendje:  

A Közoktatási törvény értelmében a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősí-

tését az osztályfőnök végzi az osztályban tanító tanítók véleményének kikérésével.  

Az értékelést és a minősítést az osztályfőnök és a nevelőtestület a pedagógiai szempontok körülte-

kintő mérlegelésével végzi, amelynek legfőbb szempontja, hogy mi szolgálja leginkább a nevelő-

munka eredményességét, a tanuló fejlődését és motivációjának erősítését, de figyelembe vesszük a 

tanuló, illetve az osztály egyéni sajátosságait is.  

Iskolánkban a magatartás és a szorgalom értékelése és minősítése egymástól függetlenül, külön 

szempontok alapján történik. A magatartás érdemjegy a tanuló iskolai és az iskolán kívüli szervezett 

programokon tanúsított fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, nevelőihez való viszonyulását, 

kommunikációját, saját maga és mások iránt érzett felelősségét, a közösségi életben való részvétel-

ét, aktivitását értékeli az életkorhoz mérten. Figyelembe vesszük, hogy a tanuló a házirendet betart-

ja-e.  

 

A magatartás értékelésének szempontjai:  

- a tanuló iskolai viselkedése, a viselkedési normák és az együttélés szabályainak betartása  

- tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, társaihoz való kapcsolatában, kommunikációjának módja  



- az osztályközösség kialakításában, összetartásában, értékrendjének formálásában betöltött szerepe  

- a házirend rendelkezéseinek betartása  

- tanórai fegyelme 

- a hetesi feladatok elvégzése  

- az önként vállalt feladatok teljesítése  

 

A tanuló magatartása  

Példás, ha:  

- iskolai viselkedése minden szempontból példamutató  

- a házirend rendelkezéseit maradéktalanul betartja  

- tanórai fegyelme kifogástalan  

- az osztályközösségben pozitív, építő szerepet tölt be, szívesen tevékenykedik  

- a hetesi és az ügyeletesi feladatokat becsületesen végzi  

- segítőkész  

 

Jó, ha:  

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli viselkedése 

ellen általában nincs kifogás  

- a házirend rendelkezései és a viselkedési normák ellen szándékosan nem vét  

- az iskola házirendjét, az iskolai együttélés szabályait betartja  

- nevelőivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias  

- fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos  

 

Változó, ha:  

- a házirend rendelkezéseit nem szegte meg súlyosan, de magaviselete sokszor kifogásolható, több-

ször zavarja az órai munkát  

- tanáraihoz, társaihoz való viszonyulásával, kommunikációjának módjával időnként vét az alapvető 

viselkedési normák ellen, megnyilvánulásai néha negatívak  

- a közösségi munkában való részvétele hullámzó, aktivitása pillanatnyi kedélyállapotától függ  

- osztályfőnöki intője van  

 

Rossz, ha:  

- igazgatói vagy tantestület előtti intést kapott a házirend súlyos megszegése miatt  



- nem tesz eleget a házirend szabályinak  

- fegyelmezetlen magatartásával a közösségnek rossz példát mutat  

- a közösségi élet nem érdekli, annak munkáját hátráltatja  

- iskolájára bármilyen módon szégyent hoz  

- az iskolából engedély nélkül távozik  

- többször kapott szaktanári figyelmeztetést  

- a naplóban és az ellenőrzőben több tanári bejegyzés bizonyítja, hogy viselkedésével komoly gon-

dok vannak, az órai munkát rendszeresen zavarja  

- társaihoz való viszonya, kommunikációjának módja az együttélés elemi szabályait is sokszor sérti, 

megnyilvánulásaival az osztályközösséget negatív irányban befolyásolja.  

 

A szorgalom értékelése  

 

A szorgalom érdemjegy a tanuló tanulmányi munkáját, ebben tanúsított hozzáállását, munka-

végzésének aktivitását, önállóságát, igényességét értékeli. A szorgalom értékelése nem függ össze a 

tanuló tanulmányi teljesítményével, mert figyelembe vesszük a gyermek képességeit és azt minősít-

jük, hogy lehetőségeiből mennyit valósít meg. A szorgalom érdemjegyet havonta az osztályfőnök és 

az osztályban tanítók állapítják meg.  

