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BEVEZETŐ 
 

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (hivatalos rövidítése: ANK) sajáto-

san szerveződött többcélú intézmény.  Szakmailag önálló intézményegységei és tagintéz-

ménye lefedik a közoktatás valamennyi intézményesített formáját.  A közoktatási törvény 

33.§-(7), (8) alapján
1
 szakmai munkáját Pedagógiai Művelődési Programja (PMP) határoz-

za meg. 

 

A Pedagógiai Művelődési Program hatálya kiterjed az intézmény valamennyi egységére, az 

intézmény minden tevékenységére. 

 

A Pedagógiai Művelődési Program szerkezete 

 

 Helyzetelemzés 

 Nevelési program 

o Küldetésnyilatkozat 

o Jövőkép 

o Alapelvek 

o Célok, feladatok 

o Nevelési- képzési szerkezet 

 Intézményegységi sajátosságok – Az oktatási intézményegységek programjai 

o Bölcsőde (Szakmai program) 

o Óvoda (Nevelési Program) 

o Óvoda és Iskola (Pogány) (Nevelési Program) 

o 1. Sz. Iskola (Nevelési program, helyi tanterv) 

o 2. Sz. Iskola (Nevelési program, helyi tanterv) 

o Óvoda és Iskola (Pogány) (Nevelési program, helyi tanterv) 

o Gimnázium (Nevelési program, helyi tanterv, szakmai program) 

o Kollégium (Pedagógiai program) 

o Művészeti Iskola (Nevelési program, helyi tanterv) 

o Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola (Nevelési program, helyi tanterv) 

 Legitimáció 

 

                                                           
1
 (7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot és egy pedagógiai programot, az 

általános művelődési központban pedagógiai-művelődési programot kell készíteni. 

(8) A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, az általános művelődési köz-

pontban a pedagógiai-művelődési program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek 

egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják 
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A program és a jogszabályokban előírt tartalom megfelelőségét az alábbi táblázat szemlélte-

ti: 

Röv..  Pp = Iskolák Pedagógiai programjai 

 Np= Óvodai Nevelési programok 

 Pmp= Pedagógiai Művelődési Program 

 BSzp= Bölcsőde Szakmai program 

 Szp = Szakközépiskolai szakmai program 

 

 

Tartalom a törvényi előírások szerint Melyik doku-

mentum tar-

talmazza 

Helyzetelemzés Pp., Np., Pmp. 

1. Nevelési Program  

 A. Küldetésnyilatkozat 

 B. Jövőkép 

Pp., Np., Pmp. 

1.1. Az iskolában folyó nevelő, oktató munka. 

 1.1.1. Alapelvei 

 1.1.2. Céljai 

 1.1.3. Feladatai 

 1.1.4. Eszközei 

 1.1.5. Módszerei, eljárásai 

Pp., Np., Pmp. 

1.2. Képzési struktúra Pp., Pmp. 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.  Pp., Np., Pmp. 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Pp., Np., Pmp. 

1.5. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységet.  

Pp., Np., Pmp. 

1.6. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység.  Pp.Np. Pmp. 

1.7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok. Pp., Np., Pmp. 

1.8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program.  Pp., Np., Pmp. 

1.9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység. Pp., Np., Pmp. 

1.10. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködési formái, az együtt-

működés továbbfejlesztésének lehetőségei.  

Pp., Np. 

1.11. Az intézmény egészségnevelés programja.  Pp., Np. 

1.12. Az intézmény környezeti nevelési programja.  Pp., Np. 

1.13. A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pp., Np. 

1.14. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke.  

Pp., Np. 

1.15. A program megvalósíthatóságának feltételei Pp., Np., Pmp. 

1.16. Esélyegyenlőséget biztosító feladatok Külön doku-

mentum 

2. Helyi tanterv Pp. 

3. Bölcsődei szakmai program Bszp 
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1. HELYZETELEMZÉS 

 

3.6. Az intézmény jogi státusa 

 

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ többcélú intézmény, Általános Mű-

velődési Központ.  

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, egy jogi személy, melynek intézményegysé-

gei szakmai önállósággal rendelkeznek.  

 

Az intézmény hivatalos elnevezése:  Apáczai Nevelési és Általános Művelődési 

Központ (ANK) 

 

Fenntartója:      Pécs- Pogány Intézményfenntartó Társulás 

 

OM azonosító:     027-399 

 

A legutóbbi Alapító Okirat száma,  

kelte, engedély kiállítója:   06-6-154/2010/4. 2010. június 10. 

Pécs MJ Város Önkormányzata Közgyűlése a 

259/2008 (05.29), 428/2009 (09.24), 259/2010 

(06.10)  sz. határozataival hagyta jóvá. 

 

Az intézmény földrajzi működési területe: Pécs, Pécsi Kistérség 

 

Tényleges beiskolázási körzet, és működési hatókörzet:  

Bölcsőde, óvoda:  Pécs, Kertváros (a fenntartó által meghatározott utcajegyzék 

alapján) 

Óvoda-Iskola: Pogány 

Általános iskolák:  Pécs, Kertváros (a fenntartó által meghatározott utcajegyzék 

alapján), Pogány  

Gimnázium:  országos beiskolázású angol kéttannyelvű tagozat; városi be-

iskolázású  általános tagozat 

Művészeti iskolák:  városi beiskolázás 

Kollégium:   megyei, országos hatókörzet 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:  

kistérségi feladatellátás 

Könyvtár, Művelődési ház, Sportegység, Étterem:  

lakótelepi hatókörzet 
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Az intézmény székhelye: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.  

 

 

Telephelyei:  Pécs, Cserző köz 2.  

  Pogány, Széchenyi u. 11. 

  Pécs, Tolsztoj u. 10. 

 

 

Az intézmény intézményegységei:  

Bölcsőde 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Óvoda 

1. Sz. Ált. Iskola  

2. Sz. Ált. Iskola 

Gimnázium 

Kollégium 

Művészeti Iskola 

Művelődési Ház 

Könyvtár 

Sportegység 

Étterem 

 

 Az intézmény tagintézményei 

Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola 

Óvoda és  Iskola (Pogány) 

 

3.6. Rövid intézménytörténet: 

 

1978-ban született döntés Pécs városában egy komplex pedagógiai és művelődési szolgálta-

tó rendszer építéséről Kertvárosban, egy vadonatúj lakótelep közepén. 1979. szeptember 1-

jén nyitotta meg kapuit az 1. Sz. Általános Iskola, majd 1983-ig folyamatos belépéssel kap-

csolódott hozzá a többi egység. 1986-ban indulhatott meg a tanítás a gimnáziumban és a 

művészeti iskolában, 1992 óta működik a Korai fejlesztő és integrációs központ, 1999-

2000-ben a város további pedagógiai szakszolgálatai is nálunk kaptak elhelyezést.  

Az intézmény bázisán 1980-90 között az OPI égisze alatt, a Szilágyi János által készített 

pedagógiai program koncepciója alapján, Dr. Mihály Ottó kutatásvezető irányításával indult 

meg a magyar pedagógia egyik legnagyobb ívű kísérleti programja, amelynek célja: "az 1-

19 éves gyermekek, fiatalok intézményes nevelésének és a felnőttek közművelődésének új 

modellje a többfunkciós (komplex) intézmény keretei között". A kutatás során sikerült jól 

ötvözni a századvég meghatározó pedagógiai koncepcióit, elveit. Ennek köszönhetően a 

Nevelési Központ nem csupán egymás mellé épített intézmények halmaza, hanem szerve-
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sen összetartozó, együttműködő, egymást kiegészítő és feltételező, működőképes egésszé 

vált.  

A kutatás tíz éve hallatlan innovációs töltést biztosított az intézmény egészének. Mivel nem 

csupán a rendszer, de a program is komplex volt, ez az innovatív szellem jellemzett minden 

egységet a bölcsődéktől a könyvtárig. A két kutatási periódusban olyan kísérleti programok 

indultak be, mint pl. az óvodaiskola, kéttannyelvű középiskola, közművelődési műhely-

rendszer, iskolai mentálhigiénés szolgálat, évfolyam-testületi rendszer, családgondozói 

rendszer, humán szolgáltató fakultáció, a művészeti nevelés több szintje. Ezek nagy része 

ma is működik, még ha természetesen átalakítva is a jelen helyzet adta lehetőségekhez.  

A tartalmi munka mellett alakult ki a nagy intézmény irányítási, működési rendszere, 

amelynek lényege a belső tagoltság, amelyet a funkcionálisan decentralizált irányítás és a 

központi menedzselés összhangja biztosít.  

Mára már világosan látszik, hogy azok a feltételek és lehetőségek, amelyeket ez a rendszer 

nyújtani tud csak többszörös költséggel és csupán részlegesen lennének megvalósíthatók 

különálló intézmények esetében. Itt nem csupán az építészetileg determinált feltételekre kell 

gondolni (egy közös nagy belső tér, egy sportcentrum, egy étkezde, közös udvarok, közös 

közműrendszer), hanem azokra a tartalmilag összetartozó programokra, amelyeknek bővebb 

kifejtését később tesszük meg. Az is nyilvánvaló már, hogy az intézmény nélkül a lakótelep 

egésze sokkal alacsonyabb színvonalú közművelődési és szociális szolgáltatásban részesül-

ne. Túljutott a Nevelési Központ annak bizonyítási kényszerén is, hogy egy ilyen összetett 

feladatrendszer is képes racionálisan működni, a komplexitás ma már az intézményhasználó 

partnereink számára nem riasztó, sőt, a lakótelep, s talán lassan a város is elfogadott, meg-

szokott bennünket.  

 

Az intézmény 2005-ben sikeresen pályázott a Közoktatás Minőségéért Díj Partner 

központúságú kategóriájában. 

 

Az intézmény szervezete, terei és tartalmi munkája változatlanul alkalmas arra, hogy fela-

datellátását környezete igényei és s fenntartó elvárásai alapján rugalmasan, ugyanakkor 

eredményesen és hatékonyan alakítsa.  

Az elmúlt három év változásai: 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a kompetencia alapú oktatásra való 

felkészítés és disszemináció (HEFOP 3.1.4.) 
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 Kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátás (logopédia, nevelési tanács-

adás) 

 Intézményfenntartó társulási keretben a Pogányi Óvoda és Iskola integrálása 

 Az ép értelmű mozgássérült gyerekek általános iskolai oktatása 

 Közösségi ház (Tolsztoj utca) működtetési feladatai 

 Tehetségpont működtetése, regionális tehetségsegítő hálózat kiépítése 

 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a két általános iskolában (TÁMOP 3.1.4.) 

3.6. Az intézmény társadalmi környezete 

Minden intézmény a hosszú távú programját valamilyen igény kielégítésére készíti. Meg 

kíván felelni bizonyos elvárásoknak, célrendszerét és tevékenységét ehhez kell, hogy alakít-

sa. Ezért fontos, hogy számba vegyük, mit vár el egy ilyen típusú intézménytől az azt hasz-

nálók tábora. Ehhez pontosan tudnunk kell, hogy milyen is ezen használók társadalmi, szo-

ciális, kulturális összetétele.  

Mindennapos tevékenységünket szorosan meghatározza az a tény, hogy egy közel 50 ezres 

lakótelep közepén helyezkedünk el. A gyermek és tanulói összetétel részletes elemzését az 

óvodák, a kollégium a két általános iskola és a gimnázium pedagógiai programjai tartal-

mazzák. A közművelődési intézmények munkáját, programkínálatát, napi tevékenységét 

úgy határozzuk meg, hogy egyrészről kielégítse a lakótelep nagyon változó összetételű la-

kosságának igényeit (változatlanul magas a munkanélküli családok aránya, de az utóbbi 

időben az értelmiség meghatározó része is megjelent az intézményhasználók között), más-

részről figyelembe vesszük, hogy melyek azok a kínálati elemek, amelyekért a közönség 

úgymond "kijön" Kertvárosba.  

A pedagógiai szakszolgálatokat a város és a környező települések különleges bánásmódot 

igénylő gyermekei és családjaik veszik igénybe  

A kertvárosi lakótelep társadalmi - demográfiai mutatóinak változása 

 

 1980-ban 1990-ben 

Korcsoport lakótelep % lakótelep % 

0-14 év 28,2 20,3 

15-39 év 42 40 

40-59 év 21,7 26,3 

60 évnél idősebb 8 ,1 13,5 

             Forrás: Központi Statisztikai Hivatal kiadványa 1980, 1990.  
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A népesség száma korcsoportok szerint 

2001. február 1. 

 

Funkció, városrész Összesen Ebből 

0-14 

éves 

15-39 

éves 

40-64 

éves 

64-X 

éves 
Árpádváros + Málom + Megyer 46.692 7.623 19.036 15.824 4.209 

A népesség megoszlása korcsoport szerint, % 

 

Funkció, városrész Összesen Ebből 

0-14 

éves 

15-39 

éves 

40-64 

éves 

64-X 

éves 
Árpádváros + Málom + Megyer 100 20,5 43,1 29,3 7,1 

 
A 7 éves és idősebb népesség száma a legmagasabb iskolai és szakmai végzettség szerint 

2001. február 1. 

 

Funkció, 

városrész 

Összesen Ebből 

általános iskola középiskola egyetem, főiskola 

8. évfo-

lyamnál 

alacsonyabb 

8. évfo-

lyam 

érettségi 

nélkül 

érettségivel oklevél 

nélkül 

Oklevéllel 

Árpádváros 

+ Málom + 

Megyer 

43.656 6.074 8.868 10.866 11.400 1.303 5.145 

 

Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség %-ában 

2001. február 1. 

 

Funkció, város-

rész 

A 10-x éves 

népességből az 

általános iskola 

első évfolyamát 

sem végezte el 

A 15-x éves 

népességből 

legalább az álta-

lános iskola 8. 

évfolyamával 

A 18-x éves 

népességből 

legalább közép-

iskolai érettsé-

givel 

A 25-x éves 

népességből 

egyetemi, főis-

kolai oklevéllel  

rendelkező 

Árpádváros + 

Málom + Me-

gyer 

0,2 92,26 50,5 17,8 

 

A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, % 

2001. február 1. 

 

Funkció, városrész Összesen Ebből 

foglalkoztatott munkanélküli inaktív 

kereső 

Eltartott 

Árpádváros + Málom + Megyer 100 45,93 3,4 19,06 31,6 
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Oktatás 

2002. december 31. 

 

Funkció, 

városrész 

Óvodás 

gyerekek 

száma 

Általános 

iskolai 

Gimná-

ziumi 

Szakkö-

zépiskolai 

Általános 

iskolai 

Gimnázi-

umi, 

szakkö- 

zépiskolai 

feladatellátási-helyek tanulók 

Árpádváros 

+ Málom + 

Megyer 

1.432 6 2 3 3.405 1.675 

ANK 549 2 1 1 1368 526 

 

Az eltelt 10 évet figyelembe véve látható, hogy ma a lakosság döntő többségét intézmé-

nyünk környezetében a 15-39 év közötti népesség adja, bár a népesség mozgását figyelve a 

kertvárosi lakótelep „nem öregszik” olyan mértékben, mint azt a statisztika tendenciái je-

leznék, hiszen a fiatalok számára megvásárolható, relatíve olcsóbb lakások itt találhatók.  

Nem változott számottevően a 0-14 év közötti korosztály százalékos aránya. A korcsopor-

ton belül a városi Intézkedési terv adatai alapján azonban az újszülöttek száma fokozatosan 

csökken, ez határozza meg a későbbiekben a lakótelepi intézmények, és így az ANK beis-

kolázási lehetőségeit.  

Ma még örvendetes az a tény, hogy a lakótelep óvodás korosztályának közel 40%-át az 

ANK óvodája neveli.  

Az intézmény jelenlegi működési területe a Pécs Déli városrész. E területen még egy integ-

rált intézmény működik, a 2007. nyarán létrehozott Megyervárosi Óvoda, Általános iskola 

és Gimnázium. valamint egy szakképző intézmény.  

A létrehozott központok és az ANK adatait az alábbi ábra szemlélteti:  

 
Iskolaközpontok gyermeklétszámainak megoszlása az összes oktatásban résztvevő 

gyermek arányában, Pécs 2007 (%)

15%

19%

20%
14%

32%

05. ANK

06. Megyervárosi Oktatási

Központ

07. Városközponti Oktatási

Centrum

08. Mecsekaljai Oktatási

Központ

09. Budai Városkapu

Oktatási Központ

 

Forrás: Pécs város stratégiája, készítette: EcoCortex Kft. 2007. 
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3.6. Adottságok, sajátosságok 

Ebben az alfejezetben számba vesszük, hogy melyek azok az anyagi és szellemi, tartalmi 

lehetőségek és adottságok, amelyek az intézmény egyediségét, speciális voltát adják, me-

lyek azok, amelyek megkülönböztetik a hagyományos bölcsődétől, óvodától, iskolától, stb. 

Tehát melyek azok, amiktől Nevelési Központ vagyunk. Azon területekről lesz tehát szó, 

amelyekkel minden egység az alapfeladatának ellátásán túl hozzájárul a rendszer működé-

séhez, miközben ő maga is élvezi a mások által felkínált lehetőségeket. Ezt tette és teszi a 

jövőben is lehetővé a nagyság ellenére is racionális és gazdaságos működést.  

 

1..1. Eszközök, berendezések, terek  

A bölcsődei, óvodai, iskolai nevelés alapvető eszközrendszere a rendelkezésünkre áll. Az 

eszközjegyzék amely tartalmazza a meglévő, a hiányzó eszközöket, illetve ezek ütemezett 

beszerzését 2012. december 31-ig, az intézményegységek pedagógiai programjaiban talál-

ható.  

 

Ezen túl az alábbi terek és lehetőségek segítik az oktató, nevelő, gondozó munkát: 

 

 Sportegység  - uszoda: 25 x 11 m feszített víztükörrel 

- 44 x 24 méteres sportcsarnok, három részre osztható  

- konditerem 

- 20 x 12 m-es 80%-ban tatamival borított tornaterem  

- öt udvari pálya 

- 220 m-es, 4 sávos salakos futópálya 

 

 Könyvtár   - 70952 kötetes felnőtt és gyermekkönyvtári állomány  

- 4014  hangzó dokumentum 

- 44 elektronikus dokumentum 

- 121 féle időszaki kiadvány 

- 8 számítógép.internet 

 

 Művelődési ház  - színház-, mozi és konferencia terem (400 fő) 

- 2 balett-terem 

- kerámiaműhely 

- aula 

- ifjúsági információs pont 

- nyilvános informatikai bázis  

Tetthely végpont, kiállítóterek 

Közösségi ház 
 

 Kollégium   312 fő befogadására alkalmas 

- vendégszobával együtt nyáron és a szünetekben szállodaként mű-

ködik 
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- 2 db Informatika terem 

Étterem  - 2500 adagos étterem 

- cukrászüzem 

- Hidegkonyha 

-  a diák és felnőtt étkeztetés 

- vendégétkeztetés  

-  büfé  
 

 Pedagógiai szakszolgálat:  - gyógytestnevelés tornaterme 

- Ayres terápiás szoba 

- fejlesztő eszközök 

- konduktív terem 

- egyéni foglalkoztatók 

- vizuális fejlesztő szoba 
 

 Internetes hálózat: valamennyi egység csatlakozott a hálózathoz, saját internetes hon-

lappal rendelkezünk- www.educentrum.hu 

 

 Akadálymentes közlekedés: valamennyi épület akadálymentesített a mozgássérültek 

számára.  