A szorgalom értékelésének szempontjai:  

- a tanuló teljesítménye, tanulmányi eredményei a képességeihez mérten  

- a jobb eredményért tett erőfeszítései  

- a tanuláshoz való viszonya, motivációja  

- az órai munkában való részvétele, aktivitása  

- házi feladatok, felszerelés, füzetvezetés  

- a kötelező tananyagon felüli, külön feladatok vállalása  

- a tanulmányi versenyeken való részvétele, teljesítménye.  

 

A tanuló szorgalma  

Példás, ha:  

 

- teljesítménye, tanulmányi eredményei kiemelkedően jók  

 

- tanulmányi eredményei ugyan nem kiemelkedően jók, de példamutatóan sok erőfeszítést tesz 

azért, hogy a tőle telhető legjobb eredményt érje el  



- az órai munkában és a külön feladatok vállalásában nagy aktivitást mutat  

- törekszik az egyre önállóbb munkavégzésre, kialakul benne az önellenőrzés igénye  

- házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el  

- képességeihez, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat  

- felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő  

- tanári ösztönzésre (de a nélkül is) képes önművelésre, a tanultak kiegészítésére  

- munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a közösség elé  

- az órákra rendszeresen készül  

 

Jó, ha:  

- teljesítménye, eredményei egyenletesen, megbízhatóan jó színvonalúak  

- az órákon becsületesen dolgozik, a házi feladatokat elkészíti  

- erőfeszítései ellenére sem sikerült minden tantárgyból jó eredményt elérnie, de egyenletes tanul-

mányi teljesítményt nyújt  

- képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nem törekszik  

- többletfeladatot önként nem vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti  

- taneszközei tiszták, rendezettek  

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül  

 

 

Változó, ha:  

- teljesítménye nem egyenletes színvonalú, eredményei lényegesen alatta maradnak képességeinek  

- nem kellően motivált, a tanulmányaihoz való viszonya és a tanórai munkája hullámzó  

- a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti  

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányos  

- önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi magát  

- szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire  

- iskolai érdeklődése szűk körű  

 

Hanyag, ha:  

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

- erőfeszítéseket sem tesz, hogy teljesítse a minimális követelményeket  



- nincs elégtelen osztályzata, de több tantárgyból csak az elégséges szintet érte el, pedig képességei 

alapján többre lenne képes  

- teljesen motiválatlan, az órai munkában nem vesz részt, felszerelése gyakran hiányos, házi felada-

tot rendszeresen nem készíti el.  

- teljesítménye, eredményei képességeihez mérten is gyengék, egy vagy több tárgyból elégtelen az 

osztályzata  

- feladatait többnyire nem végzi el, tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmet-len  

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek  

 

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

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen  

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér 

el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy bár-mely módon hoz-

zájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.  

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei  

A második-negyedik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a helyi 

tantervben meghatározott minimum tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon a tanév végé-

re minden tantárgyból teljesítette.  

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, érdemjegyei, 

osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján bírálják el. 

A második-negyedik évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell meg-

szereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

Ha a tanuló a második negyedik évfolyamon, tanév végén a tantárgyak számától függetlenül elégte-

len osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.  

A második –negyedik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket 

az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse.  

- egy adott tantárgyból a tanítási órákról a törvényi előírásnál többet mulasztott, ezáltal teljesítmé-

nye értékelhetetlenné vált 

- magántanuló volt.  

 



Az otthoni feladatok meghatározásának elvei  

 

Az iskolaotthonos rendszerben az írásbeli házi feladatok elkészítése a tanulást segítő foglalkozáso-

kon  történik. Házi feladat csak tanórán megtanított anyagból adható, gyakorlás céljából, ill. követ-

kező óra előkészítéséhez. Minden alkalommal ellenőrizni kell a feladatok megoldását. Otthonra 

csak szorgalmi, gyakorló vagy választható feladatokat adunk alternatív jelleggel. Hétvégére gyakor-

ló feladatokat ajánlunk, egyéni igények alapján.  

A hangos olvasás gyakorlása minden nap ajánlott.  

Szorgalmi feladat bármilyen tantárgyból adható.  

Hosszabb könyv nélkül megtanulandó verset, memoritert nem adunk fel egyik napról a másikra. 