 

 Gépkocsik: az ételszállításra teherautó, a kistérségi szakszolgálati feladatok ellátására 

személygépkocsi és mikrobusz áll rendelkezésre. 

 

 Átmeneti lakás a nehéz helyzetbe került dolgozók ideiglenes elhelyezése garzonlakás-

ban, a kollégiumban 

 

 Egészségügyi ellátás: gyermekorvosi-, foglalkozás-egészségügyi- gyermekfogászati 

rendelő a kollégiumban, iskolai védőnői hálózat, lakótelepi védőnői hálózat a Bölcső-

dében. 

 

1..2. A személyi feltételekben rejlő adottságaink  

Dolgozói létszám 2010. január 1.:  

Statisztikai álláshely szám: 546,93 fő 

Álláshelyen lévők összlétszáma552 fő 

Pedagógus álláshely:  281,83 fő 

Nem pedagógus álláshely: 265,1 fő 
 

Iskolai végzettség Nők száma Férfiak száma összesen 

Egyetem 52 21 73 

Főiskola 232 29 261 

Technikum 3 4 7 

Gimnázium 29 4 33 

Szakközépiskola 43 12 55 

Szakmunkásképző 80 25 105 

Szakiskola 3 0 3 

Általános iskola 32 2 34 

összesen 474 97 571 

http://www.educentrum.hu/
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A  főállású pedagógus közül:  

óvónő-tanítónő két diplomás:  24fő 

szakvizsgával rendelkező:   71 fő 

doktori fokozattal rendelkező:   3 fő 

 

1..3. Demográfiai adottságok 

Az intézmény kihasználtságának adatai: 

 

 BÖLCSŐ-

DE 

ÓVODÁK 

EGYÜTT 

ÁLTALÁ-

NOS  

ISKOLÁK 

EGYÜTT 

GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM 

Férőhelyszám/ 

maximálisan felve-

hető létszám 

80 578/681 1198/150

0 

489/510 312 

Intézményi tanuló-

létszám 2007 

85 559 1302 464 305 

SNI és felzárkóztató 

képzés 

3 18 49 2 0 

Kapacitás kihasz-

náltság 

110% 100%/85% 113%/90

% 

95%/91,4% 98% 

Osztályterem/ 

csoportszoba száma 

  24 36 13   

Osztályok/ 

csoportok száma 

  24 51 16   

Fizikai kapacitáski-

használtság 

  100% 142% 123%   

 

Az intézményegységek létszámának várható alakulása 2008/2009-es tanévtől 10 évre (1. év) 

lineáris regresszióval számolva, figyelembe véve a város születési adatait, a bejárók és kol-

légisták számának alakulását, valamint Pécs MJV Önkormányzatának Közoktatási Fejlesz-

tési és Intézkedési tervét. 

  BÖLCSŐDE ÓVODÁK 

EGYÜTT 

ÁLTALÁNOS  

ISKOLÁK EGYÜTT 

GIMNÁZIUM 

1. év 85 576 1277 458 

2. év 94 585 1267 453 

3. év 114 595 1257 448 

4. év 114 604 1246 443 

5. év 114 614 1236 439 

6. év     1226 434 

7. év     1216 429 

8. év     1206 425 

9. év     1197 421 

10. év     1187 416 
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 Tartalmi adottságok 

 

 
Pedagógiai, szakmai, nevelési 

program bemutatása, jellemzői 

Az intézményben az 

elmúlt három évben 

bekövetkezett válto-

zások 

Jövőbeni fejlesztési kapacitá-

sok 

Bölcsőde 

A gondozás a Montessori nevelés 

elemeinek felhasználásával törté-

nik 

 

Három új bölcsődei 

csoport létesítése a 2. 

sz. épületben 

 

Rendszeres, tervezett fejleszté-

sek az EPSZ-el együttműködve 

Óvoda 

Óvodaiskola működtetése 

Montessori szellemű óvodai neve-

lés 

Környezeti nevelés 

Sajátos nevelési igényű gyerekek 

szegregált és integrált nevelése 

Mozgásfejlesztés 

Akkreditált pedagógus képzésben 

való részvétel (egy programmal)  

Tehetséggondozó program a mű-

vészeti területeken  

Egészséges életmódra felkészítés  

Fejlesztő szoba kiala-

kítása 

 „Hangya” tehetség-

műhely működtetése 

Zöld óvoda cím 

Madárbarát Óvoda 

Kompetencia alapú nevelés 

elveinek megfelelő nevelési 

gyakorlat (az óvodákban fejlesz-

tő csoportok már működnek) 

 

 

Óvoda-Iskola 

(Pogány) 

Idegen nyelv, művészeti oktatás, 

néphagyományok ápolása 

Művészeti oktatás  

Kukkantó 

Német nemzetiségi 

nyelvoktató oktatás 

bevezetése 

Zöld Óvoda 

Madárbarát óvoda 

 

kompetencia alapú nevelés, 

oktatás 

1. sz. Iskola 

Óvodaiskola 

Angol-magyar kéttannyelvű okta-

tás 

Német nemzetiségi oktatás, emelt 

óraszámú művészetoktatás (rajz, 

ének-zene, tánc), emelt óraszámú 

angol nyelv oktatás 

Természetjárás, disputa kör  

Kompetencia alapú 

oktatás bevezetése 

ÖKO iskola cím 

 Egységes iskola kialakításának 

lehetősége,  

Vállalkozói kompetenciák fej-

lesztése 

2. sz. Iskola 

Óvodaiskola 

Emelt óraszámú úszás oktatás, 

informatika és angol nyelv oktatás, 

matematika oktatás szorobánnal 

Ép értelmű mozgássé-

rültek ellátása, ÖKO 

iskola, ANK Úszó-

klubbal való szerve-

zett együttműködés 

(úszó osztály) 

Kompetencia alapú 

oktatás bevezetése 

 Egységes iskola kialakításának 

lehetősége,  

Vállalkozói kompetenciák fej-

lesztése 

Gimnázium 

Angol-magyar kéttannyelvű tago-

zat 

Emelt óraszámú angol, informatika 

és humán szolgáltatás 

Német nemzetiségi nyelvoktatás  

 

ÖKO iskola cím 

 Szakképzés megszün-

tetése 

Felmenő rendszerben 

évfolyamonként egy 

osztály megszüntetése 

Pénziránytű program 

működtetése 

 Egységes iskola kialakításának 

lehetősége,  

Kompetencia alapú oktatás 

Vállalkozói kompetenciák fej-

lesztése 
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Kollégium 

Eltérő iskolatípusba járó és má-

sodszakmás tanulók koedukált 

nevelése  

Egészségnevelési program, egyén-

re szabott napirend  

Saját fejlesztésű értékelési és mi-

nősítési rendszer, diák 

 Szelektív hulladék-

gyűjtés bevezetése 

 Kompetencia alapú 

nevelés (szociális 

kompetenciák 

Öko kollégium cím 

) 

Egységes 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Logopédiai ellátás a város és a 

pécsi kistérség számára helyben és 

5 városi, valamint 5 kistérségi 

decentrumban  

Gyógytestnevelési ellátás a város 

számára 

Korai fejlesztés a város számára 

ambuláns ellátás keretében 

Intézményegységekben folytatott 

fejlesztő tevékenység szakmai 

segítése 

Akkreditált pedagógus képzésben 

való részvétel (két programmal) 

 Kistérségi feladatellá-

tás 

Biztos kezdet program 

Új terápiás ellátások 

 További feladatok ellátása a 

kistérség intézményeinek: sajátos 

nevelési igényűek integrációjá-

nak segítése, gyógytestnevelés 

Sóbarlang kialakítása 

Művészeti 

Iskola 

Három tagozaton (zenei, tánc, és 

képző és iparművészet) 18 tansza-

kon folytatott képzés 

 Ütőhangszer tanszak,  

 Szín-és bábművészet tagozaton 

a színjátszás tanszak működteté-

se 

Martyn Fe-

renc Művé-

szeti Szabad-

iskola 

A vizuális és zenei nevelés össze-

kapcsolásával interdiszciplináris 

alapokon folytatott, improvizáció-

ra épülő saját fejlesztésű program   

Az EKF projektbe 

való bekapcsolódás 

Szintetizátor tanszak 

 Természettudományos analógi-

ák programjának kidolgozása 

Tánc Improvizáció, Színházmű-

vészet, Multimédia fejlesztés  

Művelődési 

Ház 

 Az intézményegységek és  város-

rész közművelődési programjainak 

szervezése, klubok, szakkörök 

működtetése, civil közösségi ház 

működtetése, internetes E-pont 

 

Az EKF programba 

való bekapcsolódás 

 Lakótelepi információs központ 

Látogatóközpont 

A Közösségi ház felújítása 

Könyvtár 

 Iskolai és nyilvános könyvtári 

ellátás a lakótelep számára, E-

Magyarország pont,  

 Internet felhasználó 

ismeretek oktatása 
  

Sportegység 

Az ANK iskolai testnevelésének, 

az iskolai és kollégiumi diáksport-

köri foglalkozások feltételrendsze-

rének megteremtése és koordinálá-

sa.  

A lakókörnyezetében élők sport- 

és rekreációs igényének megfelelő 

szabadidős tevékenységek szolgál-

tatása 

Együttműködési meg-

állapodások keretén 

belül iskoláink tanuló-

it foglalkoztató sport-

egyesületek munkájá-

nak segítése. 

 

Beléptető rendszer korszerűsíté-

se,  infra-szauna telepítése, kül-

téri gyermekmedencék, beltéri 

gyermek tanmedence kiépítése, a 

sportudvar felújítása, műfüvesí-

tés, sportpálya világítás kialakí-

tása. 

  

 
 

3.6. Az intézmény erősségei, gyengeségei, lehetőségek, veszélyek 

 

Az ANK erősségei:  
 szinte valamennyi közoktatási, közművelődési területet, valamint sportolási és rek-

reációs lehetőségeket felölelő széles szolgáltatási kínálat 

 folyamatosan bővülő külső szakmai kapcsolatok 

 szoros integráció az intézményegységek között 

 nagy fokú adaptivitás 

 sokoldalúan képzett szakemberek 

 belső továbbképzési lehetőségek, szakmai szolgáltatás, felnőttképzés 
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 széles támogató, partneri kör 

 a szolgáltatásokhoz alakítható flexibilis kiszolgáló terek 

 az átjárhatóság és az átmenet megkönnyítése a különböző iskolafokok között 

 részben megújult infrastruktúra 

 a kompetenciaoktatást segítő képzett szakemberek 

 széleskörű belső szabályozás 

 megújult külső környezet-biztonságos és eu konform tér 

 

Az ANK gyengeségei:  
 a technikai dolgozók nagyarányú fluktuációja 

 összehangolt PR tevékenység hiánya 

 hatékony belső információáramlás nehézségei 

 a költségvetés aránytalanságai, forráshiányai 

 az eszközállomány amortizációja 

 az egységes informatikai rendszer és belső hálózat hiánya 

 

Az ANK külső lehetőségei:  
 pályázati lehetőségek igénybevétele 

 a sokszínű tevékenység biztosította külső források lehetősége 

 a város és a kistérség oktatási intézményei számára nyújtható pedagógiai szolgálta-

tások 

 a lakótelepi civil szervezetekkel való szoros kapcsolat kiépítése 

 a megújult terek innovatív használatának kialakítása 

 Hálózatos, módszertani központként való működés (DDOP pályázati lehetőség) 

 Tehetségpont regionális keretekben való működtetése 

 Szakmai kapcsolatok a térség szakmai szolgáltatóival és intézményeivel 

 

Az ANK külső veszélyei 
 a csökkenő gyermeklétszám okozta verseny miatti fenntartói intézkedések 

 a szocio-kulturális háttér romlása 

 a  gazdálkodási önállóság elveszítése  

 a pályázati lehetőségek szűkülése, önrész összege nem mindenkor biztosított 

 a kistérségi támogatások szűkülése 

 az intézmény számára hátrányos döntések 
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2. NEVELÉSI PROGRAM  

 

3.6. Az intézmény küldetésnyilatkozata
2
 

 

Az ANK többcélú (gondozás, fejlesztés, oktatás, művelődés, sport-és lakóhelyi közösség-

szervezés), építészetileg és szervezetileg integrált közoktatási-közművelődési intézmény, 

méreteit, kapacitását tekintve az ország legnagyobb, a felvállalt funkciókat tekintve pedig a 

legkomplexebb ilyen típusú intézmény. 

 

Közös pedagógiai felfogásunk lényege, hogy a gyereket segítsük hozzá a képességei és te-

hetsége kibontakoztatása legoptimálisabb formáinak, a személyiség fejlődése legadekvátabb 

útjainak megtalálásához. Segítsük a "beleszületett" hátrányok leküzdésében, abban, hogy 

képessé váljék felnőttként önállóan megtalálni helyét a társadalomban. 

 

Közművelődési egységeink elsődlegesen az intézményeinkbe járó gyerekek számára nyújt-

ják a művelt emberré formálódás lehetőségeit, ezen túlmenően pedig egy sajátos összetételű 

lakótelep, a déli városrész közművelődési terepei, szocializációs bázisai.  

 

A Sportegység szakmai programjait az egészséges testi és lelki fejlődés érdekében alakítja 

ki. Fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztést, a differenciálást, lehetőséget adunk, hogy a tehet-

ségek továbbfejlesszék tudásukat. Az integráció – nevelés – testi nevelés egységének gya-

korlati alkalmazását támogatjuk. Nyitottak vagyunk új foglalkozások indítására. Humán 

erőforrásaink pozitív hozzáállására támaszkodva célunk, hogy partnereink a szabadidős 

sávban nyújtott szolgáltatásainkkal elégedettek legyenek.  

 

Pedagógiai szakszolgálataink a kistérség számára nyújtanak speciális segítséget.  

                                                           
2
 A szakalkalmazotti közösség 2001-ben fogadta el a minőségfejlesztési csoport javaslatára 



 

 19/783 

 

3.6. Jövőképünk 

 

Szándékaink, törekvéseink szerint az elkövetkező öt év évben az alábbiak jellemzik intéz-

ményünket.  

 

A pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) valamennyi érték iránt 

nyitott, humánus, többcélú intézmény.  

Széles és differenciált kínálatot nyújt a környező lakosság, az idejárók és a város számára. 

A felmenő rendszerben kiépült létesítmény biztosítja a folyamatosságot a nevelésben és az 

oktatásban, a szabad művelődésben, szabadidő eltöltésében a testi- és mentálhigiénés fejlő-

désben.  

A térségben továbbképzési központ és országos rendezvények szervezője.  

A teljes körű ellátást nyújtó, egyedi intézmény értéket és sajátos színfoltot képvisel az egész 

magyar humán ellátó rendszerben. 

  

3.6.  Az intézményben folyó nevelő, oktató munka alapelvei, céljai és feladatai 

2..1. Alapelvek 

 Képzési szerkezetünket valamint a közoktatáson kívüli szolgáltatásainkat folyama-

tosan közelítjük a partnerek elvárásaihoz. Mindig tudnunk kell tehát, hogy mit vár-

nak el tőlünk az intézmény-használóink. 

 Intézményünk pedagógiai fölfogásának középpontja a gyermek. 

 A tehetségek felismerése és gondozása az intézmény törekvéseiből és szándékaiból 

adódik. 

 Az önálló ismeretszerzés igényeinek/képességének kialakítása, amely az egész élet 

folyamán a permanens önképzés alapja lesz. 

 A közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, védelme: 

 A kommunikációs kultúra, valamint az egymás iránti tolerancia képességének alakí-

tása, fejlesztése.  

 Az egészséges életmód, a testi és lelki egészséget szolgáló magatartásformák kiala-

kítása.  

 A demokratikus magatartásformák kialakítása  

 A szakmánkat nem csak tudnunk, de folyamatosan fejlesztenünk is kell. 
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2..2. Célok: 

 Közös munkánk legáltalánosabb célja az intézmény eredményes működtetése, amely 

gyermek- és ifjúkorban pedagógiailag megszervezi a személyiség életkorának meg-

felelő fejlesztési folyamatát, a felnőtteknek korszerű kulturális szolgáltatást nyújt. 

 Olyan gondozási-nevelési -művelődési- sport és rekreációs szolgáltató rendszer 

megteremtése a célunk, amely lefedi a lakossági igényeket, másrészt megfelel fej-

lesztési céljainknak is. 

 Szakmai törekvéseink középpontjában a gyermekek testi és lelki épségének meg-

óvása, egy érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes intézményi légkör biztosí-

tása áll, amely ki tudja fejezni, hogy használóinak barátja. 

 A kollektív értékek közül elsősorban azokat kívánjuk erősíteni, amelyek a demokrá-

cia tanulását, megélését teszik lehetővé. Fontos ezért a megállapodásokban kialakult 

együttélési szabályok megtartása. Teret kell biztosítani a sajátos egyéni útkeresések-

nek, amennyiben nem sértik közös törekvéseinket. 

 Módszereinkkel, eszköz-rendszerünkkel lehetővé kell tenni és segítenünk kell, hogy 

a kultúra, művészet iránt fogékony, azt befogadni kész művelt polgárok formálódja-

nak nálunk, öntevékeny művelődési szokások kialakításával hozzájáruljunk életmi-

nőségük javulásához, életesélyeik növekedéséhez. 

 Célunk, hogy alakuljon ki az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás iránti 

igény, és járuljon hozzá a személyiség, az önfegyelem, a cselekvésbiztonság fejlesz-

téséhez is. 

 Fel kell készíteni a tanulóinkat arra, hogy a jövőben dinamikusan változó életszituá-

ciókban fognak élni, sokféle és változó tartalmú problémahelyzetben kell helyt állni. 

 Arra törekszünk, hogy oktatási-nevelési tevékenységünket a gyerekek jövőorientált 

céljainak megvalósítását lehetővé tevő kompetenciafejlesztéssé formáljuk.  

 Módszertani, innovációs többletünkkel a jövőben saját szervezésű továbbképzések-

kel járuljunk hozzá a pedagógus-és közművelődési továbbképzés céljainak megva-

lósításához. 

 

2..3. Sikerkritériumunk 

Céljainkat akkor tekintjük teljesültnek, ha az intézményhasználók és a fenntartó körében 

rendszeresen elvégzett elégedettség-vizsgálat eredményei, valamint a Minőségirányítási 

programunkban meghatározott mérések ezeket teljesültnek igazolják.  
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2..4. Feladatok 

 

 Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy a megfogalmazott alapelvek 

szellemében - a belső munkamegosztásnak megfelelően - az egyes intézményegysé-

gek a feladatvégzés szintjén teljesítsék a felsorolt célokat. 

 Az intézmény egésze és valamennyi egysége rendszeresen, egymással összehangol-

tan tájékozódik az intézményhasználók igényeiről, ehhez igazítja programját, céljait. 

Ennek érdekében intézményi szintű minőségfejlesztési csoportot működtet.  

 Az intézményegységek folyamatosan egyeztetik tartalmi kínálatukat annak érdeké-

ben, hogy a legmegfelelőbb szakmai segítséget tudjuk nyújtani egymásnak. 

 Az azonos korosztállyal foglalkozó intézményegységek összehangolják szakmai fej-

lesztési elképzeléseiket, ennek érdekében szakmai kiscsoportos értekezleteket szer-

veznek. 

 Az intézményegységek megismerik és hasznosítják egymás kompetenciafejlesztő 

munkáját, kicserélik tapasztalataikat. 

 Az intézményegységekben kialakítják a tanulás-tanítás újszerű szervezéséhez szük-

séges tárgyi feltételeket. 