 

11. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

Az 1993. évi közoktatási törvény 121.§ 29. pontja az alábbiak szerint határozza meg a sajátos neve-

lési igényű tanulót: ” sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői 

és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy visz-

sza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;” 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

tanulóknál gyakran jelentkező tünetcsoportok:  

Részképességzavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)  

Kevert specifikumú fejlődési zavar  

Tanulási zavar  

Iskolai képességek kevert zavara 

 Kóros figyelemzavar  

Hiperaktivitás  

Iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő ta-

nulók fejlesztését vállalja fel (hiperaktív, mutista, kóros figyelemzavar, diszlexia, diszgáfia, 

diszkalkulia). A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítményeknek, olvasás, írás, számolás 



elsajátításának és képességének zavarait, valamint az általuk kiváltott magatartási, vagy tanulási 

zavarok komplex tünet együttesét sorolják. Jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia 

szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik. Ide tartoznak azok a tanulók 

is, akik súlyos figyelemzavaruk, vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képességük miatt a 

tanulási szituációba beilleszkedni nem tudnak, állandó személyes megerősítésre szorulnak. A rész-

képesség zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok 

iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmé-

lyül, és a tanulással (a kieső részképességgel) kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) 

elutasításában fejeződhet ki. A tanuló önmaga is kompenzálni kezdi a sikertelenséget: jó esetben 

más, a számára könnyebb tantárgyi tevékenységgel, kedvezőtlen esetben extrém magatartással, beil-

leszkedési zavarral. A tanulási zavar másodlagosan okozhat magatartási zavart, illetve magatartási 

probléma eredményezhet tanulási zavart – a tünetek tehát egymásba átmehetnek, illetve halmozód-

hatnak.  

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési meglassúbbodásának tudhatók be a tanulási, ma-

gatartási zavar tüneteit mutató tanulónál az alábbiak is: – általában érzékenyebb a meteorológiai 

változásokra, – fáradékonyabb az átlagnál, nehezen tűri a zajokat, nehezen viseli el a várakozási 

feszültséget, – gyakrabban van szüksége pihenésre, szünetre, egyedüllétre, – fokozottabban igényli 

az életét, tevékenységét meghatározó állandó kereteket, az érthető és követhető szabályokat, – 

nyugtalanság, túlmozgások jellemzik.  

A hiperaktivitás, figyelemzavar jellemzője, hogy a tanuló sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet 

igényel, rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni.  

A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozásra jogosult attól kezdődően, hogy igényjo-

gosultságát a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megállapította.  

11. 1. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének elvei  

11. 1.1. Alapelvek, célok, feladatok  

A pedagógia programunkban meghatározott általános célokon, alapelveken, feladatokon belül az 

SNI tanulóknál kiemelten érvényesítjük a következőket:  

Alapelvek: 

 -  egyéni bánásmód elve  

- pozitív megkülönböztetés elve  

- terápiás szemlélet érvényesülése  



- differenciálás elve (számonkérés, beszámoltatás, értékelés-minősítés)  

- empátia, tolerancia elve  

- korrektív, kompenzáló szemlélet  

- a szakértői véleményben megfogalmazottak maradéktalan érvényesítésének elve 

Célok:  

- A gyermekek személyiségfejlődésének elérése olyan módon, hogy minél boldogabb, egészsége-

sebb és erkölcsösebb emberekké válhassanak  

 - Pozitív énkép kialakítása  

- A tanulói képességeket meghatározó pszichikus funkciók célzott fejlesztése.  

- A részképesség-zavarok csökkentése  

- Korrekció, kompenzáció  

- A gyerekek ismereteinek bővítése, iskolai előmenetelük biztosítása  

- Hátránycsökkentés, esélyegyenlőség biztosítása  

Feladatok:  

- Részképesség-zavarok felismerése, kiszűrése, megfelelő szakszolgálati intézménybe való irányítá-

sa a korai diagnosztizálás miatt  

- Komplex, egyénre szabott fejlesztő program (egyéni fejlesztési terv) készítése  

- Pozitív diszkrimináció biztosítása  

- Követelményrendszerben, tartalomban való eltérés lehetőségének biztosítása  

- Kompenzáló technikák kialakítása  

- Segédeszközök alkalmazása  

- Differenciált, rugalmas tanulásszervezés  

- Sajátos értékelési alapelvek, módszerek és eljárások alkalmazása, szemléletformálás, egységes 

beállítódás  

11.1.2. A fejlesztés területei: 

 Mozgásfejlesztés:  



- Nagymozgások koordinációja és az egyensúlyérzék korrekciója  

- Finommozgások fejlesztése  

a.)  Beszédmotorika fejlesztése 

 b.) Az írásmozgás hibáinak korrigálása  

Testséma fejlesztés téri-és időbeli tájékozódás  

- A testséma pontos megismerése, lateralitás kialakítása, megerősítése  

- A síkbeli tájékozódás kialakítása  

Percepciós fejlesztés  

Ép, illetve korrigált érzékszervek funkcióinak felhasználásával az érzékelési apparátus erősítése.  

a.) Vizuális észlelés  

b.) Auditív észlelés  

c.) Kinesztétikus észlelés  

 Emlékezet  

a.) vizuális téren: tárgyakkal, képekkel, betűkkel vagy számokkal, szavakkal, szöveggel, mozgással;  

b.) auditív téren: hang, szó, gondolati egység visszaadása azonnal, illetve hosszabb idő múlva;  

Beszédkészség  

11.1.3. A fejlesztés kiemelt feladatai:  

Diszlexia, diszgráfia esetén:  

- pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése  

- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése  

- az olvasás, írás tanítása hangoztató-elemző vagy diszlexia prevenciós módszerrel (Meixner mód-

szer, fonomimikai jelek)  

- az olvasás, írás készség folyamatos gondozása, fejlesztése 

 - az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditim megközelítéssel 

 - az értékelés, minősítés legyen méltányos  



- segítő környezet folyamatosan álljon a tanuló rendelkezésére  

Diszkalkulia esetén:  

- téri relációk biztonsága  

- a relációk nyelvi megalapozása, matematika nyelv tudatosítása  

- szerialitás erősítése  

- számfogalmak kialakítása és bővítése  

- az érzékelés-észlelés, figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztése  

- segítő kompenzáló eszközök használatának  

A részképesség zavar és/vagy fogyatékosságok együttes halmozott tüneteit mutató tanulók 

esetén:  

- A percepció minden részterületét fejleszteni kell: a vizuális, az akusztikus, a taktilis és mozgásos 

észlelés folyamatait, a motoros képességeket, a beszéd és nyelvi készségeket.  

Célok, feladatok megvalósulásának színterei : 

A különleges gondozás megvalósulásának színterei:  

- tanítási óra  

- fejlesztő foglalkozás (egyéni fejlesztés fejlesztőpedagógus vagy pszichológus által)  

- egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció  

11.2.2. Különleges gondozás időkerete:  

- kötelező tanítási óra időkerete  

- A fejlesztőfoglalkozás időkerete a Kt.52.§ (7) és (11) bekezdés c) pont terhére, a kötelező óra 15% 

a, egyénenként 2 vagy 3 óra, szakvélemény szerint. A csoport szervezés elvei, létszámok A csoport-

szervezés során figyelembe vesszük a fejlesztési célokat, fejlesztendő területeket, terápiás módsze-

reket, a tanulók életkorát. Egy csoportban maximum 3 tanuló lehet.  

Szakember szükséglet  

A szakértői javaslatban meghatározottak szerint a helyi lehetőségek figyelembe vételével A tanulási 

nehézségekkel küzdő diákjaink sikeresebb iskolai haladása érdekében iskolánk szakképzett fejlesz-



tőpedagógust, gyógypedagógust alkalmaz. A szakértői szakvéleménye eredménye alapján fejleszté-

si tervet készít egyénre szabottan, konkrét programmal egy-egy időszakra vonatkozóan. A fejleszté-

si program tartalmazza a célokat, az alkalmazott eljárásokat, módszereket, SNI típusát, tüneteit, 

fejlesztési területeket és a tanulók életkorát. A program alkalmazása során hatásvizsgálatokat készít. 

A tanulók haladását, fejlődését egyéni fejlesztőlapon dokumentálja. Törekszik arra, hogy a kollé-

gákkal való együttműködés kapcsán preventív tevékenységet is végezzen, illetve a pedagógusokkal 

is megismertessen minél több hatékony preventív eljárást.  

Értékelés, magasabb évfolyamba lépés  

11.3.1. Az értékelés alapelvei:  

-  értékelés mindenkor fejlesztő hatású, folyamatos és ösztönző legyen 

-  pozitív énkép erősítése  

- korrekciós, kompenzáló funkciók dominanciája  

- pozitív megkülönböztetés  

- vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési tendenciát,   

 - önmagához mért fejlődést mutassa 

Alkalmazzuk az írásbeli és szóbeli formákat, egyéni és csoportos értékeléseket, de mindenkor a 

személyiség tiszteletben tartásával, segítő, megerősítő, javító, fejlesztő szándékkal, amelyek lehet-

nek: diagnosztikus, formatív, lezáró minősítő.  