 Az egymásra épülő oktatási egységek biztosítják az intézményen belüli átjárhatóság 

lehetőségét tanulóink számára.   

 A szakmai szolgáltatás koordinálásával az azonos típusú intézményegységek közös 

belső továbbképzéseket szerveznek. 

 Az óvodaiskola, a honismeret és a Montessori pedagógia témájában intézményi 

szintű munkacsoportot működtetünk. 

 Szakmai programokkal, pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal, kiadványokkal járu-

lunk hozzá a város pedagógusainak, szakembereinek a továbbképzéséhez.  

 Intézményi szintű közös művészeti csoportokat szervezünk a Művészeti Iskola és a 

Művelődési Ház koordinálásával.  

 A Művelődési Ház működési területén biztosítja a - társadalmi igényekhez igazodó - 

művelődési tevékenységek, öntevékeny köz- és közösségi feladatot ellátó civil szer-

vezetek, közösségi aktivitások számára szükséges feltételeket.  

 A Sportegység a lakossági igények folyamatos elemzésével bővíti a szolgáltatási kö-

rét, a tanulók körében új sportágakat népszerűsít, növeli azon sportágak számát, ahol 
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a versenysport újabb lehetőségét tudja megteremteni, diákolimpiai és egyesületi ver-

senyek lebonyolítását teszi lehetővé. 

 Az intézményben működő pedagógiai szakszolgálatok rendszeresen tervezik az ok-

tatási intézményegységek számára nyújtott szakmai segítségadás kereteit.  

 Az intézményegységekben működő tehetségműhelyeket, valamint a térség tehetség-

segítő műhelyeit Tehetségpont működtetésével segíti 

 

2..5. A célok teljesítésének eszközei 

 

 Az ANK szintjén az Alapító okiratban is definiált intézményrendszer, mely munka-

megosztásban teljesíti a célokat, a saját programjában megfogalmazza a feladatokat, 

kidolgozza a célok teljesítésének eljárásait. 

 Biztonságot nyújtó, tiszta, esztétikus környezet 

 Belső tartalmi együttműködés - mint eljárási mód - a célok teljesítésében és a fela-

datok végzésében. 

 A belső együttműködés egyik példája az ANK szellemiségét leginkább kifejező 

program: az óvodaiskola működtetése. Mindhárom óvoda és az általános iskolák 

részt vesznek megvalósításában, folyamatos fejlesztésében. Visszavonhatatlanul be-

épült intézményünk értékei közé.  

 A tartalmi, személyi, tárgyi feltételek jobb kihasználása, valamint a szülők igénye 

szülte a művészeti iskola és az 1.sz. iskola művészeti tagozata, a 2. sz iskola és az 

uszoda, valamint a kollégium és a közművelődési egységek együttműködését. 

 A Sportegység - mint a testnevelési órák helyszíne - és a 3 oktatási intézmény kap-

csolatát a közös nevelési feladat ellátásának kötelezettsége alakította ki. Az egyesü-

letek és a lakossági szabadidő foglalkozások vezetőivel való együttműködést célja-

ink megvalósulása vezérli. 

 A Könyvtár az intézményrendszer hagyományos és modern módszerekkel és eszkö-

zökkel együttesen szolgáltatni tudó információs központja, a kultúra egyik közvetí-

tője, a közösségi élet színtere. 

Az oktató-nevelő munkát segíti a folyamatosan gyarapított nyomtatott és elektroni-

kus dokumentumokkal, szakirodalommal. 
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Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztésében nélkülöz-

hetetlen szerepet tölt be, olyan könyvtári környezetet teremt, amely vonzó minden 

korosztály számára. 

 A Művelődési ház a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezésében kialakí-

tott egyedi módszereivel segíti az óvodák és az oktatási intézményegységek integrált 

közművelődési munkáját a tanórákon és azon túli szabadidőben, valamint teret ad az 

intézményegységek programjaihoz. A felnőtt partnerek számára hozzájárul az élet-

hosszig tartó tanulás megvalósításhoz, illetve a korszerű kulturális és szabadidős 

programjaihoz. 

Az IKT-eszközökkel felszerelt oktatótermében lehetőséget biztosít a pedagógusok 

képzési kultúrájának fejlesztéséhez, az intézményegységek közös szakmai rendez-

vényeinek lebonyolításához, az iskolák számára tanórák megtartásához. 

 Gyermekbázis: Az 1. és 2. sz. iskolák közös csoportjaként működik (1-1 csop.). A 

szociális, nevelési, tanulási hátrányokkal küzdő gyermekeknek ad felzárkóztatási le-

hetőséget. A klasszikus napközis feladatokon túl gondozási teendőket is ellát. Jelen-

tős szerepe van a gyermek és szülő megromlott kapcsolatának javításában. 

 Az intézmény pszichológusa és szociális munkása együttműködésben saját fejlesz-

tésű osztálysegítő programmal segíti az általános iskolák nevelő munkáját. 

 Pedagógiai Szakszolgálat (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat): Alapfeladatukon 

túlmenően segítik az oktatási-nevelési intézményegységekben dolgozó pedagóguso-

kat továbbképzésekkel, szakirodalommal, konzultálási és hospitálási lehetőséggel, 

rendezvények szervezésével. Ezekre a lehetőségekre építve integrált bölcsődei és 

óvodai fejlesztő csoportok indítását koordinálják az óvodákkal, bölcsődével együtt-

működve.  

 A szakmai szolgáltatás közreműködik a dolgozók képzésében, továbbképzésében, 

koordinálja a szakembereink szakmai szolgáltatásba történő bekapcsolódását. 

 A Felnőttképzés akkreditált és nem akkreditált programok szervezésével járul hozzá 

a kötelező képzések megvalósításához, az intézmény humán erőforrásának hatékony 

kihasználásához. 

 A Tehetségpont hálózatos együttműködést valósít meg a térségben. 
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3.6. Az intézmény nevelési / képzési szerkezete 

Mint már fentebb szó volt róla, az intézmény egészét jelentős innovatív tevékenység jel-

lemzi, amely a kutatás időszakára nyúlik vissza. Az 1979/80-as tanévtől kezdve folyamato-

san mintegy hatvan féle innovációs program szerveződött, köztük nagyrészt a pedagógusa-

ink által kezdeményezettek. Lényegében valamennyi, a hazai pedagógiában használt, gya-

korolt alternatív pedagógiai módszer és gyakorlat elemei, nyomai megtalálhatók. Vagy tisz-

tán, de leggyakrabban adaptált formájában. A kutatás időszakában gyakran hangoztatott 

tézis, miszerint mindent szabad, ami a gyereknek használ- mára is megmaradt, újító törek-

véseinket jellemzi. 

 

Itt most csupán felsorolásszerű áttekintést adunk azokról a specialitásainkról, amelyek bő-

vebb kifejtése az intézményegység programjaiban található.  

 

Bölcsőde: Montessori szellemű nevelési gyakorlat, integrált bölcsődei gondozás 

Óvoda sajátos kínálata: Montessori szellemű pedagógiai gyakorlat, tevékeny tapasztalat-

szerzésre épülő képességfejlesztés, Mozgásfejlesztő programok, Freinet pedagógia elemei, 

Sajátos nevelési igényű gyermekek részben szegregált csoportban és integráltan történő 

nevelése, Egészséges életmódra, mozgásfejlesztésre épülő program, a művészeti nevelés 

hatásrendszerének érvényesülése.  

1. Sz. Ált. Iskola: Német nyelvoktatás-kisebbségi oktatás 1-8. évfolyamon; emelt óraszámú 

angol nyelvoktatás; művészeti tagozat három tanszakkal: ének-zene, rajz, tánc; természetjá-

ró diákkörök; disputa program, önálló tanulás Montessori elemekkel. Angol-magyar két 

tanítási nyelvű angol tagozat 1-8. évfolyamon. 

2. Sz. Ált. Iskola: Önálló tanulás Montessori elemekkel; matematika tanítás szorobán esz-

közzel az alsó tagozaton, úszás profilú emelt óraszámú testnevelési osztályok az 1-6. évfo-

lyamon, emelt óraszámú angol/német nyelvoktatás, emelt óraszámú matematika-

számítástechnika oktatás a felső tagozaton, egészségnevelési program.  

Óvodaiskola: Mindkét általános iskola az óvodákkal közösen működteti az óvodaiskolát, 

valamint egész napos rendszerben tanuló osztályokat működtet az 1-4. évfolyamon.  

Az intézményi szintű óvodaiskolai munkacsoport segíti a koordinálási feladatokat. 

 

Gimnázium: Az angol-magyar kéttannyelvű tagozat 9-12 évfolyamig, sajátos "nagyfakultá-

ciós" rendszerben első évfolyamtól kezdődő számítástechnika és humán szolgáltatás fakul-
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táció (emelt óraszámú társ. ismeret). Német nyelvoktató kisebbségi oktatás 9-12. évfolya-

mon (fél osztály) és emelt óraszámú angol 9-12 évfolyamon. 

Kollégium: Az egészséges életmódra nevelési komplex program. 

Művészeti Iskola: zeneművészet, képző-iparművészet, táncművészet. 

Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola: komplex (zenei és vizuális) művészeti nevelés, 

hangszeres improvizáció, intermediális technikák.  

Sportegység: A versenysport kategóriájában kiemelkedik az úszás az ANK Úszóklub kere-

tében.. Az iskolai sportkörben a floorball, a kosárlabda, a röplabda, a torna és a tollaslabda 

sportágak eredményesek. 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Az alapfeladatának ellátásán túl szakmai felkészültsé-

gével lehetőséget biztosít a más intézménybe járó gyermekeinknél tapasztalt fejlődési rend-

ellenességek feltárásában, a megfelelő szakmai segítség megszervezésében.  

Művelődési Ház: A kézműves technikáinak elsajátítására épülő képesség és készségfejlesz-

tés játszóházi műhely és kézműves tábor keretében. Rendszeres tárgyalkotó, művelődő kö-

zösségek működtetése és előadások szervezése a művelődési szokások fejlesztése érdeké-

ben. 

Könyvtár: Az olvasásfejlesztési programok, könyvtári foglalkozások, Bölcs Bagoly játék, 

vetélkedők, irodalmi délutánok, októberi könyvtári napok legalapvetőbb célunkat, az olva-

sás megszerettetését, az olvasás népszerűsítését szolgálják. 

Gyermekvédelmi bázis a hátrányos helyzetű és beilleszkedési problémákkal küszködő tanu-

lók felzárkóztatását segíti. A két általános iskola napközis csoportjaként, lényegében klub-

napközi jelleggel működik.  



 

  26/783 

Az ANK speciális programjainak rendszere 
Korai fejlesztő Bölcsőde Óvoda 1. Iskola 2. Iskola Művészeti Isko-

la 

Gimnázium 

Sajátos nevelési 

igényű gyere-

kek óvodai 

nevelés integ-

rált és 

szegregált cso-

portban 

.  

Sajátos nevelési 

igényű gyere-

kek óvodai 

nevelés integ-

rált és 

szegregált cso-

portban . 

     

 
 

Montessori szellemű nevelés 
  Montessori szellemű pedagógia   

  
 

Óvodaiskola 
  Óvodaiskola    

   
 

Óvodaiskola 
  Óvodaiskola   

    
 

Óvodaiskola 
Óvodaiskola Óvodaiskola   

    
Művészeti nevelésen alapuló 

program 
 Három tagozat  

     
Nemzetiségi 

német 
  

Nemzetiségi 

német 

     

Két t. nyelvű 

angol 

Emelt óraszámú 

angol 
 

Két t. nyelvű 

angol 

Emelt óraszámú 

angol 

      

 

Emelt óraszámú 

informatika 

 

 

Informatika  

emelt óraszám 

 



 

 27/783 

Az ANK lényege a nevelés. A nevelés az a terület, a mely a különböző feladatot ellátó in-

tézményegységeket összeköti. A most következő nevelési területek feladatainak ellátásában 

ezért az oktatást végző intézményegységeken kívül a rendszer más egységei is tevékeny részt 

vállalnak. 

3.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A személyiségfejlesztés általános célja a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetősé-

gek minél teljesebb megvalósulásának, a gyermeki, tanulói személyiség teljes kibontakozá-

sának a segítése.  

Az intézmény valamennyi egysége, a maga sajátos eszközrendszerével hozzájárul a nálunk 

nevelődő gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztéséhez.  

 

Ennek érdekében feladataink: 

 A bizalom légkörének megteremtése, az intenzív személyi kapcsolatok kialakítása – 

figyelembe véve az adott életkori szakaszok jellegzetességeit. 

 A gyermekek sokoldalú megismerése, a személyiség fejleszthető képességeinek mi-

nél előbbi felismerése. 

 Sajátos, sokszínű szakmai lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a mű-

veltségi hátrányok csökkenése, tehetségfejlesztés, alkotó-képesség fejlesztése  

 Az értelem kiművelése, a felnőtt korosztály művelődési szokásainak alakítása a 

személyiségük fejlesztése érdekében. 

 Az ismeretszerzési, tanulási motívumok fejlesztése, 

 A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása az általános iskolákban a 

gimnáziumban, kollégiumban 

 A gyermekek, tanulók erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése; 

 Önismeret, önértékelés képességének fejlesztése; 

 A gyerekek életpálya-építési és szociális és életviteli kompetenciájának fejlesztése 

 Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása, rendszeres, sikeresen telje-

síthető feladatok, következetes ellenőrzés, útmutató, fejlesztő értékelés; 
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 A tanulók aktivitására építő; az informálisan és nonformális keretek között szerzett 

tudásukat a tanulás-tanítás folyamatába bekapcsoló munkavégzés 

 Egészséges és kultúrált életmódra nevelés 

 A rendszeres testmozgás iránti igény megalapozása 

 A másság elfogadtatása a gyermek és a felnőtt közösséggel egyaránt 

 Az Ank-polgárok mindegyikének (gyermek, felnőtt) nagyon fontos feladata a közvé-

lemény gondozása, hogy vonatkozási csoportként segítsék egymás attitűdjének ala-

kulását-imázsépítés. 

 

A pedagógiai szakszolgálataink, különös tekintettel a nevelési tanácsadó folyamatos szak-

mai segítséget nyújt a pedagógusoknak és a szülőknek a személyiségfejlesztéssel kapcsola-

tos feladatok sikeres teljesítése érdekében.   

 

3.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Legalapvetőbb feladatunk ezen a téren, hogy a gyermekekben, életkori sajátosságaiknak 

megfelelően kialakítsuk, hogy az intézményegység közösségéhez tartozás mellett az ANK 

közösségéhez is tartoznak.  

 

Ennek érdekében: 

Törekednünk kell olyan közös rendezvények szervezésére, amelyek hozzájárulnak, hogy 

gyermekeink, tanulóink megismerjék egymást, egymás értékeit, lehetőségeit.  

A közművelődési egységek csoportjai, szakkörei, programjai valamennyi egység tanulói 

számára nyitottak.  

A művészeti iskola csoportjai, művészeti együttesei nem csupán a tehetséggondozás, de a 

közösségi nevelés eszközei is.  

A Sportegység területén működő iskolai sportkörök, egyesületek valamennyi egység tanuló-

inak a részvételét teszik lehetővé, ezáltal erősítve a közösséghez való tartozás fontosságát.  
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A névadóhoz kapcsolódó hagyományok közös ápolása szintén fejlesztőleg hat az ANK-

szintű közösséghez tartozás kialakítására.  

 

3.6. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 
A magatartási és beilleszkedési zavarok korrekciójának érdekében fel kell derítenünk a 

gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.  

E tevékenység-területen nagy segítségére van az oktatási intézményegységeknek a nevelési 

tanácsadó, és a korai fejlesztő, logopédiai és gyógy-testnevelési intézetünk. A szakirodalom 

folyamatos nyomon követésével, országos szakmai tapasztalatcserével, konferenciák szer-

vezésével, speciális szakember háttér biztosításával, a pedagógusoknak nyújtott szakmai 

segítséggel járulnak hozzá ezen intézményegységek a témával összefüggő pedagógiai fela-

datok ellátásához.  

A két általános iskola által közösen működtetett bázis napközi a magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek számára napi fejlesztést biztosít.  

Feladataink: 

 diagnosztizálás, a tünetek megfigyelése, elemzése, fejlesztés 

 az okok felderítése, 

 a pedagógusok és a gyermekek közötti személyes kapcsolat erősítése, 

 a pozitív tulajdonságok erősítése dicsérettel, ösztönzéssel, 

 fejlesztő programok kidolgozása, 

 halmozottan hátrányos helyzetűknek járó képesség kibontakoztató és fejlesztő foglalko-

zások 

 speciális szakember segítségének biztosítása, a meglévő szakembereink továbbképzése 

 saját kidolgozású osztálysegítő program működtetése a két általános iskolában a pszic-

hológus és a szociális munkás koordinálásával. 

 a hátrányos helyzetű – magatartási zavarokkal küzdő gyermekek részére a művelődési 

ház szakvezetőkkel ifjúsági csoportot működtet 

 A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
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Platón szerint az emberek természetes igénye, hogy adottságaiknak megfelelően foglalkoz-

tassák őket. Mára ez társadalmi igény lett. A tehetséggondozás első és egyben nagyon fon-

tos fázisa, hogy minél előbb felismerjük a tehetségre utaló tulajdonságokat (testi, fizikai, 

idegrendszeri, intellektuális, érzelmi, affektív, emocionális, stb.) Ezen feladatot a gyerme-

keinkkel közvetlen kapcsolatba kerülő pedagógusok végezhetik el.  

 

A tehetség gondozásában az ANK számos intézményegysége tud a pedagógusok és gyer-

mekek segítségére lenni.  

A Tehetségpont szervezetileg is segíti gyermekeinknek a tehetségük kibontakoztatásához 

vezető legjobb út megtalálását. Kapcsolatrendszerével, szakembereivel, pályázati források 

segítségével intézményen kívüli feladatokat is el tud látni, ezáltal külső forrásokat is tud 

bevonni gyermekeink tehetségsegítéséhez. . 

 

A Könyvtár szakirodalmi bázist, információszerzést nyújt gyermeknek, pedagógusnak egya-

ránt.  

 

A Művelődési Ház művészeti és alkotó csoportjai kiegészítik, bővítik az óvodák és iskolák 

nyújtotta lehetőségeket.  

 

A művészeti iskolák rendkívül széles tanszaki kínálatukkal a művészetek iránti fogékony-

ság mellett a tehetség kibontakoztatásához is hozzá járulnak. Folyamatos bemutatók, verse-

nyek szervezésével segítik a tehetségek fejlesztését.  

 

A Sportegység a versenysport erősítésével járul hozzá a sportban tehetséges tanulók fejlesz-

téséhez.  

 

E tevékenységet hivatottak segíteni azok a koordinációs fórumok, amelyeket rendszeresen 

működtetünk: közös szakmai munkaközösségek, szakmai kiscsoportos értekezletek havi 

rendszerességgel, alkalmi, feladatokra szerveződő közösségek.  

 



 31 

 

3.6.  A gyermek –és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményünk valamennyi oktatási-nevelési és gondozási egysége:  

 Elsődleges feladatának a prevenciót tekinti a gyermekvédelemben; 

 Közreműködnek a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák feltárásában; 

 Részt vállalnak a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését veszélyeztető körülmények 

kiszűrésében, megszüntetésében ill. megelőzésében; 

 

Intézményünkben négy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik: 

 

Óvoda (1-1 fő gyermekvédelmi felelős mindhárom épületben.) 