11.3.2. Az értékelés formái:  

Szimbólumok: (1.évfolyamon végig ,2 .évfolyamon az első félévben) piros csillag, piros pont, mat-

rica egy-egy jó feladat megoldásánál. 

Szóbeli értékelés:  

Az adott tanítási órán, fejlesztő foglalkozáson nyújtott teljesítmény alapján.  

Érdemjeggyel értékeljük a következő tanulói teljesítményeket (2. évfolyam 2 félévétől): szóbeli és 

írásbeli feleletek, tematikus mérések, röpdolgozatok, felmérők, témazárók,  feladatlapok, tesztek, 

kiselőadások, órai munka, gyűjtőmunka és olvasónapló.  

Szövegesen értékeljük: 

 1. évfolyamon félévkor és év végén továbbá a 2. évfolyamon félévkor a tanulók tantárgyi teljesít-

ményét szövegesen értékeljük. Szakértői javaslatra mentesítést adunk egy-egy tantárgyrész vagy 



tantárgy értékélése és minősítése alól félévkor és év végén. Az adott tantárgyrészből vagy tantárgy-

ból tanév közben a tájékoztató füzetbe folyamatos szöveges értékelést végzünk. Az SNI tanulók 

minimum felmérőt írhatnak egy-egy tananyagrész ellenőrzésére, annak lezárására. A minimumfel-

mérő teljesítése a többségi tanulók értékelési skálájának 50%-nak felel meg.  

11.3.3. Magasabb évfolyamba lépés:  

A sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatási törvény 70. §-ának (7) bekezdése alapján egyéni 

továbbhaladás engedélyezését kérhetik, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 

alapján. Számukra az iskola fejlesztőpedagógusa egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni fejlesz-

tési tervben kell meghatározni, hogy a tanulónak az egyes  évfolyamok végére milyen követelmé-

nyeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót. (Leg-

később a negyedik évfolyam végére.) Továbbhaladásuk a minimum követelmények teljesítése ese-

tén engedélyezhető.  

11.4. Beszámoltatás, számonkérés formái  

A helyi tantervben megfogalmazottakon túl az alábbiakkal egészül ki a SNI tanulók beszámoltatása, 

számonkérése.  

11.4.1. A számonkérés formái:  

Szóbeli feleltetés :  

- Nyílt kérdések alapján  

- Kész vázlat segítségével  

- Látens feleltetés  

Írásbeli feleltetés:  

- Feladatlapok, tantárgyi tesztek  

- Feleletválasztásos (zárt végű) feladatok  

- Feleletalkotó (nyílt végű) feladatok egy-két szavas kiegészítés, rövid válasz.  

- Esszé típusú feladatokat nem kapnak.  

Továbbá a szakvéleményben megfogalmazott egyéb pedagógiai megsegítés formáinak maradékta-

lan alkalmazása. 

11.4.2. A számonkérés időtartama:  



Az írásbeli feleletekhez hosszabb időt biztosítunk.  

11.4.3. Eszközhasználat a számonkérések alkalmával:  

az SNI tanulóknál: számegyenes, korongok, pálcikák, számológép, lexikonok, helyesírási szótár 

használatát. 

12. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 

Napjaink pedagógiai gondolkodásában az összes ismert tanulásszervezési eljárás alkalmazható. 

Minden esetben azt kell meggondolni, hogy melyik módszer a legcélravezetőbb. A módszerek 

megválasztásakor az iskola tanítói a pedagógiai programban meghatározott kereteken belül önálló-

ságot élveznek.  

 

Alkalmazott módszerek: 

- magyarázat 

- megbeszélés, beszélgetés 

- vita 

- tanulói kiselőadás 

- szemléltetés 

- projektoktatás 

- csoportmunka 

 

- páros munka 

 

- egyéni munka 

 

-differenciált pedagógiai módszerek  

 

- játék, bábozás 

 

- kooperatív tanulás 

 

- fejlesztés 

 



- tehetséggondozás 

 

- Montessori pedagógián alapuló önálló tanulás lényegének rövid jellemzői a 2014/2015 tanévtől 

- mozgásfejlesztés mozgásterápia a 2014/2015 tanévtől 

Differenciálás 

A differenciálás egy olyan szemlélet, ami természetesnek veszi a tanulók között meglévő különbsé-

geket, illetve azt, hogy a különböző tanulók számára (a lehetőségek és korlátok figyelembe vételé-

vel) megfelelő tanulásszervezéssel biztosítani kell az egyéni fejlődéshez szükséges optimális feltéte-

leket.  