1. 2. Sz. Általános Iskola 

Gimnázium 

Tevékenységüket egy felsősokú végzettségű, főállású szociális munkás koordinálja. 

 

Ellátják a 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet 6§ (5.) bekezdésében meghatározott feladatokat. 

Munkavégzésükben kapcsolatot tartanak egymással, a rendszerben működő pedagógiai 

szakszolgálatokkal, valamint a városrészben a és a városban működő gyermekjólét intéz-

ményekkel.  

 

A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi ellátása az intézményen belül reggeltől a 

késő délutáni órákig megoldott.  

 

A bölcsödébe és a kollégiumba naponta jár az orvos. Az óvodák, általános iskolák és gim-

názium orvosai meghatározott rendelési időben fogadják gyermekeinket. Az óvodaorvos az 

óvodákban végzi a szűrővizsgálatokat.  

 

A bölcsőde épületében helyet kapott védőnők reggeltől délutánig ellátják a hozzájuk fordu-

ló sürgős eseteket. 

 

A szűrővizsgálatokat a kollégium épületében felszerelt saját rendelőnkben végzik az iskola-

orvosok.  
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Intézményünkben e terület kiemelt feladatait az Esélyegyenlőségi tervünk is tartalmazza, 

melyet a szociális munkás aktualizál az intézményegységek bevonásával. 

 

3.6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 
Feladataink: 

 a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása, 

 az okok feltárása, 

 a szükséges intézkedések megtétele, 

 a felzárkóztatás megtervezése 

teljes körű logopédiai, diszlexia-prevenciós szűrés az óvodákban  

 

Továbbképzési központunk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatunk munkatársaival akk-

reditált továbbképzési programot indít a bölcsődei gondozók számára a Kisgyermekkori 

pszichés zavarok felismerése és kezelése témájában.  

A megelőzés érdekében az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatunk munkatársai segítenek az 

óvodákban a szülők felvilágosításában, szakmai segítséget nyújtanak az óvónőknek a prob-

lémák felismerésében.  

Az intézmény szabályozott folyamatainak egyike a nevelési tanácsadóhoz történő irányítás, 

és az onnan való visszajelzés folyamatának, eljárásának szabályozása.  

Éves beiskolázási terveinkben előnyt élveznek a fejlesztő pedagógiai jellegű továbbképzé-

seken, szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák. 

 

3.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Alapelveinkből fakadóan a hátrányok enyhítése valamennyiünk közös kötelessége és felada-

ta.  

 A szociális jellegű segítségen túlmenően az oktatási egységeken kívül a Művelődési ház 

olcsó, illetve ingyenes programokkal járul hozzá ahhoz, hogy családok illetve gyerme-

kek számára hozzáférhető legyen a kultúra és a művelődés. 

 Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, üdülési 

esélyeit, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg.  

 A Gyermekbázis mindennapi tevékenysége e hátrányok enyhítését szolgálja. 
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 A Művelődési Ház ifjúsági klubja segíti a hátrányok leküzdését 

Intézményünkben e terület kiemelt feladatait az Esélyegyenlőségi tervünk is tartalmazza, 

melyet a szociális munkás aktualizál az intézményegységek bevonásával 

 

3.6. A program megvalósíthatóságának feltételei 

2..1. Általános iskolák és a gimnázium együttműködése 

A jövőben tervezett fejlesztéseink meghatározásakor tekintettel kell lennünk:  

 a Baranya megyei fejlesztési tervben,  

 Pécs MJ Város fejlesztési tervében meghatározott tartalmi célokra. 

Mindezekhez kell szándékainkat és terveinket – természetesen lehetőségeink tükrében és az 

iskolahasználók elvárásainak megfelelően – alakítani.  

 

A Nevelési Központ lényegében ma is 12 évfolyamos rendszerként működik, mely az alap- 

és középfokú oktatást 4intézményegységében valósítja meg.  

 

Ennek biztosításához a következő feltételrendszert kell megteremtenünk:  

 A jelenlegi szakmai kapcsolatok fenntartása és folyamatos fejlesztése,  

 Az MIP-ben meghatározott közös mérések és vizsgálatok, valamint a nyomon köve-

tési vizsgálatok eredményeinek közös elemzésével feltárni a tartalmi együttműködés 

lehetőségeit.  

 Az általános iskoláknak biztosítaniuk kell a pogányi tagintézmény minden tanulójá-

nak folyamatos továbbhaladását az ötödik évfolyamon. 

 Az általános iskolák ötödik-hatodik évfolyamán a nem-szakrendszerű oktatás beve-

zetését, monitoringját. Ehhez az intézmény saját szervezésű továbbképzésekkel, 

szakmai tájékoztatók szervezésével, a kompetenciaoktatásban tapasztalatot szerzett 

mentorok biztosításával (Hefop 3.1.3, Hefop 3.1.4), szakirodalom gyűjtésével, 

nyomonkövetésével, a benchmarking biztosításával járul hozzá. 

 Az általános iskolák 7-8. évfolyamain a gimnáziumi oktatókkal közösen vezetett te-

hetséggondozó és versenyfelkészítő szakkörök működtetése a gimnáziumi speciali-

tások terén (nyelv, számítástechnika).  

 Meg kell teremteni az 1. Sz. Általános Iskolában a két tanítási nyelvű angol tagozat 

szakmai működésének kapcsolódását a gimnázium két tanítási nyelvű angol tagoza-
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tához. Ugyancsak közös megállapodásokkal ki kell dolgozni, hogy mely feltételek 

teljesülése mellett, milyen követelmények teljesítése esetén várható el, hogy a két ál-

talános iskolánkban tanuló gyerekek automatikusan folytathassák tanulmányaikat a 

gimnáziumban.  

A gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat az ANK általános iskoláinak azok a tanulói, 

akik teljesítik a gimnáziumi fejlesztést megalapozó követelményeket. Rendelkeznek az ol-

vasás- és szövegértésnek, a matematikai eszköztudásnak, valamint az alább felsorolt tár-

gyakból az ismereteknek és képességeknek azzal a szintjével, melyre a középiskolai oktatás 

építhető.  

Javasoljuk,  

 hogy ez a 7. év végi és 8. félévi eredményükben magyarból és matematikából 

legalább a közepes teljesítmény legyen; 

 ugyanezen időszakok tanulmányi eredményét tekintve pedig a 3,6-es átlag a 

következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 

nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz.  

A fenti tanulmányi átlageredmény iránymutató. 

 

Ennél alacsonyabb átlaggal azok a diákok kerülhetnek be a gimnáziumba, akikről a két is-

kolafokozat képviselői –a gyerekek személyes boldogulásának esélyeit mérlegelve-, egyéni 

elbírálás alapján úgy ítélik meg, hogy a tanuló a gimnáziumot képes elvégezni. 

 

Azoknak a tanulóknak a tantárgyi felkészültségéről, akik valamelyik speciális előismeretet 

feltételező irányt (angol két tannyelvű, német nemzetiségi nyelvoktató) választanak, már a 

jelentkezés benyújtása előtt, az általános iskolában dolgozó szaktanárokkal együttműködve 

tájékozódunk. 

 

2..2. Az általános iskolák szakmai fejlesztése 

 

Az általános iskolák szakmai fejlesztéséhez szükséges:  

- A jelenleg futó programok felmenő rendszerének biztosítása. 

- Mindkét általános iskolában az idegen nyelvek emelt óraszámú oktatásának biztosítása.  
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2..3.  Közművelődés 

A Művelődési ház bevételei és pályázatok terhére lakossági információs szolgáltató bázist 

működtet az intézmény aulájában. 



 36 

 

3. INTÉZMÉNYEGYSÉGI SPECIALITÁSOK 
 

3.1. BÖLCSŐDE GONDOZÁSI - NEVELÉSI SZAKMAI PROGRAM 
 

 

 

 

 

A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. 

Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt később helyrehozni nem lehet. 

Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán egész életére. 

(Kodály Zoltán) 
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Nehéz feladat ma szülőnek lenni, kenyeret keresni, karriert építeni, mindemellett anyának, 

apának lenni. Túlnyomórészt a nagyszülők is aktívan dolgoznak még. Vagy az idő, vagy az 

energia kevés már ahhoz, hogy a családok élményekben gazdag együttléteket éljenek meg 

közösen. Ebből adódóan nagy felelősség hárul a bölcsődékre is, hisz tudjuk, hogy kisgyer-

mekkorban a legfogékonyabbak, a legtanulékonyabbak a gyermekek. Tehát, napjainkban 

egyre nagyobb szükség van a minőségi bölcsődei ellátásra. 

 

GONDOZÁSI - NEVELÉSI PROGRAM 

  

Küldetésnyilatkozat 

 

Bölcsődénkben a 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a kisgyermekek 

adottságait, természetes igényeit figyelembevevő biztonságot nyújtó szakszerű gondozás-

nevelés megvalósítása történik intézményes keretek között. 

Az egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, a megfelelő társas kapcsolatok alakulásának 

segítésével biztosítjuk, segítjük a kisgyermekek egészséges, harmonikus 

személyiségfejlődésének kibontakozását, alakulását. A kisgyermekkor legfontosabb 

tevékenységére a játékra, mozgásra építve Montessori pedagógia szellemében neveljük 

kisgyermekeinket, az őket körülvevő világ megismerésére és befogadásába, mely elősegíti a 

testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket. Figyelembe véve az egyéni fejlődés ütemét, 

életkori sajátosságokat, biztosítjuk a változatos tevékenységeget is, mint rajzolás, festés, 

gyurmázás, mintázás, vágás ollóval. 

Dolgozóinkat, szakembereinket a nyitottság, a folyamatos önképzés és a megújulás igénye 

jellemzi. Az Apáczai Nevelési ás Általános Művelődési Központ intézményegységeként a 

tagintézményekkel szoros kapcsolatot alakítottunk ki, s fűzzük folyamatosan még 

szorosabbra. Egymás munkáját segítve, a különböző programlehetőségeket kihasználva 

tesszük színesebbé gyermekeink mindennapi bölcsődei életét.  
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Jövőkép  

Bölcsődénkben folyó gondozó-nevelő munkánk akkor sikeres, ha a szeretetteljes, érzelmi 

biztonságot nyújtó gondozónő-gyermek, gondozónő-szülő kapcsolat kialakításával, derűs, 

nyugodt légkör megteremtésével a kisgyermekes családok családbarát ellátása összhangban 

van a kisgyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, elvárásainak, valamint a 

fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. 

Munkahelyi kollektívánkat a párbeszéd, a szakmai elkötelezettség jellemzi. Bizalomra épülő valódi kapcsolat 

alakuljon ki gondozónő - szülő, valamint dolgozó - vezető között. A gyermekközpontú szemlélet érvényre jusson 

a gyermekek gondozása - nevelése közben. Érték számunkra az esélyegyenlőség, a tolerancia, a megújulás képes-

sége.  

 

Helyzetelemzés 

 

A Bölcsőde, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ egyik intézményegysége, 

mely a gyermekjóléti alapellátás részeként a személyes gondoskodást nyújtó, családban nevel-

kedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését látja el. A bölcsőde 

1980-ban nyitotta meg kapuit a 60. 000 fő lakosú Kertvárosi lakótelepen. Az épület funkciója 

több alkalommal is megváltozott. A 2006-ban felújított kétszintes épület földszintjén, barátsá-

gos környezetben, az 1. Sz. Óvodával, és a Kertvárosi Védőnői szolgálattal és az Egységes 

pedagógiai Szakszolgálattal egy épületben  található.  

A három bölcsődéből 1996 óta egy bölcsőde maradt meg. Fenntartói döntés alapján - bölcső-

debővítés jóvoltából, két épületben - jelenleg 6 gondozási egységben, 11 csoportban 110 férő-

helyen korcsoportokra osztva történik a 6 hó és 3 év közötti kisgyermekek napközbeni ellátá-

sa. A csoportszobák tágasak, világosak. A gyermekek életkorának megfelelő bútorzattal, ál-

landó és változtatható játékokkal biztosítva a mindennapi játék és mozgás lehetőségeit. A für-

dőszobában a gyermekek méreteinek megfelelő wc kagylók, mosdók, törölköző tartók, tükrök 

vannak felszerelve. A csoportok egyéni arculatát, hangulatát a gondozónők által elnevezett 

csoportszobák teszik otthonossá, színessé. 
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Szociokulturális háttér  

A lakótelepi környezet erősen meghatározza a családok, a kisgyermekek szociokulturális kö-

rülményeit. A napi gondozás-nevelés során a nagymozgások lehetőségének gyakorlása, vala-

mint a kisgyermekek mozgásfejlődésének elősegítése érdekében a szabadban töltött idő bizto-

sítása elengedhetetlen feladatunk. 

Az ANK szociális munkása által 2009 tavaszán Szociális térkép készült a bölcsődét igénybevevő családokról. E 

szerint gyakorinak mondható a két szülő, két kisgyermek családtípus. Előtérbe került a kétszülős családokban az 

egy kisgyermek, egyre ritkább a három vagy több kisgyermeket nevelő családok száma. Tendenciaként mutatko-

zik az egyszülős családok száma, ahol szintén egy kisgyermeket nevel a szülő. 

A tartósan beteg kisgyermeket, hátrányos helyzetű kisgyermeket nevelő családokra fokozottabban figyelünk. 

Segítjük a családokat abban, hogy képesek legyenek egy optimális életvitelre, mellyel megelőzhető a veszélyezte-

tettség - esetleges - kialakulása.  

 

Előzmények 

E szakmai program az ANK Pedagógiai - Művelődési Programjának szerves része. 

A szakmai programhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok: 

 ANK Minőségirányítási Programja 

 Bölcsőde Minőségirányítási Programja 

 ANK Munka és feladatterve  

 Bölcsőde Feladatterve 

 

Jogszabályi háttér 

A 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatást a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott 15/1998 (IV. 

30.) NM rendelet szabályozza. 

A törvény a Gyermekek jogairól szóló 1989-es ENSZ egyezményében, valamint a Magyar Köztársaság Alkot-

mányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatását kívánja megvalósítani. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény célja, hogy elősegítse a családok biztonságát, 

csökkentse a gyermeknevelés anyagi terheit, ennek érdekében meghatározza az Állam által nyújtott családtámo-

gatási ellátások rendszerét, formáit, a jogosultság feltételeit és az igénybevétellel kapcsolatos szabályokat. 
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A bölcsődék működésének irányelveit „A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka 

részletes szempontjai” című kiadvány (OCSGYVI 1999) tartalmazza és szabályozza. 

A jogszabályok betartatását valamint a szakmai elvek érvényesülését az engedélyező szerv (Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata), a megyei gyámhivatal (XXXX..) ellenőrzi a módszertani intézmény (Dél-Dunántúli 

Regionális Módszertani Bölcsőde) szakértőinek bevonásával. Az egészségügyi szakfelügyeletet a Baranyai Me-

gyei ÁNTSZ látja el. Az intézményegység törvényes működtetéséért az ANK főigazgatója a felelős. 

Személyi feltételek 

bölcsődevezető 1 fő                                                                                                

szakgondozónő 16 fő  

csecsemő - és kisgyermek gondozónő 8 fő  2 fő tanul a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakon 

élelmezésvezető/bölcsődetitkár1 fő 

szakácsnő 1 fő 

konyhai kisegítő 2 fő 

tejkonyhai dolgozó/mosónő 1 fő 

takarítónő 6 fő 

udvaros 1 fő /részmunkaidőben/ 

bölcsődeorvos 1 fő /megbízási szerződéssel/ 

           szociális munkás 1 fő / ANK állományában/ 

           kapcsolat a jelzőrendszer tagjaival /védőnő, házi gyermekorvos,  

 gyermekjóléti  szolgálat szakembere/ 

A szakdolgozók /gondozónők/ a 8/2000. SZCSM rendelet értelmében valamennyien nyilván vannak tartva a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásban dolgozók, illetve rendszeresen szakmai tovább-

képzéseken vesznek részt, a 9/2000. SZCSM rendelet értelmében. 

A félévenkénti házi továbbképzések lehetőséget adnak egy-egy aktuális téma, probléma közös 

megbeszélésére, melyre meghívott külsős előadót kérnünk fel, illetve jelentkezés alapján egy-

egy gondozónő készül fel, a bölcsődevezető szakmai támogatásával.  

Fenntartói döntés alapján, és a A munkahelyi kollektíva összetartásáért, valamint a jó munkahelyi légkör megte-

remtéséért, a dolgozók együttműködési készségének fejlesztése érdekében tavasszal és ősszel 1-1 nevelés nélküli 

munkanapot szervezünk, amelynek tartalmáról megbeszélés alapján a kollektíva dönt.   

 

Tárgyi feltételek 

 

1. csoportszoba, átadó, fürdőszoba, udvar, kiszolgáló helyiség 
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Intézményegységünk két épületben, 11 csoportnak ad otthont. Az intézmény minimum tárgyi feltételei jónak 

mondhatók, de fejleszteni mindig lehet, sőt kell.  

Az átadók szekrényei, a csoportszobák falai festésre szorulnak, hogy még otthonosabb legyen a kisgyermekek és 

szüleik számára. A fürdőszobában a gyermekek méreteinek megfelelő wc kagylók, mosdók, tükrök vannak fel-

szerelve.  

A csoportok egyéni arculatát, hangulatát a gondozónők által elnevezett szobák teszik otthonossá, színessé. A 

csoportszobák tágasak, világosak. A gyermekek életkorának megfelelő bútorzattal, állandó és változtatható játé-

kokkal biztosítva a mindennapi játék és mozgás lehetőségeit. A csoportszobákban a teret a gondozónők a tér 

funkcionális tagolásával kuckókat, játéksarkokat alakítottak ki, ahol utánzójátékra, szerepjátékra, elmélyült játék-

tevékenységre van lehetőségük a kisgyermekeknek egyedül vagy kortársukkal. Az alapjátékokat nyitott polcokon, 

csoportosítva kosarakban, nagy tároló edényekben elhelyezve találják meg a kisgyermekek, a változtatható játé-

kokat a gondozónő kínálja fel a napirendnek megfelelő helyzetben. A kisgyermekek munkáit felhasználva a cso-

portszobákban, az átadókban a dekorációt mindig az évszakoknak - ünnepeknek megfelelően alakítják a gondo-

zónők. 

A játszóudvar nagymozgásos játékai cserére, fejlesztésre szorulnak, mivel nem felelnek meg az EU szabványnak. 

Tornaszobát alakítottunk ki helyiségek átcsoportosításával, melyet nagy örömmel használnak a kisgyermekek 

esős, téli napokon. Felszereltsége az egyéni és kiscsoportos mozgásfejlesztést megfelelően szolgálja. 

Tárgyi feltételeinken szülői felajánlásával, alapítványunk közreműködésével is próbálunk javítani.  

A konyha közepesen felszerelt, viszonylagosan minden kéz közelében található. A tea-konyha mára elvesztette 

eredeti funkcióját, jelenleg a gyermekek edényeit mosogatják ebben a helyiségben. Vezetői iroda, élelmezésveze-

tői iroda, gondozónői szoba, étkező, öltöző /zuhanyzó, WC-k/, mosókonyha, vasaló-szoba biztosítja a bölcsőde 

zavartalan működését.   