A differenciálás elve: A tanulók megelőző tudása a legritkább esetben egyforma. Az iskolai tanuló-

csoportok különböző mértékben heterogének, de a leghomogénebb tanulócsoport is különböző 

egyénekből áll. Ha a tanítást hídépítésnek fogjuk fel, akkor nem egy híd, hanem hídrendszerek ki-

építéséről van szó, hiszen a különböző tanulók elméje felé különböző hidak vezetnek. A differen-

ciálás azt jelenti, hogy mindenkinek azt nyújtjuk, amire saját fejődéshez szüksége van.  

Differenciálni különbözőképpen lehet:  

pl.: - érdeklődés szerinti (tartalmi) differenciálás 

- követelmények szerinti differenciálás 

Csoportmunka 

A gyerekek különböző jellegű csoportos tevékenységét igen fontosnak és hasznosnak tartjuk napja-

ink különböző pedagógiai elgondolásaiban. A csoportos tevékenységek közben a diákoknak beszél-

niük kell, ez a leghatásosabb módja a tanultak feldolgozásának. E közben kipróbálhatják az új sza-

vakat, lehetőségeket, az új módszerek kísérleti megfogalmazását. A félig strukturált beszélgetésnek 

az a formája, amit akkor alkalmaznak a gyerekek, amikor a diákok egy kis csoportja beszámolót 

készít az egész osztálynak, nagyon értékes, talán sokkal értékesebb, mint ténylegesen elkészíteni a 

beszámoló, vagy megtervezni, majd végrehajtani a kísérletet, először a csoportban, majd közösen az 

osztállyal elemezni annak eredményét. 

Projektoktatás 

A projektoktatás egy olyan tanulási-tanítási stratégia, ahol a tanulók által elfogadott, vagy kiválasz-

tott probléma, téma feldolgozása, amely egyénileg vagy csoportban történik, feloldva a hagyomá-

nyos osztály-, tanóra kereteket, a végeredmény minden esetben egy bemutatható szellemi vagy 

anyagi alkotás, produktum, és az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll: 

- témaválasztás, 



- tervkészítés (célok és feladatok megfogalmazása), 

- szervezés, 

- adatgyűjtés, 

- a téma feldolgozása, 

- a produktum összeállítása, bemutatható formában, 

- a projekt értékelése, korrigálás, 

- a produktum bemutatása, nyilvánossá tétele, 

- a projekt lezárását követő tevékenységek  

 

A projekt igényli is a gazdag módszer együttest, különösen akkor, ha a projekt lényege valamilyen 

kérdésnek, problémának, témának a minél alaposabb, minél inkább sokoldalú körüljárása, és a 

munka eredményeként megfelelő produktumok előállítása.  

A projektmódszernek fontos tulajdonsága, hogy komplex, vagyis az adott témát sok oldalról kell 

körüljárni. Ugyanis így alakulnak ki a tudáselemek között a sokrétű kapcsolatok, az a széleskörű 

hálózat, mely egy-egy ismeretet, készséget, képességet sokféle helyzetben is előhívhatóvá tesz, 

vagyis a ténylegesen alkalmazható tudás kialakulásának egyik fontos előfeltételéről van szó. A pro-

jektmunka számos hagyományos tanítási eljárásnál sokkal nagyobb gyakorisággal képes biztosítani 

az élményt, hogy a gyermek valamit igazán mélyen megértett.  

A projektmódszer alkalmazásának, illetve elterjesztésének fő motívuma az, hogy a különböző kom-

petenciák, személyiségvonások széles körét képes fejleszteni.  

- Szervezett, alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, minőségi tudás létrejöttének előse-

gítése. 

- Szocializáció, másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása. 

- Divergens gondolkodásmód fejlődése. 

- Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. 

- Esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor. 

- Lámpaláz leküzdéséhez segítenek hozzá a kisebb, majd esetleg nagyobb csoportok előtt való 

szereplések a projekt eredményeinek a bemutatása során. 