 

2. írásos anyagok  

 

 Bölcsődei kisokos - tájékoztató füzet, tartalma választ ad a szülők által oly sokszor feltett 

kérdésekre, illetve útmutatót nyújt a bölcsődébe kerülés nehézségeiben való eligazodáshoz 

 Házirend - tartalmazza az intézményegység sajátosságait 

 Kedves Szülők /kérdőív/ - a kisgyermek otthoni életéről kap betekintést a gondozónő-pár 

 Elégedettségi kérdőív - szülők felé kétévente az étlappal kapcsolatos észrevételeiket kérdezzük 

meg, illetve rendezvényeink színvonala felől érdeklődünk 

 Orvosi füzet - mely a kisgyermek személyes adatait tartalmazza, illetve a bölcsődeorvos 

szükség esetén ír bele 

 Swot analízis - kétévente készítjük el dolgozóink részvételével, jelzés, hogy min kell még 

javítanunk, illetve mit kell megőriznünk 

3. eszközök  

 tornaszoba - helyiségek átcsoportosításával alakítottuk ki 
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 beszélgető szoba – nem rendelkezünk külön szobával, de a gondozónői szobában vagy a 

tornaszobában van lehetőség bensőségesebb beszélgetésre szülő-gondozónő között 

 faliújság - minden átadóban megtalálható, az aktuális változásokról, a bölcsőde 

rendezvényeinek időpontjáról kapnak tájékoztatót a szülők  

 

4. informatikai anyagok  

 

 internet - a bölcsőde elérhetősége fontos, aktuális anyagok letöltése, illetve a társintézmények, 

tagintézmények elérhetőségét, információ cserét segíti 

 nyomtató - írásos anyagok megjelenítése, gondozónők munkájának segítése 

 fénymásoló - nélkülözhetetlen a mindennapi munkánk során 

 

1.1. BÖLCSŐDEI GONDOZÁS - NEVELÉS 

 

A bölcsődei nevelést-gondozást meghatározza a Bölcsődei Országos Alapprogram ismérvei. A bölcsőde a családi 

neveléssel együtt, azt kiegészítve, a szülőkkel együttműködve alakítja a nevelés-gondozás folyamatait a kisgyer-

mekek fejlődése érdekében.  

 

1.1.1. Alapelvei 

 

A bölcsődében folyó szakmai munka a következő elvekre épülve valósul meg: 

 Gondozás-nevelés – elválaszthatatlan egymástól, mert a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, 

a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak csupán a gondozási helyzetekre. Ezekben a 

helyzetekben nyílik lehetőség az ún. egyszemélyes kapcsolattartásra, mikor csak „Rád figyelek, 

hallgatlak” 

 Sajátgondozónő rendszer – „saját gondozónői” rendszer a személyi állandóságon alapszik. A saját 

gondozónő szoktatja be a gyermeket, s az ölelkezési időben - amikor mindkét gondozónő jelen van a 

szobában - idejét elsősorban saját gyermekei gondozására-nevelésére fordítja 

 Sajátgyermek rendszer – a csoport gyermekeinek egy része /6-7 gyermek/ tartozik egy gondozónőhöz. 

A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a kisgyermekek 

törzslapját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat 

 Napirend – a játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig 

ugyanabban az időben történnek. A gyermek idő -, és helyzetismerete a mindennapi gyakorlásban sokkal 

intenzívebben bővül, mint a számára nehezebben áttekinthető, több szálon futó családi életben. Így a 

bölcsődében könnyebben alakul ki konkrét elvárás vele szemben, mint otthon. 
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 Fokozatosság – a gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük az 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a helyes szokások kialakulását.  

 Személyre szóló gondozás-nevelés – a gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek 

életkori és egyéni sajátosságait, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát figyelembe véve segíti a 

gyermek fejlődését. Az egyszemélyes kapcsolat, az ötletadások, beszélgetések, a „Mi ez? Miért?” 

kérdések nem maradnak megválaszolatlanul ezekben a helyzetekben.                      

 Aktivitás, önállóság segítése – biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, valamint a próbálkozásokhoz szükséges elegendő idő, 

elegendő eszköz biztosításával 

 Egységes nevelői elvárások – a gondozónők az alapvető erkölcsi normákban, nézeteikben közelítsenek - 

értsenek egyet, nevelői magatartásukat, gyakorlatukat közelítsék egymáshoz 

 

1.1.2. Céljai 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segít-

ve/kiegészítve, napközbeni ellátás keretében a kisgyermek fizikai - és érzelmi biztonságának megteremtésével, 

odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehe-

tőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődését. 

 

A kisgyermek gondolkodása - korának megfelelően - még nagyon én-központú. A kisgyermek a szerint szociali-

zálódik, amit lát, hisz bennünket, nevelőket, felnőtteket utánoz és elsősorban szüleiket. Olyanná válik, tehát ami-

lyen példát nyújtunk neki, ezért nagyon fontos a szakmai munka minősége mellett a nevelő/k mintanyújtása. 
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1.1.3. Feladatai 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek testi és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, optimális fejlődésének elősegítése.  

 

1.1.3.1. Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakí-

tása 

 

Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermeket erőteljes testi fejlődés 

jellemzi, így a bölcsőde feladata, hogy ezt a fejlődést minél jobban elősegítse, figyelembe véve a gyermek életko-

rát és igényeit. 

 

 A fejlődéshez szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése 

 A szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése. 

 Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 A mozgásigény kielégítése közben a mozgásfejlődés elősegítése. 

 A napirend is az egészséges életmódra nevelést szolgálja. 

 A táplálkozás, tisztálkodás, a mozgásigény kielégítése (melynek egy része szabad levegőn történik) és 

az alvás meghatározott ideje az egészséges fejlődés feltétele is egyben. 

 

1.1.3.2. Az érzelmi nevelés és szocializáció 

 

A kisgyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek domi-

nálnak, így elengedhetetlen, hogy a kisgyermeket a bölcsődében érzelmi biztonság, derűs környezet és szeretet-

teljes légkör vegye körül. 

 Fontos, hogy a gyermeket a bölcsődébe kerüléskor kellemes hatások érjék.  

 A gyermek egyéni igényeihez igazított beszoktatási idővel próbáljuk csökkenteni a bölcsődébe kerülés 

nehézségeit. 

 A gondozónő és a kisgyermekek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő     kapcsolat 

kialakulását szorgalmazzuk. 

 A gyermekek társas kapcsolatban megtanulják az együttélés szabályait. 

 Segítünk, hogy a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlődhessen. 

 A bölcsőde lehetőségeket teremt, hogy a gondozónőkkel, kortársakkal sok közös élményhez jussanak a 

kisgyermekek.    

 

1.1.3.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés 
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A bölcsőde változatos tevékenységeket biztosít a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, melyeken ke-

resztül tapasztalatokat szerezhet önmagáról, tárgyi-, természeti-, és társadalmi környezetéről. 

 Támogatjuk a gyermekek önállóságát, aktivitását és kreativitását. 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait új ismeretekkel bővítjük. 

 A gyermekek tevékenységét támogató - bátorító figyelemmel követjük. 

 Közös tevékenységeink során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. 

Mivel ebben az életkorban a kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, így minden értelmi nevelés a játékba 

ágyazottan jelenik meg. 

 

1.1.3.4. Anyanyelvi nevelés  

Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása kiemelt jelentőségű. 

 Figyelünk arra, hogy a gyermekek beszédkedvét felkeltsük és fenntartsuk. 

 Meghallgatjuk őket, kérdezésre ösztönözzük és a kérdéseikre mindig válaszolunk. 

 Beszédértésüket választékos szóhasználattal, sok beszélgetéssel, ritmusos mondókák 

mondogatásával, meséléssel, bábozással fejlesztjük. 

 Szókincsüket a játszás során folyamatosan gyarapítjuk. 

  

1.1.4. A bölcsődei élet megszervezése 

 

 gyermekcsoportok megszervezése - a gyermekek korcsoportonkénti elosztása segíti a 

kisgyermekek mindennapi játékát, ezáltal minimálisra csökkenthető a konfliktusok száma a 

napi játéktevékenységek során 

 gondozónők, dolgozók munkarendjének megszervezése – a beszoktatás ideje alatt lényeges, 

hogy a sajátgondozónő az első naptól kezdve minden nap jelen legyen, amikor a kisgyermek 

megérkezik a csoportba. A dolgozók - saját munkaterületükön -  segítsék a gondozónők 

munkáját 

 beszoktatás - az anyával - apával, esetleg nagyszülővel történő fokozatos beszoktatás, a 

kisgyermek életkorából adódóan többlépcsős folyamat. A bölcsődében való tartózkodás lassú, 

fokozatos, kis lépésekkel történő emelése megkönnyíti a beilleszkedést a kisgyermek számára 

egy teljesen idegen környezetbe. A beszoktatás időtartama általában 2 hét, de lehet hosszabb 

időszak is. A beszoktatás első napjaiban a gondozónő csak megfigyel, érdeklődik, hiszen meg 

kell ismernie a kisgyermek szokásait, az otthoni nevelés, gondozás milyenségét. Amikor a 

kisgyermek számára már ismerőssé vált a környezet, elfogadja a gondozónővel való 

kapcsolatot, a gondozónő fokozatosan veszi át a szülőtől a nevelési, gondozási műveleteket. 

 családlátogatás - a sajátgondozónő és a társgondozónő együtt látogatja meg a kisgyermeket 

otthonában. A családlátogatás a beszoktatás első vagy második hetében is megtörténhet, a 

kisgyermek megismerését segíti saját otthonában 
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 alkalmazkodás - a beszoktatást az alkalmazkodás időszaka váltja fel, mely hosszabb időt ölel 

fel - két, három hónap - s addig tart, amíg a kisgyermek teljesen ráhangolódik a bölcsődei 

életre, illetve a gyermek biztonságérzete kialakul, megerősödik 

 saját gondozónő- saját gyermek rendszer - a „saját gondozónői” rendszer a személyi 

állandóságon alapszik. A saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődében, s az 

ölelkezési időben - amikor mindkét gondozónő jelen van a szobában - idejét elsősorban saját 

gyermekei gondozására-nevelésére fordítja. A csoport gyermekeinek egy része /6-7 gyermek/ 

tartozik egy gondozónőhöz. A gondozás - nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek 

fejlődését, vezeti a kisgyermekek törzslapját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat 

 napirend - a napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt 

folyamatos játéklehetőséget, étkezést, alvást biztosítja a kisgyermekek számára. A napirend 

nagyban függ a gyermekcsoport összetételétől, létszámától, évszakoktól. Ennek megfelelően 

nyári, illetve téli napirend kialakítása szükséges. 

 

1.1.4.1. Napirend   

 

A bölcsőde folyamatos napirendje lehetővé teszi a gondozásba épített nevelést, fejlesztést.     A bölcsődei napi-

rend egyszerű, a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, követhető. Benne a játéktevékenység és a gondozási 

műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek.  

 

Ehhez nyújt segítséget a folyamatos és rugalmas napirend. Benne a játéktevékenység és a gondozási műveletek 

rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek: 

6.00 - 8.00 gyermekek érkezése, játék a szobában 

8.00 - 8.30 reggeli 

8.30 - 9.30 játék a szobában /udvaron/ 

9.30 - 9.45 tízórai 

9.45 - 10.45 játék a szobában illetve folyamatos készülődés az udvarra 

    10.45 - 11.30 folyamatos bejövetel – készülődés ebédhez 

    11.30 - 12.00 ebéd 

    12.00 - 14.30 alvás 

    14.30 -15.00. folyamatos ébredés, készülődés uzsonnához 

    15.00 - 15.30 uzsonna 

    15.30 - 17.00 játék a szobában /udvaron/, folyamatos hazamenetel 

 

Az azonos csoportba járó gyermekek szülei szülői közösséget alkotnak. Maguk közül képviselőt választanak az 

első szülői értekezlet alkalmával, akik ápolják a kapcsolatot és szükség szerint közvetítenek gondozónő-szülő, 

szülő-szülő, szülő vezető között. 
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1.2. GONDOZÁSSAL - NEVELÉSSEL, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL   

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a 

nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.  

 

1.2.1.Egészséges testi fejlődés elősegítése, egészséges életmódra nevelés, egés-

zségmegőrzés a bölcsődében 

 

 Élelmezés – az élelmezésvezető, a szakácsnő és a bölcsődevezető által összeállított étlap a korszerű 

csecsemő és kisgyermek táplálási elveket tartja szem előtt. A megfelelő kisgyermekkori étkezés 

biztosítása mennyiségileg, minőségileg elengedhetetlen. 

 Levegőzés – a napirendben foglaltak szerint az udvari játék, a szabadban történő altatás időpontját és 

mértékét az évszaknak és az időjárási viszonyoknak, a gyermekek életkorának, valamint a bölcsőde 

tárgyi feltételeinek figyelembe vételével elégítjük ki. 

 Fogászati prevenció – a megfelelő étkezési szabályok kialakítása, megtanítása, a cukorfogyasztás 

csökkentése, a gyümölcs napi kétszeri kínálása, a rágásra nevelés fogászati prevencióként szolgálnak. A 

helyes szokások kialakítása érdekében a bölcsődei gyermekcsoportokban 2 éves korban elkezdjük a déli 

étkezés utáni szájöblítés bevezetését. Kisgyermekeink napi folyadékbevitelét PI-víz kínálásával is 

kielégítjük. 

 Gyermekorvosi felügyelet – bölcsődeorvos hetente több alkalommal látogatja a gyermekeket. Feladata 

elsősorban prevenció, valamint az egészséges gyermekek felvételi ~, éves státuszvizsgálata, a 

bölcsődébe járó kisgyermekek egészséges fejlődésének figyelemmel kísérése. Szükség esetén a 

kisgyermek házorvoshoz illetve szakorvoz irányítása.  

 

1.2.2. Érzelmi nevelés, szocializáció segítése 

 

A kisgyermek gondolkodása még nagyon én-központú. A kisgyermek a szerint szocializálódik, amit lát, hisz 

bennünket, nevelőket, felnőtteket utánoz és elsősorban szüleiket. Olyanná válik, amilyen példát nyújtunk ne-

ki, ezért nagyon fontos a szakmai munka minősége mellett a nevelő/k mintanyújtása. A gondozás közbeni in-

terakciók lehetőséget biztosítanak a kisgyermek és gondozónője számára az egyszemélyes kapcsolat kialakí-

tására. 
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1.2.2.1. Beszoktatás, beilleszkedés, korai fejlesztéssel összefüggő tevékenysé-

gek 

 

Az anyával - apával, esetleg nagyszülővel történő fokozatos beszoktatás, a kisgyermek életkorából adódóan 

többlépcsős folyamat. A bölcsődében való tartózkodás lassú, fokozatos, kis lépésekkel történő emelése megköny-

nyíti a beilleszkedést a kisgyermek számára egy teljesen idegen környezetbe. A beszoktatás időtartama általá-

ban 2 hét, de lehet hosszabb időszak is.  

 

A beszoktatás első napjaiban a gondozónő csak megfigyel, érdeklődik, hiszen meg kell ismernie a kisgyermek 

szokásait, az otthoni nevelés, gondozás milyenségét. Amikor a kisgyermek számára már ismerőssé vált a környe-

zet, elfogadja a gondozónővel való kapcsolatot, a gondozónő fokozatosan veszi át a szülőtől a nevelési, gondozá-

si műveleteket. A szülők pozitív hozzáállása, a módszer elfogadása és az együttműködés nagyban megkönnyíti, 

segíti a kisgyermek beilleszkedését a csoportba. A beszoktatás ideje alatt és a későbbi bölcsődei élet során is a 

kisgyermek hozhat magával „egy kis otthont” -> játékot, takarót, párnát ,… 

 

Az alvás jelenti a beszoktatásban a legnagyobb nehézséget, ezért fontos, hogy a szülő még a második hét végén 

is jelen legyen az altatás ideje alatt, ill. az ébredés várható időpontjában. A beszoktatás idején a gyermeknek 

időre, sok-sok figyelemre, szeretetre van szüksége, szülő és gondozónő részéről egyaránt. A beszoktatás során a 

gondozónő/k nem „csak” a gyermeket, hanem az egész családot is segíti/k. A beszoktatást az alkalmazkodás 

időszaka váltja fel, mely hosszabb időt ölel fel - két, három hónap - s addig tart, amíg a kisgyermek teljesen 

ráhangolódik a bölcsődei életre, illetve a gyermek biztonságérzete kialakul, megerősödik. 

 

1.2.2.1.1.Korai fejlesztés  

Minden gyermek különleges emberi lény, aki a saját egyéni módján növekszik és fejlődik. 

Van, aki később éri el a fejlődés egyes mérföldköveit, mint társai. Előfordul, hogy ez a késés a 

normál fejlődés változata, és nincs semmi teendő. 

  A korai fejlesztés lényege: korai életszakaszban, optimális időben megkezdett, a gyermek és 

a szülő igényeihez alkalmazkodó fejlesztés, melynek célja a szocializáció fokának erősítése.  

A korai fejlesztés célja 

 hogy a gyermek képességeit minden területen úgy fejlesszük, hogy hátrányaiból a 

legtöbbet le tudja küzdeni, vagy kompenzálni tudja azokat 
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 a szülőben pedig pozitív hozzáállás alakuljon ki, hiszen ezzel tud gyermekének 

optimális segítséget nyújtani 

Korai fejlesztés az egész személyiség fejlesztése, melynek 4 fő területe:  

 mozgások fejlesztése  

 finommotorika - kéz és az ujjak ügyesítése, ügyesség fejlesztése  

 kommunikáció fejlesztése  

 kognitív funkciók - figyelem és emlékezet fejlesztése 

A fejlesztés mindig játékos környezetben a gyermek tevékenységéből kiindulóan történik. A 

legfontosabb, hogy a motiváció fenntartása mellett a játékos együttlétre épül az elsajátítás. 

 

1.2.2.2. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

Napjainkban egyre többször találkozhatunk szociálisan hátrányos helyzetű, elhanyagolt kis-

gyermekekkel. A hátrányos helyzet gyakran a kisgyermek fejlődését gátolhatja/gátolja.   

A gondozónő - mint jelzőrendszeri tag - felelős a kisgyermek fejlődéséért, melyhez a családdal való együttműkö-

dés is elengedhetetlen. Mindezt kiegészíti az ANK-ban alkalmazott Szociális munkás Bölcsődével összefüggő 

feladatai: 

 rendszeresen figyelemmel kíséri és szűri az intézménybe járó gyermekeket hátrányos 

helyzetük és veszélyeztetettségük tekintetében.  

 szabadidős tevékenységet szervez, megelőző programokat, tanácsadást tart, 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében. 

 családlátogatást tesz a gondozónőkkel vagy egyedül. 

 tartja a kapcsolatot külső intézményekkel, kiemelten a gyermekjóléti szolgálattal.  

 szakirodalmat javasol a gondozónőknek 

 

A fenntartó önkormányzat minden költségvetési évben pénzügyi keretet biztosít a bölcsődének a nehéz, szociális 

helyzetű családok támogatására. 

 a családok anyagi helyzetétől függően, a szülők kérésére és a gondozónők 

támogató javaslatára, lehetőség van ingyenes étkeztetésre 
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 a kedvezmény odaítéléséről egy kérdőív kitöltése után a szociális munkás, 

a bölcsődevezető és a gondozónők döntenek  

 a kedvezmény vonatkozhat egy alkalomra, vagy több hónapra a keretösszeg 

erejéig 

A kedvezmények igénybevételéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a bölcsődevezető - 

szükség szerint - felvilágosítást ad a szülőknek. 