- A világ komplex voltának tudatosulása. 

- Felelősségvállalás saját maga és társai iránt. 

- Nyitottság a világ dolgai iránt.  



- Különböző ismeretforrások megkeresése, a kapott információk kezelése, adott szempont 

szerinti válogatása és kritikus felhasználása (Internet, könyvtár, folyóiratok, TV, rádió stb.), 

kritikai gondolkozás, értő olvasás fejlődése. 

- Előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása. 

- Tanulási technikák fejlődése, élethosszig tartó tanulás elősegítése. 

- Az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, és annak tudato-

sítása, hogy sok tudáselemünk nem csak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben meg-

tanultuk. Alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése.  

- Problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. 

- Kreativitás, az alkotókedv fejlődése. 

- Kommunikációs kompetencia fejlődése. 

- Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása.  

- Saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerése, tudatosítása, reális énkép 

kialakítása. 

Fejlesztő tevékenység  

 

Cél Tanulásszer-

vezési formák 
Feladatvég-

zési techni-

kák 

Tevékenység 

formák 
Megsegítés 

formái 

 

Értéke-

lés 

Sikerkritéri-

umok 

A beillesz-

kedési- 

tanulási-, 

és magatar-

tási nehéz-

séget, za-

vart mutató 

tanulók 

segítése, 

támogatása, 

fejlesztése, 

annak érde-

kében, 

hogy ké-

pessé válja-

nak az álta-

lános isko-

lai köve-

telmények 

elsajátításá-

ra.  

 

- frontális taní-

tás  

- csoport-, 

vagy egyéni 

fejlesztő mun-

ka 

 

 - önellenőr-

zés, 

 - önértéke-

lés, önálló, 

- differenci-

ált feladat-

választás,  

- vita, 

- meggyő-

zés, helyes 

érvelés,  

- mások  

véleményé-

nek elfoga-

dása 

- Képességek 

felméré-

se(Difer, 

Sindelar, 

INPP) 

- Egyéni 

fejlesztési 

terv 

- Megelőzés 

- Elfogadó, 

támogató 

iskolai légkör 

- Határozott, 

következetes, 

kiszámítható 

nevelői ma-

gatartás  

-  Pozitív 

tulajdonsá-

gok, képes-

ségek elisme-

- Méltányos 

elbírálás 

(önmagá-

hoz mért 

teljesítmény 

alapján)  

-  Szóbeli 

magyarázat 

kiegészítése 

írott szöveg 

feldolgozá-

sával  

-  Tananyag 

nyomtatott 

vázlatának 

biztosítása  

- Hosszabb 

felkészülési 

idő  

- Egyéni 

tempó fi-

- Folya-

matos, 

mindig 

az adott 

tevé-

kenység 

ered-

ményre 

vonatko-

zó 

- Saját 

fejlődést 

mutató 

- súlyosabb 

konfliktusok 

nélküli tanulás  

- szabályok 

elfogadása, 

betartása  

- együttmű-

ködés a taní-

tókkal, társai-

val  

- segítő, tá-

mogató osz-

tályközösség 

- magatartás-

ban, tanulmá-

nyi munkában 

jelentkező 

javulás 



rése  

- Közös ked-

velt tevé-

kenységek 

szervezése 

- Játék fon-

tossága 

 - Tanórán 

kívüli foglal-

kozások  

-  A tanulók 

sikerélmény-

hez juttatása.  

- Hatékony 

konfliktuske-

zelés 

 

gyelembe 

vétele 

- Segédesz-

közök 

használata  

-  Szóbeli 

vagy írásbe-

li számon-

kérés el-

sőbbsége  

Differenci-

ált óraszer-

vezés  

Mennyisé-

gi, minősé-

gi differen-

ciálás 

Tolerancia 

 

 

 

Tehetséggondozás  

 

Cél Formái Tanulásszervezési 

formák 

Sikerkritériumok 

A tehetségek felisme-

rése, tehetségük mi-

nél jobb kibontakoz-

tatása, annak támoga-

tása, segítése 

- iskolán kívüli taní-

tási alkalmak  

 - tantárgyak informa-

tikai eszközökre tá-

maszkodó oktatási 

formája  

- írásbeli, szóbeli 

számonkérés egyedi 

sajátosságoknak meg-

felelően történő meg-

választása  

- csoportmunka  

- kooperatív techni-

kák  

 