Az étkezési térítési díjak csökkentéséről a Gyermekvédelmi Törvény 148.§-a rendelkezik 

 a három vagy többgyermekes családoknál valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési 

igényű gyermeket nevelő családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50% 

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei ingyenesen 

étkezhetnek a bölcsődében 

A kedvezmények igénybevételéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a bölcsődevezető - 

szükség esetén - felvilágosítást ad a szülőknek. A kedvezményeket a dokumentumok bemuta-

tását követő hónaptól tudjuk érvényesíteni, és csak egy jogcímen vehető igénybe 

 

1.2.3.A bölcsőde hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei 

Kiemelten ünnepeljük a kisgyermekek születésnapját, mely nemcsak színesíti a mindennapokat, hanem az én-

tudat kialakulását is segíti, erősíti. Az ünnepi teríték, a zenés köszöntés sokáig élmény marad a kisgyermek/ek 

számára.  

További ünnepeink: 

 gyermekek névnapja - gondozónők által készített személyre szóló ajándékot kapnak a kisgyermekek 

 Anyák napja - a kisgyermekek /gondozónők segítségével/ saját készítésű ajándékkal kedveskednek az 

édesanyáknak  

 Mikulásváró - báb-műsorral 

 Karácsonyváró kézműves délután - a szülőkkel és gyermekekkel, testvérekkel, nagyszülőkkel 

 Farsang - csoportonként 

 Húsvétváró - szülőkkel, gyermekkel, testvérekkel, nagyszülőkkel 

 Gyermeknap - jelenlegi és leendő bölcsődéseinknek 

 Apák napja - az édesapák egyre több alkalommal aktív résztvevői a kisgyermekek beszoktatásának, 

ezért hagyományainkat kibővítve 2009 júniusától APÁK NAPJÁT is tartunk 

 

1.2.3.1. Egyéb rendezvényeink 

Fontos számunkra a felnőtt közösség összetartozását erősítő programok: 

 Bölcsődék Napja  

 karácsonyi vacsora 
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 nőnapi színházlátogatás 

 Pedagógusnap 

 

A bölcsődevezető évente szervez szakmai céllal egybekötött kirándulást, melyen a bölcsőde minden dolgozója 

részt vesz. 

 

1.3. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK A BÖLCSŐDÉBEN 

 

Az 1997. évi XXXI. Törvény a bölcsődéket a gyermekvédelem rendszerébe helyezte, mégpedig a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátás keretei közé. Feladatát tekintve a bölcsőde probléma megelőző-preventív gyermek-

védelmi intézmény. Fő feladata a prevenció és a lehetséges korrekció, mely a kisgyermekre és családjára irányul. 

Különös figyelmet fordítva a gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászorulókra – tartósan beteg, sajá-

tos nevelési igényű, nehezen nevelhető, szociálisan inadaptív, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett kisgyermekre. 

Ennek kulcsembere a gondozónő, aki nap, mint nap találkozik a gyermekkel és családjával. Ezeket a feladatokat 

a bölcsődei szakemberek saját kompetencia körön belül, másrészt más külső intézmények bevonásával valósítja 

meg, team munkában. 

Gondozónő feladatai: prevenció és a lehetséges korrekció. A kisgyermekek jólétének biztosí-

tása, valamit a gyermekvédelmi problémák megelőzése.  Ezeket a feladatokat egyrészt saját 

kompetencia határainkon belül, másrészt - mint elsődleges észlelő és jelzőrendszer tagja - más 

külső intézmények bevonásával, a velük való együttműködés biztosításával valósítjuk meg, 

team munkában 

 

Az ANK-ban alkalmazott Szociális munkás bölcsődével összefüggő feladatai: 

 szervezi a bölcsőde gyermekvédelmi tevékenységét 

 segíti a gondozónő gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységét; tanácsadással, 

információ nyújtással, esetleg tovább képzések szervezése, szakirodalom ajánlása. 

 meghirdeti fogadóóráját és fogadóórát tart; tájékoztatja a szülőket, hogy hol, mikor és 

milyen problémákkal fordulhatnak hozzá.  

 pedagógiai eszközökkel nem orvosolható esetekben kezdeményezi a gyermekjóléti 

szolgálattal történő kapcsolat felvételt. 

 gyermekvédelmi tevékenység adminisztrációjaként nyilvántartást vezet a gyerekekről. 

Különös tekintettel a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről és 
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halmozottan hátrányos helyzetűekről. Az elvégzett munkáról munkanaplót vezet, a 

családlátogatásokról feljegyzést készít. 

 tartja a kapcsolatot külső intézményekkel, kiemelten a gyermekjóléti szolgálattal  

 

1.3.1. Szülő – gyermek – gondozónő együttműködési formáinak lehetőségei  

 

 szülővel történő fokozatos beszoktatás – általában 2 hét 

 családlátogatás – a beszoktatás 2. hetében mindkét gondozónő meglátogatja a családot 

 egyéni beszélgetések – lásd „gyermekpercek” 

 napi találkozások (reggel, délután) – érkezéskor, távozáskor 

 orvosi füzet – mely nem csak az betegségek beírására szolgál 

 szülői értekezlet – összevont, csoportos 

 nyílt nap – a szülő bármikor betekintést nyerhet a bölcsőde mindennapjaiba 

 családi délutánok – ünnepek alkalmával közös „ajándékok” készítése 

 érdek képviseleti fórum – évente 2 alkalommal ül össze, illetve felmerülő probléma megbeszélésére 

 egyéb programok – gyermek kirándulás 

  

1.3.1.1.„Gyermekpercek”  

 

Olyan, mint a fogadó óra, mert reggeli átvételnél sokszor nincs lehetőség a szülővel történő 

„komolyabb” beszélgetésre, illetve nagymama vagy más felnőtt jön a kisgyermekért délután.  

A kisgyermek érzelmi-, értelmi-, mozgásfejlődését, illetve önállósodási törekvéseit beszélné át 

a saját-gondozónő a szülővel, előzetesen egyeztetett időpontban/esetleg alvásidőben/. 

Évente legalább két alkalommal minden kisgyermekre sor kerül, melyet a Törzslapba pár 

mondattal jelöl a saját-gondozónő.  

Probléma esetén több alkalommal is biztosítunk lehetőséget beszélgetésre szülő-gondozónő 

között. Fontos az együtt nevelés a családdal. 

A bölcsődében a tornaszobában, gondozónői szobában van lehetőség meghittebb 

beszélgetésre /max. 30 perc/ 

 

1.3.1.2. Szülői érdek-képviseleti fórum  

Az ellátottak érdekeinek képviseletére a bölcsőde érdek-képviseleti fórumot működtet, melynek tagjai: 
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 intézmény fenntartójának képviselője 

 intézmény dolgozóinak képviselője  

 ellátottak törvényes képviselői közül gondozási egységenként 1-1 fő 

Feladatait a Működési Szabályzatban rögzítettek alapján látják el. 

 

1.4. A gondozási – nevelési program végrehajtásához szükséges eszközök és 

fejlesztések jegyzéke  

A gondozási - nevelési program megvalósításához az eszközrendszer folyamatos javítása, bővítése elengedhetet-

len. Az eszközrendszer tervezésénél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat /korcsoport/, a szakmai alap-

elveket és az egyéni sajátosságokat. 

Az alapjátékok minden csoportban megtalálhatók: játszókendő, babák, labdák, képeskönyvek, fakocka, moz-

gásfejlesztő játékok. A játékok mennyisége lényeges, hogy a felesleges konfliktusok kiküszöbölhetők legyenek.  

 

Csecsemő csoport eszközrendszere 

Csecsemő csoportban a játékok súlya, alakja olyan legyen, hogy a csecsemő számára ne okozzon kellemetlensé-

get, sérülést. Mivel mindent a szájukba vesznek körültekintően kell megválasztani a játékkészletet /nem adható: 

szőrmeállat, hajas baba/.    

Mennyiségét tekintve minden gyermeknek jusson azonos típusú játék. 

 

 

Fejlődési terület Meglévő eszközök  Beszerzendő eszközök 

Étkezés  gondozónői szék, gyermek 

asztal, gyermek szék, pohár 

/kicsi, nagy/ tányér, kínáló 

tányér, kiskanál, 

gyermekkanál, előke, kancsó, 

terítő, szemetes 

gondozónői asztal, tálaló 

kocsi, megfelelő mennyiségű 

terítő 

Öltözködés  pelenkázó asztal vagy kisszék 

vagy pad, ruházat, tároló 

szekrény 
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Mosakodás  mosdókagyló, folyékony 

szappan adagoló, törölköző, 

törölközőtartó, álló tükör, 

fésű 

 

Szobatisztaság pelenkázó asztal, kád 

/zuhanytálca/, folyékony 

szappan, textilpelenka, 

egyszer használatos pelenka,  

vizeletes és székletes 

pelenkának külön badella, 

eldobható pelenkának badella,  

törlőkendő, bőrápoló krém, 

fertőtlenítő folyadéknak tál 

megfelelő mennyiségű 

textilpelenka 

Manipuláció, 

játéktevékenységek 

alapjátékok, frottír labda, 

csörgő, rágóka, vödrök, 

homokozó-formák, tálak, 

kosarak    

karikák, hordó/kocka sor, 

mászópárnák 

Hangadás, beszéd puha alapú könyvek, leporello 

könyvek  

textil könyvek 

Nagy-mozgások  hempergő, járást elősegítő 

tologatók, húzogató-tologató 

játékok, motor, labda 

 

Montessori eszköz  érzékelést fejlesztő eszközök  

Egyéb   játékpolcok 
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Tipegő csoport eszközrendszere 

 

A gyűjtögető - soralkotó játék korszakában a játékféleségek 3-4 szeresére van szükség.  

Az alapjátékokat kiegészítve biztosítjuk: 

Konstruáló játékok: LEGO kockák, Gabi építő, baby logik, pohársorok, hordósorok, formakirakók 

„Használati” eszközök: lábas, tányér, pohár 

Alkotó játékok: zsírkréta, vastag ceruza, festék, ecset, gyurma, színes papírok, rajzlap, csomagoló papír, gyúró-

deszka, sodrófa, szaggatók  

„Üreges” játékok: kosár, szatyor, vödör, tálak 

 

Fejlődési terület Meglévő eszköz  Beszerzendő eszköz  

Étkezés  gyermek asztal, gyermek 

szék, pohár /nagy/, tányér, 

kínáló tányér, gyermekkanál, 

előke, kancsó, terítő, öblítő-

pohár, szemetes 

tálaló kocsi, kínáló tál, 

merőkanál, megfelelő 

mennyiségű terítő 

Öltözködés  pelenkázó asztal vagy kisszék 

vagy pad, ruházat, tároló 

szekrény, szőnyeg 

 

Mosakodás  mosdó, folyékony szappan 

adagoló, törölköző, 

törölközőtartó, álló tükör, 

fésű 

 

Szobatisztaság  pelenkázó asztal, zuhanytálca, 

bili-öblítő, folyékony 

szappan, textilpelenka, 

egyszer használatos pelenka,  

vizeletes és székletes 

pelenkának külön badella, 

eldobható pelenkának badella,  

törlőkendő, bőrápoló krém, 

bili és/vagy kis WC, papír, 

fertőtlenítő folyadéknak tál 

megfelelő mennyiségű textil 

pelenka 

Manipuláció, 

játéktevékenység  

alapjátékok, konstruáló 

játékok, babák, macik, 

állatfigurák, használati 

eszközök, alkotó játékok, 

üreges játékok, sorkirakók, 

színkirakók  

konyhaszekrény 

Hangadás, beszéd  Leporello -, egyalakos könyv,  mesekönyvek 
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hangszerek, ujj-báb,  

kesztyű-báb, állatfigurák 

/házi-, vadállat/ 

Nagy-mozgások autó, motor, talicska, fűnyíró, 

alagút, csúszda, labda, 

libikóka, Rotikon-kocka, 

homokozó játékkészlet 

mászóka, tricikli  

Montessori eszköz  önállósodást-, érzékelést 

fejlesztő eszközök 

 

Egyéb trambulin, tölcsér, 

egyensúlyozó játékok 

játékpolcok 

 

Kis-óvodás csoport eszközrendszere  

 

Az alapjátékokat és a tipegőcsoport eszközeit biztosítva az alábbi játéktípusokkal egészítjük ki:  

Szerepjáték eszközei: szerszámok, főzőedények, gyúrótábla, vágódeszka, babaruhák, takarók, seprű, lapát, orvosi 

táska, kisebb méretű felnőtt ruhák, fodrászkellékek 

Alkotójáték eszközei: zsírkréta, vastag ceruza, festék, ecset, gyurma, só-liszt gyurma, színes papírok, rajzlap, 

olló, különböző termések, csomagoló papír, iskolatábla, aszfalt kréta 

 

Fejlődési terület Meglévő eszköz  Beszerzendő eszköz  

Étkezés gyermekasztal, gyermek szék, 

pohár /nagy/, tányér, kínáló 

tányér, gyermekkanál, előke, 

kancsó, terítő, öblítő-pohár, 

szemetes 

tálaló kocsi, kis villa, kínáló 

tál, merőkanál, megfelelő 

mennyiségű terítő 

Öltözködés pelenkázó asztal vagy kisszék   

vagy pad, ruházat, tároló 

szekrény, szőnyeg  

 

Mosakodás mosdó, folyékony szappan 

adagoló, törölköző, 

törölközőtartó, álló tükör, 

fésű 

 

Szobatisztaság pelenkázó asztal, zuhanytálca, 

bili-öblítő, folyékony 

szappan, textilpelenka, 

egyszer használatos pelenka,  

vizeletes és székletes 

pelenkának külön badella, 

eldobható pelenkának badella, 

megfelelő mennyiségű textil 

pelenka 
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törlőkendő, bőrápoló krém, 

bili és/vagy kis WC,  

WC papír, fertőtlenítő 

folyadéknak tál 

Nagy-mozgások autó, motor, talicska, fűnyíró, 

alagút, csúszda, labda, 

libikóka, Rotikon-kocka 

 

Manipuláció,  

játéktevékenység 

alapjátékok, tipegő csoport 

játékai, konstruáló játékok, 

mágnes-kocka, mágnes-tábla, 

homokozó játékkészlet  

fésülködő asztal, 

konyhaszekrény 

Hangadás, beszéd ujj-báb, kesztyű-báb, 

mesekönyv, állatfigurák /házi-

, vadállat/, hangszerek 

több mesekönyv 

Montessori eszköz  probléma megoldást-, 

érzékelést fejlesztő eszközök 

 

Egyéb trambulin, tölcsér, 

egyensúlyozó játékok 

játékpolcok 

 

A kisgyermek bölcsődei adaptálódása után, az addig kialakított környezetet formálni kell, a csoportok gyermeke-

inek egyéni igényéhez, fejlettségi szintjéhez, melyhez a fejlődési táblán való rögzítés ad útmutatót a gondozónő 

számára. 

Eszközeinket több évtizede használjuk, és a magas gyermeklétszám miatt fokozottabban elhasználódtak, ezért 

mielőbbi cserére szorulnak. Ugyanez vonatkozik a gyermekjátékokra is.  

 

1.4.1. Montessori eszközrendszerünk 

 

1998-ban kerültünk kapcsolatba először Montessori Mária pedagógiájával. A reformpedagógiai módszer elsajátí-

tását nyújtó képzésen négy gondozónő vett részt Budapesten. Gondozó-nevelő munkánk során pedagógiai elmé-

letének elemeit beépítettük minden napjaink feladat ellátásába.  

Hagyományos játékeszközeinket gazdagítottuk - bölcsődei korosztályra adaptált - saját készítésű Montessori 

jellegű eszközökkel. A sokféle játéktevékenységi lehetőséget nyújtó eszközök a kisgyermekek önállóságát és napi 

játéktevékenységét is hatékonyan támogatják.  
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2. A GONDOZÁSI – NEVELÉSI POGRAM TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

2.1.Játék 

 

A bölcsődei napi élet két fő tevékenysége a játék és a gondozás, melyben a kisgyermek legfontosabb tevékeny-

sége a játék.  

A játék által ügyesedik, fejleszti készségeit, a játékban ismerkedik az anyagok tulajdonságaival, egymáshoz való 

viszonyukkal. Mindezek mellett társkapcsolatok alakulásának, érzelmi életük gazdagodásának is legfontosabb 

színtere a játék. Megkönnyíti a szocializációt, a közösségi magatartás kialakulását. A gondozónők a kisgyerme-

kek életkori sajátosságait figyelembe véve segítik, támogatják az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a játék 

feltételeinek a nyugodt légkör, valamint a helyes nevelői magatartás biztosításával. 

 

A spontán játék mellett a Montessori Mária által kidolgozott eszközökkel játszva ismerhetik meg a körülöttük 

lévő világot, fejleszthetik önállóságukat a kisgyermekek. Lényege az önállósági törekvések támogatása, szem 

előtt tartva, hogy csak az adott pillanatban, adott mértékben segítjük a kisgyermeket. 

 a gyakorlati élet feladataira felkészítő eszközök – cipzár, gomb, kapocs, patent, vízöntögetés, magok 

rendezgetése,  

 érzékelésfejlesztés – szín, hallás, tapintás,  

 kozmikus nevelés alapjai – ember-természet kapcsolata, növények ápolása, állatos képek,  

 beszédképesség fejlesztése és irodalmi nevelés – köszönés, képeskönyv nézegetés, bábozás, meseolvasás, 

mondóka-vers,  

 művészeti nevelés – firkálás, festés, gyurmázás, ragasztás,  

 zenei nevelés – közös ének, zajkeltő eszközök,  

 

2.2. Vers, mese, bábozás, ének 

 

A bölcsődei életet átfogó anyanyelvi nevelés területei a mese, vers, ének, bábozás. A ritmus és a meseigény 

ebben az életkorban éppolyan természetes megnyilvánulás, mint a játékkedv. 

A mondókák, versek az érdekes ritmikus hangzásuk miatt, mozgásélménnyel összekapcsolva az érzelmek kiváltá-

sa miatt vonzóak. A mesét a képzelődés, a belső képteremtés teszi élménnyé. Mindkettő a hétköznapitól eltérő, 

jobb hangzású, furcsa beszéd. Dallamát, lejtését, tagolását, dinamikáját tekintve erősebb benyomást tesznek. 

Mindkettőre szükség van, hiszen a mondókát mondogatni, énekelni, mozgással kísérni jó a kisgyermek számára, 

míg a mesét hallgatni kell. 

A gondozónők által választott mondókák versek, énekek mindig összhangban vannak a játékkal, témájukban 

vagy hangulatukban igazodnak hozzá. Külön repertoárja van a gyerekek által megtanulható mondókáknak, dalos 
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játékoknak és a nehezebb szövegű vagy dallamú verseknek, énekeknek, melyeket a gondozónő a hangulat megte-

remtéséhez használ. 

A képeskönyv egyben játékszer is, a gyerekek számára mindig hozzáférhető. Tárgyképeskönyvek, szöveges la-

pozgatók, természeti képeskönyvek vagy szépen illusztrált mesekönyvek, mind a gyerekek anyanyelvi fejlődését 

szolgálják. 

Nagy gonddal válogatjuk a „mesepolcra” való könyveket. Fontosnak tartjuk, hogy mind a lapozgatni való gye-

rekkönyvek, mind pedig a felnőttek számára használatos könyvek igényes kivitelűek és művészileg a legjobb 

válogatások legyenek. 