- individuális tanulás  

- kooperatív tanulás  

 

- Önmagához mért 

elégedettség 

- Sikeres részvétel 

tanulmányi versenye-

ken  

 

 

A Montessori pedagógián alapuló önálló tanulás jellemzői 

A tanulók önállóságának előmozdítása, saját tapasztalatok útján történő ismeretszerzés, a felelős-

séggel végzett munkavégzés Mária Montessori pedagógiájának központi célja. Montessori ezt a 



folyamatot az „önmaga építőmesterének” lenni kifejezéssel illeti. Amit itt ő elsődleges célként fo-

galmaz meg, azt próbáljuk tanítványaink órarendjébe iktatott önálló tanórákon megvalósítani.  

Az önálló tanórák bevezetésének egyik legfontosabb feltétele az un. előkészített környezet kialakí-

tása. Ez nemcsak egy sajátos térfelosztást jelent, hanem a gyermek mindenkori fejlődési állapotának 

megfelelő, „progresszív érdeklődést” kiváltó eszközkínálatot is.   

Az órák felépítésüket tekintve négy részre tagolhatók: 

- önálló eszközválasztás 

- egyéni, páros, vagy kiscsoportos munkavégzés 

- csendjáték 

- visszajelzések 

Miután eszközt választottak a gyerekek, maguk tervezik munkájuk menetét. Egyéni ritmus szerint 

dolgoznak, saját ütemben haladnak. Önállóan ellenőrzik munkájuk helyességét is. Az eredeti Mon-

tessori eszközöket kiegészítettük az egyes tantárgyak témaköreihez kapcsolódó az önellenőrzés le-

hetőségét is tartalmazó a tanítók által készített eszközökkel, valamint tanulási képességeket fejlesztő 

vásárolt játékokkal. 

A tanulók az óra végén munkájuk sikeréről, saját tapasztalataikról, ötleteikről, javaslataikról szá-

molhatnak be. 

A tanító az órákon idejének nagy részét a gyerekek tevékenységének megfigyelésével tölti. Feladata 

továbbá eszközök készítése, gondozása, ellenőrző feladatlapok szerkesztése, egyéni megfigyelései 

alapján személyre szabott segítségnyújtás a tanulásban, tanácsadás a témaválasztáshoz. Indirekt 

módon - anélkül, hogy osztályzatokat osztana - ellenőriz, figyelmeztet, és korrigálja a tévedéseket. 

Az önálló tanulási órák keretében a NAT bevezetésével egyidejűleg a csökkenő óraszámokból ere-

dő hátrányokat kompenzáljuk, ill. a műveltségi területeinek többségét érintő témaköröket átfogjuk. 

Intézményünk pedagógiai programja kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű tanulókkal történő diffe-

renciált foglalkozást. Az alapkészségek fejlesztésének, megvalósításának egyik leghatékonyabb 

formája az egyénre szabott képességfejlesztés önálló tanulási órákon alkalmazott módszere.    

Mozgásfejlesztés, mozgásterápia 

Tanulást segítő foglalkozások részeként mozgásfejlesztést, mozgásterápiát kínálunk a gyerekeknek. 

A mozgásfejlesztő program az agyi funkciók érését és serkentését állítja a középpontba. Ez által 

javul a figyelem, a koncentráció, a beszéd, a megismerő képesség, a szocializáció és finomodik a 

nagymozgások alapját képező finommotorika is. A feladatok során külön figyelmet kap a téri irá-



nyok, a testséma megismertetése és adekvát használata, fejlesztése. Mindezt az egészséges életmód 

szemléletének átadása és tanítása egészíti ki.  

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a tanulók észlelésének (észlelés, 

figyelem, emlékezet) fejlődésével egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy megha-

tározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, sérül, 

vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő, irányító központok nem fejlődnek, diffe-

renciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen, vagy nem jó működése tanulási nehézség-

hez, viselkedési problémákhoz, magatartási zavarokhoz vezethet, hiszen a mozgás segítségével já-

ródnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek. 

A kidolgozott gyakorlatsorok segítségéve lehetővé tesszük a gyerekek számára, hogy a mozgás 

szintjén újra éljék életük egy korábbi szakaszát. ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget 

kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. A fejlesztésbe bekerült új területek: térérzé-

kelés, egyensúlyérzék, finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai. 

 