 

A mesélés, verselés, éneklés megjelenési formái: 

 közös vagy egyéni/társas képeskönyv nézegetés  

 mondókázás ölbeli játékokkal 

 versek, énekek a hangulat fokozására 

 mondókák mozgásos játékokhoz 

 éneklés ritmus hangszerek használatával 

 spontán mesehallgatás 

            - a délelőtti játék elcsendesítéséhez 

            - elalváskor 

 

2.3. Rajzolás, festés, gyurmázás 

A gyermeki műveltséget a vizuális nevelés minél inkább átfogó ismeretekkel, megfelelő tartalommal (éneklés, 

rajz, mintázás, ..). A szobai játékok sokféleségük folytán a nagy-mozgásokat és a kéz finom-mozgását is fejlesz-

tik. 

Rajzolás: a rajzfejlődés a játékban történő tevékenységek során alakul. Minden kisgyermek 

szeret rajzolni, erősíti alkotási vágyukat, kreativitásukat, képzeletvilágukat. A bölcsődés korú 

gyermekek firkákat, szabálytalan köröket, „madárfészket”, vonalakat készítenek.            

Gyurmázás: Ügyesen gyúrják, sodorják, nyújtják a gyurmát. A 2,5 – 3 éves gyermekek már 

kígyót, csigát, kis golyókat is képesek készíteni. Az alkotás során a gyermekek észreveszik a 

tárgyak hasonló és különböző jellemzőit, a dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket. 

Gyurmázás közben sokat beszélnek, az alkotás közlési vágyat ébreszt a gyermekekben, beszé-

lő kedvük fokozódik, amely ösztönzően hat a kommunikációs fejlődésre is.
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2.4. Építés, konstruálás 

Az építés mindennapos játéktevékenység a kisgyermek számára, természetes kihívást jelent, 

mert meg kell valahogy építeni az alagutat, a tornyot vagy a garázst. Gondolkodásra készteti, 

ösztönzi és fejleszti kreativitását. A gondozónőnek fontos szerepe a játék közbeni figyelem, 

támogató, megerősítő jelenlét. Az elmélyült játék feltételeit biztosítva a szabad választás lehe-

tőségét, esetenkénti ötletadást, elismerést, dicséretet. 

2.5 Mozgás  

 

A kisgyermek számára a mozgás sikeres végrehajtása örömforrás. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége 

a gyermeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban.  

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül 

nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. A szobában, az udvaron biztosítjuk a kisgyermekek 

számára a minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat. Mindezek használata során gyakorolják a 

gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik. A mozgásfejlesztő 

játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgásaktivitás fenntartása. A szobában is szükségesek a nagy-

mozgásos játékok, ezért fontos szempont a környezet balesetmentessége, a veszélyforrások kiküszöbölése. 

Az önállósodási törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a praktikus mozgá-

sok gyakorlására, finomítására, gyakorlására adnak lehetőséget. 

 

2.6. Tanulás 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. A tanulás tevé-

kenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. Folyamat jellegéből következik, hogy az előzetes tapasztala-

toknak, az előzetes tudásnak döntő befolyása van arra, hogy mi az, amit a gyermek megtanulni képes a szó legtá-

gabb értelmében. A tanulás folyamatában a kisgyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk. Ebben az élet-

korban a tanulás az egész nap történései folyamán a gondozónő és a kisgyermekek közös tevékenységei közben 

történik. 

Szokásai, készségei, képességei alakulnak, tapasztalatokat szerez környezetéről, megfigyel, feladatokat old meg. 

Kérdez és válaszol, mesét, verset, éneket, játékot tanul. 

Mindezek együttesen szükségesek ahhoz, hogy személyiségük sokoldalúan, harmonikusan 

fejlődjön.  A tanulási folyamatban is vannak/lehetnek megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések is. 

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal 

való együttes tevékenység és kommunikáció.  
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A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióiból származó 

ismeretszerzés és szokáskialakítás. 

 

2.7. Egyéb tevékenységek   

A kisgyermekek örömmel vesznek részt élethelyzethez kötött közös „program” előkészítésében és megoldásában.  

 

2.7.1.Gyümölcsnap 

Gyümölcsnap alkalmával bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek a gyümölcsök tisztítása adta 

lehetőség kipróbálásából. Nemcsak a gyümölcsök neveit tanulják meg ezekben a helyzetekben a kisgyermekek, 

hanem a színét, ízét, formáját is. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége a kötött tevékenységsorhoz igazodással 

a próbálkozás, az együtt dolgozás. Ezáltal toleranciát, egymásra való odafigyelést is tanulnak.  Az önkéntesség 

nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat.  

A saját környezetről való gondoskodás - pl. viráglocsolás, virágültetés, akváriumban halak etetése - szintén öröm-

forrás a kisgyermekek számára, melyet a Montessori pedagógia is megenged. 

 

2.7.2. Környezettudatos nevelés 

 

A BIOKOM által több éve meghirdetett szelektív hulladék-gyűjtőakcióba 2008 őszén csatlakoztunk. Nem titkolt 

szándékunk volt a szülők szemléletformálása is, melyet a kisgyermekeken keresztül céloztunk meg. Már első 

évben sikeres volt a kupakok gyűjtése.  

Elsődlegesen a kisgyermekek befogadóképességére építünk, hogy a minél előbbi életkorban elsajátított szelektív 

hulladékgyűjtés, és a környezettudatos nevelés elindítása bölcsődés korban a későbbiekben fog kamatozni.   

 A kisgyermekek örömmel hozzák reggelente - akár a pár db kupakot -, s dobják bele az erre a célra rendszeresí-

tett gyűjtőedénybe. A reggeli bölcsődei szertartás része lett, s nem egy esetben segítette a szülőtől való elköszö-

nést.   

 

3. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE 

 

A gyermek belső érése a családi nevelés és a bölcsődei nevelési - gondozási folyamat eredményeként a kisgyer-

mekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

Már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem szívesen játszik társaival 

is. 

Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, ugrálnak, tornáznak. Többségük önállóan mos kezet, nyitja - 

zárja a vízcsapot. Minden kisgyermek szobatiszta a legtöbb kisgyermek ágy-tiszta. 

Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik. Előke nélkül, önállóan étkeznek. Ismerik és megne-

vezik testrészeiket. Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani. 

Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. 
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Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak.  

Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a felnőttekkel és társaikkal. Ismerik a legfonto-

sabb megszólítási szabályokat, köszönnek, többségük helyesen alkalmazza a kérem - köszönöm kifejezéseket. 

Ismerik a saját-, csoporttársuk -, gondozónők-, ismert felnőttek nevét. 

Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat, el is mondják. Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek. 

Rövid mesét végig hallgatnak.   

Jól tájékozódnak környezetükben, ismerik a napi eseményeket, a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, 

az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számukra. 

Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel. Megjelenik az aktív társas viselke-

dés első formája az összedolgozás.  

Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségük van/lesz kisebb szerepjátékok eljátszásá-

ra. Ez jó alap az óvodai szerepjátékok elindulásához, kibontakozásához. 

 

KAPCSOLATAINK 

 

4.1. Belső kapcsolataink 

 Szoros kapcsolatot alakítottunk ki az ANK óvodáival. A Montessori team 

megbeszélésein meghívottak vagyunk, illetve kölcsönösen meglátogatjuk egymás 

kiállításait a gyermekekkel.  

 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatunknak köszönhetően szakmai  

segítségüket - gondozónői jelzés alapján - igénybe vesszük a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátása érdekében. Szakmai programjaikon megpróbálunk minél több 

alkalommal, minél több gondozónővel részt venni. Szakmai könyvek kölcsönzésének 

lehetőségével mindig élünk.  

  Az intézményegységek közül a Könyvtárba látogatunk el a kisgyermekekkel évente 

egy alkalommal. A lakosság számára szervezett programjaikat nagy-mozgásos 

játékokkal tesszük színessé.   

 A Gimnázium humán tagozatos osztályában tanuló diákok hospitálási lehetősét 

kapnak bölcsődénkben. 

 Mindkét Általános iskola alsós diákjait meghívjuk kiállításainkra, Nebuló báb-

csoportunk örömmel ad elő egy-egy mesét az alsós gyerekeknek.  

 Művészeti iskola növendékeinek fellépései rendezvényeink színvonalát emelik az 

előadott tánc-, zenei tudásuk segítségével.  
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 Művelődési ház által szervezett kisgyermekes programokon „felügyelünk” a jelen lévő 

kisgyermekekre, illetve tájékoztatást adunk a bölcsőde életéről - felkérésre - a 

bölcsőde iránt érdeklődő családok, anyukák számára. Eszközeiket kölcsönadják egy-

egy gondozónői megbeszélés, nevelés nélküli munkanap alkalmával. 

 A Sportegység kínálta dolgozói úszás, női konditerem, gerinctorna igénybevételét nem 

hagyják ki dolgozóink. Az „ANK futáson” rendszeresen indulnak dolgozóink, illeteve 

egy-egy gyermekcsoport gondozónőkkel közösen.  

 Felnőttképzés dolgozói mindig segítenek adott téma megkeresésében, továbbképzések 

megtalálásában.  

 Az ANK designere - felkérésre- minden felmerülő számítógépes, szerkesztéses 

feladatot elkészít a bölcsőde számára.  

 

4.2. Külső kapcsolataink 

Az intézményünket felkereső csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó képzésen részt vevő 

tanulók hivatásra való felkészülést segítjük az 1-1 napos hospitálási lehetőség nyújtásával. 

Képet adni a hallgató számára az intézményünkben folyó szakmai munkáról, ahol szakember-

ként - a későbbiekben – elhelyezkedhet/nek. Élményeket és ismereteket nyújtani az intézmény 

eltérő és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kap-

csolatáról, a gyermekjóléti alapellátás egyik formájáról, szakmai alapelveiről. 

 

4.2.1. Pécs város bölcsődéi 

Pécs város területén működő bölcsődékkel való rendszeres és folyamatos kapcsolattartás lehe-

tőségét kihasználva a bölcsődevezető ellátogat minden olyan rendezvényre, melyre meghívást 

kap intézményünk.  

 

4.2.3. Regionális Módszertani bölcsőde  

A Dél-Dunántúli Regionális Módszertani bölcsőde éves munkatervében tervezett feladatai 

között szerepel bölcsődénk szakmai ellenőrzése, a napközbeni gyermekellátási feladatok ér-

telmezése, megoldási módszereink vizsgálata, elemzése, új lehetőségek ki alakítása, szakmai 

munkánk segítése. 
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Ennek értelmében, szakmai kérdésekben, továbbképzési lehetőségek biztosításával, valamint a 

bölcsődei nevelőmunka színvonalának megtartásának érdekében tartunk kapcsolatot telefo-

non, e-mailen, személyesen.  
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3.2. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Óvoda Nevelési Prog-

ramja 
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Programunk meghatározói 
 

Óvodánk az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ intézményegysége. Nevelési programunk 

az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pedagógiai - Művelődési Programjának része. 

Helyi nevelési programunkat meghatározza: 

 az érvényes Közoktatási Törvény 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésé-

nek irányelve 

 Pécs M. J.V. Közoktatási Fejlesztési Tervvel 

 az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pedagógiai - Művelődési Programja 

 az óvodáskorú gyermekek fejlődés lélektani jellemzői, a korosztály életkori sajátosságai 

 a magyar óvodapedagógia értékei mellett, az ANK óvodák sok éves nevelési gyakorlata, hagyomá-

nyai 

 nevelőközösségünk pedagógiai szemlélete 

 partnereink elvárásai. 

 

1. Nevelési program 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Óvodánk a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ intézményegysége. Ápolója az intéz-

mény tradícióinak, résztvevője megújulási törekvéseinek. 

Nevelőmunkánk alapja az óvodáskorú gyermekek személyiségének kibontakoztatása, az egészséges, harmo-

nikus élethez szükséges kompetenciák kialakítása, sokoldalú fejlesztése, a játéktevékenységbe ágyazva. 

Személyre szabott, egyéni fejlesztéssel végezzük a gyermekek fejlesztését, a különböző területeken jelentke-

ző részképesség problémák korrekcióját, tehetséges gyermekeink gondozását.  

Folyamatos odafigyeléssel, törődünk a szociális hátránnyal, magatartási-beilleszkedési nehézséggel küzdő, 

gyermekekkel. Segítő szeretettel fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket.  

A Montessori szellemiségű nevelés szerint szervezett csoportjainkban, a személyiségfejlesztés kiemelt fela-

data, hogy óvodásainkat udvariasságra, egymás iránti tiszteletre, megértésre, türelemre neveljük. Bátorítjuk 

és segítjük önállóságuk kibontakozását. 

Az óvodából az iskolába lépés megsegítésére az ANK iskolákkal közösen, Óvodaiskolát működtetünk. 

Nevelőközösségünk vállalja mintaadó szerepét. Közösen vállalt értékeink: 

 tolerancia 

 empátia, 

 szolidaritás 
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 kooperáció 

 hagyományok tisztelete 

 törvényesség 

 nyitottság 

 környezet tudatos magatartás 

 

A fenntarthatóság pedagógiája nevelési gyakorlatunkban, egy olyan megelőzés elvű nevelési törekvés, 

amelyben a gyermekek figyelmét a napi cselekedeteik és életvitelük várható jövőbeli következményeire for-

dítjuk. Ennek kiemelten fontos területe a környezeti nevelés, ezen belül pedig a környezettudatos szemlélet-

mód megalapozása.  

 

A nevelőmunkát sokoldalúan képzett, elhivatott felnőttek végzik. Együttműködésre törekszünk a szülőkkel, 

társintézményekkel. A fentiek megvalósítása érdekében óvodánk minőségirányítási rendszert működtet. 

 

 

Jövőkép 

 

Mint a lakótelep központjában elhelyezkedő intézmény, feladatunk elsősorban az itt élő óvodás korosztály óvodai neve-

lésének biztosítása. Nevelőmunkánkat az egységes, következetes nevelői hatások, a tolerancia, az együttműködés, a 

gyermeki jogok érvényesülése, a bizalom jellemzi. 

 

Helyi Nevelési Programunk egészét áthatja a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettség. Folyamatosan felülvizs-

gáljuk nevelési gyakorlatunkat, a jelent a jövő szempontjából is vizsgáljuk, tudatosan törekszünk az embert körül-

vevő környezetben bekövetkezett és bekövetkező változásokat figyelembe venni, és tervszerű nevelőmunkánkat erre 

építeni.  

 

Nevelési programunk, szakmai felkészültségünk, pedagógiai elhivatottságunk továbbra is garantálja, hogy a tőlünk isko-

lába kerülő gyermekek önmagukhoz képest sikeresek. A lakótelepi családok nevelőmunkánk ismeretében keresik és 

választják óvodánkat. 

Továbbképzési rendszerünk, pedagógusaink széleskörű érdeklődése, kapcsolatunk az ANK intézményegységeivel, biz-

tosítja, hogy alapfeladataink ellátásán túl, speciális feladatainkat is eredményesen végezzük:  

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és részben szegregált nevelését;  

 

Az elmaradásokkal küzdő gyermekeink egyéni, személyre szabott fejlesztését, a különböző területeken jelentkező rész-

képesség problémák korrekcióját; tehetséges gyermekeink gondozását;  
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Montessori szellemű nevelésünk gazdagítja arculatunkat, sokféle játékos tevékenységi lehetőséget kínálunk a gyerme-

keknek, melyek által az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciáik koruknak megfelelőn fejlődhetnek.  

 

Mindezt olyan, a gyermekek igényeihez igazodó igényes, esztétikus környezetben tehetjük, ahol a nyugodt, barátságos 

légkör önállóságra bátorítja, fogékonnyá teszi őket a pozitív hatások befogadására. Helyi nevelési programunk rugal-

masságával kellő szabadságot biztosít gyermekeknek, pedagógusnak egyaránt. 
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 Helyzetelemzés 

 

Előzmények 

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) intézményegységeinek szakmai-szervezeti 

kereteit „Az 1-19 éves gyermekek, fiatalok intézményes nevelésének és a felnőttek közművelődésének új 

modellje a többfunkciójú (komplex) intézmény keretei között” alcímmel megjelent kutatási terv képezte 

(kutatásvezető: Dr. Mihály Ottó 1980). 

Az intézmény sajátos programja és arculata az évek során fokozatosan alakult ki. 

Az ANK tagintézményeként óvodáink szakmailag önálló intézményegységeiben, óvónőként az ismeretek 

felhasználásában teljes pedagógiai szabadságot élveztünk.  

Az ANK 2. Sz. Óvoda elsőként, 1980. március 5-én fogadta először a gyermekeket. Az akkor 6 csoportos 

óvodában a magas létszám miatt már az első években próbálkoztak óvónő kollegáink a részben kötetlen (áb-

rázolás terén), a differenciált, komplex foglalkozások szervezésével. Megszervezték a valamilyen szempont-

ból lemaradó nagycsoportosok fejlesztését. Egyéni érdeklődéstől függően az óvónők igyekezetek munkáju-

kat megújítani, új elemekkel bővíteni. Így jelentek meg Freinet, Montessori pedagógiájának elemei, a népi 

hagyományőrzés, az origami, valamint a hatékonyabb mozgásfejlesztés, ezen belül a tartásjavító és lábtorna, 

a HATHA jóga elemei. 

Az ANK 1. Sz. Óvodája az óvodák közül másodikként nyitott (1980. szeptember). Mint az ANK többi in-

tézményegységében, itt is a kezdetektől folyamatosan képezték magukat óvónő kollegáink, így megismer-

kedtek korszerű pedagógiai törekvésekkel, hogy a gyermekek egyéni személyiségfejlesztését megvalósíthas-

sák. 1989-ben kerültek kapcsolatba Montessori Mária pedagógiájával. Pedagógiai elméletének azon elemeit, 

melyek illeszkedtek nevelési elképzeléseikhez, beépítették a nevelőmunkába. A gyermekek fejlesztését szol-

gáló hagyományos játékeszközöket speciális, Montessori eszközökkel gazdagították, melyek használata már 

kisgyermekkorban hatékonyan támogatja a tudás önálló megszerzéséhez, a folyamatos önképzéshez szüksé-

ges kompetenciák kifejlesztését.  

Az ANK. 3. Sz. Óvoda 1981 márciusában nyitotta meg kapuit a gyermekek és a szülők fogadására. 

A nevelőtestület megújulási törekvéseit segítette, hogy 1981-90 között cselekvő részesei lehettek az ANK-

ban folyó pedagógiai kísérleti programoknak. 

Programjaikat mindenkor az óvodás korú gyermek egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét figyelembe véve 

alakították ki. Mindegyik, azóta is élő gyakorlat az óvodában:  

 egészséges életmód - mindennapos testnevelés  

 folyamatos napirend bevezetése 

 intézményi átmenet megkönnyítése: bölcsőde-óvoda, óvoda-iskola 

 hagyományépítés- közösségteremtés 

 óvoda-család kapcsolatának átalakítása 
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 tehetséggondozó műhelyfoglalkozások - a művészeti neveléshez biztosítottak jó alapokat. 

Az 1980/81-es nevelési évben az ANK 2. Sz. Óvodában indult az óvodaiskolai kísérlet, majd kapcsolódott 

1981/1982-ben a 3. Sz. Óvoda, és később az 1. Sz. Óvoda is, hiszen megtörtént a kísérlet kiterjesztése vala-

mennyi nagycsoportra, első és második osztályra. Az Óvodaiskolában tovább kísérhetjük a gyermekeinket 

az iskolába, észrevétlenül átörökíthetjük az óvodák sokszínű tevékenységét és módszerszabadságát. Ezzel a 

gyermekek nyugalmát szolgáljuk, a sikeres iskolai életüket segítjük. Az Óvodaiskola kiállta az idők próbáját, 

a legtöbb óvodásunk ma is az ANK iskoláiban kezdi az első osztályt. 

Az ANK sikeres pályázatának következtében 2000-ben mindhárom óvoda első körben kapcsolódhatott a 

partnerközpontú működést, vagyis a Comenus. I. intézményi, minőségfejlesztési modellt kidolgozó óvodák 

közé.  

2008. július 1- jétől, fenntartói döntés alapján az ANK 1. Sz. Óvoda, az ANK 2. Sz. Óvoda, az ANK 3. Sz. 

Óvoda, egy intézményegységként, Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Óvodaként (ANK 

Óvoda) működik.  

A szervezeti változás miatt, az addigi három óvoda, három, szakmailag önálló, saját helyi nevelési program-

ját egy programmá alakítva, elkészítettük az ANK Óvoda új, saját helyi nevelési programját. 

A programmódosítást, a következő szempontokat szem előtt tartva végeztük: 

 A megújított program rövidtávon ne változtassa meg az óvodák eddig kialakított nevelési gyakorla-

tát, mindenki járhassa azt az utat, amelyet magának választott. 

 Ezért az új program tartalmazza a szakmai tartalmak azonosságait, amelyek egységes szemléletet 

biztosíthatnak, a különbözőségeit, amelyek továbbra is sokszínűen gazdagíthatják az ANK arculatát.  

 Feleljen meg a programunk a társadalom kihívásainak, a korszerű pedagógiai elvárásoknak, az idő-

közben megújított ANK Pedagógiai Művelődési Programnak. 

A lelkes óvónői gárda, a tartalmas szülőkapcsolatok, az intézmények között kialakult segítő szakmai együtt-

működés meghatározó óvónőink szemléletének pozitív alakulásában, óvodaképünk kialakításában. 

Munkánkat megkönnyítette, hogy a nevelési programok 2004 évi módosításakor, az ANK elvárásainak meg-

felelve, egységes szerkezetben készültek. 

A program módosítását team munkában végeztük, így minden érdeklődő részt vehetett a fejlesztő munkában.  
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Az óvoda személyi feltételei  

 

Felnőtt létszám 

 

Munkakör megnevezése 

 

 

1. sz. épületben/fő 

 

 

 

2. sz. épületben/fő 

 

 

 

3. sz. épületben/fő 

 

 

 

Összesen/ fő 

 

ANK Óvoda 

Óvodapedagógus 13 14 22 49 

Gyógypedagógiai asszisz-

tens 

  

1 

  

1 

Dajka  6 7 13 26 

Konyhai alkalmazott 2 2 

             1 (4 órás) 

2 6 

1 

Óvodatitkár 1 1 1 3 

Egyéb: takarító 

             

           udvaros  

           1 (4órás) 

 

          1 (6órás) 

1 

 

           1 (6 órás) 

1 (4 órás) 

1 (6 órás) 

      1 (6órás) 

3 

1 

3 

fő/összesen: 24 28 41 93 

Álláshely/összesen: 23.25 26.5 40 89.75 

 

Dolgozóink közül mindenki rendelkezik a munkakörére előírt iskolai végzettséggel, óvónőink jól képzett, 

igényes szakemberek. Közülünk 17-en az óvónői diploma mellett, tanítói diplomával is rendelkeznek, egyre 

többen szakvizsgázott pedagógusok. Egy óvónő, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypeda-

gógus.  

Az egymás közötti kapcsolatainkban döntően a pozitív hozzáállás, az egymás iránti tolerancia, empátia, segí-

tőkészség érzékelhető.  

Nagy figyelmet fordítunk az óvoda mintaadó szerepének megtartására. A felnőtt közösség életmódjával és 

munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges élet-

mód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. 

 

A gyermekek személyiségfejlesztését az ANK Egységes Szakmai Szolgálat szakemberei, pszichológus, lo-

gopédus, fejlesztő gyógypedagógus kollegák speciális, a szakterületükön nyújtott, segítségével tudjuk haté-

konyabbá tenni. 
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Gyermeklétszám 

Az ANK Óvoda 24 csoportban, 552 férőhelyen fogadhat gyermekeket. 

A gyermekek többsége közvetlen környezetünkből, Kertvárosból és a Rózsadombról jár hozzánk.  

A csoportjainkban a maximális létszám 25 fő lehet. Az induló csoportjainkat nem törekszünk maximális létszámmal 

indítani, de a folyamatos felvétel rendje szerint felvett új gyermekekkel, a csoportlétszámok a maximális létszámra 

emelkedhetnek. A férőhelyeink függvényében, szívesen látunk és fogadunk be minden kisgyermeket, aki óvodánkba 

szeretne járni. 

 

Az óvoda tárgyi, dologi feltételei 

Intézményegységünk három épületben, 24 csoportnak ad otthont. A gyermekcsoportokat életkor alapján szervezzük, így 

létezik nálunk kis – középső – nagy – illetve vegyes csoport. Programunk a hagyományos csoportszervezés mellett ha-

gyományos óvodai környezetet, feltételeket igényel. A különböző gyermeki tevékenységi területeken rendelkezünk a 

szükséges alapfeltételekkel. Óvodai könyvtárunk, szertárunk jól felszerelt. Az egyéni differenciált fejlesztéshez progra-

munknak megfelelően kialakítottuk a fejlesztő és a logopédiai szobákat. Tornaszobánk, szertáraink felszereltsége az 

egyéni és csoportos, szobai és udvari mozgásfejlesztést egyaránt jól szolgálja. 

A környezetbarát szemléletmód és az egészséges életmód megalapozását szolgáló berendezések rendelkezésünkre állnak 

az épületekben: szelektív hulladékgyűjtők, palacktömörítő, elemgyűjtő, természetes anyagok használata, víztakarékos 

WC- tartályok és csapok, udvari ivókút, környezetbarát játékok.  

A minden épülethez tartozó, saját játszóudvarok mérete megfelel a gyermeklétszámnak, fele részét fű borítja, más részeit 

cementlap fedi. A kerítés mellett bokrok zárják a területet, fáink nyáron kellemes árnyékot adnak. A növények elhelyez-

kedése, a homokozók száma, lehetőséget ad, részben elkülönített játékterületek kialakítására, így épületenként minden 

csoportnak külön udvarrésze van.  

Az udvarrészen virágoskert, gyógy és fűszernövényes terület is helyet kap. A kertgondozáshoz a gyermekek méreteikhez 

illő, kerti szerszámokat használnak. 

Udvari eszközeink, fejlesztő játékaink folyamatos bővítésére hangsúlyt fordítottunk. 

Tárgyi feltételeinken pályázatokkal, szülők szponzori segítségével és alapítványaink közreműködésével is tudunk javíta-

ni. 

 

Szociokultúrális környezetünk 

Óvodánk az ANK épületegységének egy része, Pécs kertvárosi lakótelepén, kétszintes panelépületben az emeleten és 

földszinti termekben működünk.  

Az óvodánkba járó gyerekek szociokultúrális körülményeit a lakótelepi környezet erősen meghatározza. Feladatainak 

meghatározásában ezt mindig szem előtt tartjuk, tekintettel kell lennünk arra, hogy óvodásaink legtöbbje lakótelepi 

lakásban él. A családok életmódjának változásával a gyerekek általában kevés időt töltenek szabadban, a természetes 

mozgások gyakorlására kevés a lehetőségük. Ezért, az óvodai nevelésük során szinte elsődleges feladatunkká vált a 

szabadban töltött idő mennyiségének és minőségének javítása.  

A 2010 márciusában felvett szociális felmérés alapján elkészült szociális térképünk szerint, az egyszülős családokban 

gyakoribb, hogy csak egy, míg a kétszülős családokban kettő vagy ritkábban három gyermek van. A családok 80%-a egy 
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vagy két gyermeket nevel. Háromnál több gyermeket csak kevesen vállalnak. A leggyakoribb családtípus a két szülő - 

két gyermek.  

Hátrányos helyzetűvé válás szempontjából az egyszülős családok a veszélyeztetettebbek, valamint az alacsonyabb isko-

lai végzettségűek, mivel munkaerő-piaci helyzetük is rosszabb az átlagosnál. A hátrányos helyzetű gyermekek családját 

fokozottabban figyelemmel kísérjünk, és segítjük őket abban, hogy a társadalmi biztonsági rendszer kínálta lehetősége-

ket ki tudják használni, másrészt abban, hogy képessé váljanak egy olyan életvitelre, mely megelőzi a családban nevel-

kedő gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását.  

 

1. 1. Az óvodai nevelés 

 

1. 1. 1.  Alapelveink  

 Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabad-

ságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

 A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondoskodás, különleges védelem illeti meg. 

 A gyermekek nevelése elsősorban a család joga, kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. 

 

Óvodakép 

Megértő, elfogadó szeretetteljes légkörben élünk, tisztelet, megbecsülés veszi körül óvodásainkat. Magatartásunk, 

kommunikációnk pozitív modell a gyermek számára. Nagy gondot fordítunk az óvodai nevelő környezet megtervezett-

ségére, előkészítettségére. Az óvoda egészének szellemisége, pedagógiai tevékenységrendszere, környezeti feltételei 

egységesen segítik a gyermekeket abban, hogy a környezetbarát életvitel alapvető szokásai tevékenységükben napi szin-

ten megjelenjenek. Programjainkat, ünnepeinket a környezettudatos magatartás megalapozásának figyelembevételével 

szervezzük. Gazdag, pedagógiai tevékenységrendszerünk leghatékonyabb eszköze a játék, a személyiség szabad kibon-

takoztatásában, biztosítja, a gyermekek folyamatos fejlődését. Óvodapedagógusaink befogadó, segítő, támogató attitűd-

je, dolgozóink gyermekszeretete és tárgyi környezetünk, gyermekeink fejlődésének optimális feltételeit teremti meg, így 

óvodai nevelésünk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiség-

vonások fejlődését. 

Együttműködésünk, kapcsolatunk az ANK intézményegységeivel gazdagítja nevelési rendszerünket 

 

Gyerekkép 

Óvodai életünk, hagyományaink, szokásaink biztosítják, hogy gyermekeink érdeklődőek, vidámak, szívesen járnak hoz-

zánk, jól érzik magukat óvodánkban. Egyéni adottságaiknak, életkoruknak megfelelően testileg-lelkileg jó ütemben 

fejlődnek. Óvodáskor végére rendelkeznek mindazokkal a készségekkel, képességekkel, melyek segítségével környeze-

tükben eligazodhatnak és alkalmazkodhatnak az iskolai életmódhoz.  

 

1. 1. 2.  Céljaink 

 

 Egészséges, jó ütemben fejlődő gyermekek nevelése. 

 Gyermekközpontú, befogadó, elfogadó nevelő környezet kialakítása, amely a gyermekek fejlődéséhez szüksé-
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ges minden személyi és tárgyi feltételt biztosít. 

 A gyermekek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi- lelki szükségleteinek maradéktalan kielégíté-

se. 

 A gyermekek testi, szociális és értelmi készségeinek, képességeinek fejlesztése, személyiségük harmonikus fej-

lődésének segítése az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével. 

 A gyermeki tevékenységeken keresztül, az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltség-

tartalmak közvetítésével, a világra nyitott, annak változásait befogadni képes, felfedező, kutató, érdeklődő, a 

környezetet védő, gyermekeket nevelni.  

 

Sikeresnek tekintjük óvodai nevelésünket, ha valamennyi óvodásunk fejlődésében önmagához képest előrehaladást 

tapasztalunk. 

 

1. 1. 3.  Feladataink 

 Egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a testi fejlődés elősegíté-

se. 

 Megértő, elfogadó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör, nevelő környezet bizto-

sítása.  

 A gyermeki közösségben végezhető, az életkornak és fejlettségnek megfelelő közös élményekre épü-

lő sokszínű, gazdag gyermeki tevékenységrendszer, különösen a mással nem helyettesíthető szabad 

játék, feltételeinek megteremtése. 

 A gyermekek egyéni fejlődési ütemének, szükségleteinek, életkori sajátosságainak megfelelő diffe-

renciált nevelés.  

 A gyermeki aktivitás, motiváltság ébrentartása, kreativitás, kompetencia érzés kialakítása. 

 Anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a szülőföldhöz való kötődés megalapo-

zása. 

 Befogadó, motiváló, fejlesztő környezetben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és részben 

szegregált nevelése. 

 A szociális hátrányokkal, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő, gyermekekkel való ki-

emelt törődés.  

 A tehetségígéret felismerése és fejlesztése. 

 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelé-

sében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapu-

ló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

 A családokkal a kölcsönös bizalomra épülő együttműködés ápolása. 

 



 83  

1. 1. 4.  Struktúra 

 

Az óvodai élet megszervezése 

Az óvodánk nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig 6 
00

-17 
00

 óráig tart. Az óvodai nevelésünket helyi 

nevelési programunk alapján, a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló 

tevékenységek keretében szervezzük meg. Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő 

foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja.  

Naponta reggel 6
00

 – 7
00

 óráig, ill. du. 16
30

 – 17
00

 óráig összevont csoportban, 1 óvónő fogadja a gyerekeket 

az előre meghatározott helyszínen (csoportszobában, vagy amikor az időjárás megengedi, az udvaron). 

 

Az éves feladattervben meghatározott nevelés nélküli munkanapokon összevont csoportok működnek. 

 

Június második felétől, nyári életrend szerint, összevont vegyes csoportokban fogadjuk a gyerekeket. Óvo-

dánkban a nyári zárva tartás idején a három épületünk közül legalább az egyikben mindig fogadjuk az óvo-

dai nevelést igénybe vevő gyermekeinket. Ebben az időszakban elsősorban a munkába járó, dolgozó szülők 

gyermekeinek ellátását tudjuk biztosítani. 

 

Szülői igény alapján, alapítványaink támogatásával, a pályázati lehetőségek kihasználásával színházba, báb-

színházba, kirándulni járunk.   

 

Az óvodai dolgozók munkarendje 

A munkarend kialakításával célunk, hogy a felnőttek jelenléte, biztosítsa a gyermekek nevelésének, egyéni 

fejlesztésének, felzárkóztatásának lehetőségét és az óvoda biztonságos, zavartalan működését.   

Csoportonként 2 óvodapedagógus dolgozik, heti ill. 2 heti váltásban. A közös munka, a feladatok közös ter-

vezése szükségessé teszi a fedési idő igénybevételét, rugalmas alkalmazását, amely lehetővé teszi a minden-

napos nevelőmunka egyeztetését, a gyermekek egyéni, differenciált képesség fejlesztését. 

Dajkák, takarítók munkarendje: korcsoportokhoz illeszkedően lépcsőzetes munkakezdés, reggeles, köztes, 

délutános műszak. A konyhai dolgozók heti váltásban, az óvodatitkárok, az udvarosok, állandó délelőttös 

munkarendben dolgoznak. 

 

Napirendünkben a rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 

Kialakítása, biztosítja a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott, felszabadult napjainak ritmusát, a 

gondozásra, szokásalakításra a megfelelő időt, a gyermekek alapszükségletének kielégítését, a gyermeki 

tevékenységek választhatóságát, a játék elsődlegességét.  

Rugalmas, a gyermek tevékenysége nincs időhatárok közé szorítva, van ideje elmélyedni a választott tevé-

kenységben, így képességei, készségei is jobban fejlődnek. 
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Folyamatossága lehetővé teszi, hogy az adott időkereten belül a gyerekek érdeklődésüktől, fejlettségüktől 

függően szabadon kapcsolódjanak a felkínált tevékenységekhez. A folyamatosság kiterjed az egész napi 

nevelési folyamatra, tevékenységekre; figyelembe veszi a gyermekek biológiai szükségleteit, egyéni tempó-

ját, fejlettségi szintjét, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.  

Intimitást biztosít a gondozási tevékenységekhez, a gyermekek egyéni tempójukban fejlődhetnek. A lehető 

legkevesebb várakozási idővel biztosítja az átmenetet a különböző érdekes gyermeki tevékenységek között.  

A napirendet minden óvónő az életkornak megfelelően, a saját csoportja igényei alapján dolgozza ki.  

 

Fejlesztő munkánkban a hetirenddel gondoskodunk a tágabb értelemben vett komplexitásról; az óvónő által 

irányított különböző gyermeki tevékenységeken végigvonul egy aktuális téma. Egy cikluson belül mód van a 

téma komplex feldolgozására, a tervezett tartalmak párhuzamosan végezhető, megfelelő időtartamú, diffe-

renciált gyermeki tevékenységek szervezésével való megvalósítására.  

A csoportban kialakított rend szerint, helyet kapnak ebben az időintervallumban az egészséges életmód 

megalapozása és a gyermekek egészségének védelme érdekében szervezett programok, a szülői támogatással 

bevezetett „gyümölcsnapok”, és lehetőség nyílik a növénygondozás szokásainak gyakorlására is. 

Hetirendünk is rugalmas az aktuális helyzetnek megfelelően másképp alakulhat, pl. a nevelési év elején és a 

végén, a beszoktatás idején, a nyári időszakban szervezett összevont csoportokban, stb.  

 

Az óvoda csoportszerkezete 

Óvodánkban azonos életkor szerint szerveződött csoportjaink mellett, ha beiratkozó gyermekek életkora azt 

indokolja, vegyes életkorú, illetve kis létszámú csoportot is szervezünk. 

Nagycsoportjainkban Óvodaiskola működik. Az életkor szerint homogén csoportok szervezésével nyílik 

lehetőség arra, hogy a gyermekek nagy része csoporttársaival egy osztályban kezdje az iskolát.  

Június, július, augusztus hónapokban, nyári életrend szerint működünk, a mindenkori gyermeklétszámnak 

megfelelő számú, vegyes életkorú, összevont csoportokkal. 

 

1. 2.  Neveléssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az egészséges életmód alakítása  

Környezetünk helyi sajátosságaiból adódóan (lakótelepi környezet, mozgásszegény életvitel) a gyermekek 

egészséges életmódra nevelése, az egészséges életvitel igényének megalapozása kiemelt feladatunk. Az 

egészséges életmódra nevelés összetett folyamat, nem önálló tevékenységként, külön programként jelentke-

zik. Óvodánkban áthatja a nevelés egész folyamatát, a személyiségfejlesztés minden területét. 
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 Célunk 

A gyerekek alapvető testi, lelki szükségleteit kielégíteni, személyiségfejlődésükben, az egészséges életmód, 

egészséges életvitel igényét megalapozni. 

Feladatunk 

A gyermekek testi fejlődésének elősegítése 

 egészséges, biztonságos környezet kialakítása, balesetvédelem 

 a gyermek egészségének védelme, óvása, megőrzése, a betegség megelőzése edzése 

 a gyermekek gondozása, higiénés szokások kialakítása 

 az egészséges életmód igényének megalapozása, egészségvédelem 

 a testi képességek fejlesztése, mozgásigényének kielégítése, mozgásfejlesztés  

 környezettudatos nevelés 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek egyre jobban ismerjék meg környezetüket és saját cselekvési 

lehetőségüket az önkiszolgálás területén (étkezés, öltözködés, mosdóhasználat) 

 

Egészséges, biztonságos környezet kialakítása 

A környezet hangulatot alakít, tevékenységre ösztönöz, önmagában is fontos nevelőeszköz. Csoportszobáink 

berendezése célszerű, környezetbarát anyagai révén nyugalmat, otthonosságot áraszt. A természetes anyagok 

használatára törekszünk. A környezettudatos szemléletünket tükrözi, hogy az energiával takarékoskodunk 

(víz, áram), erre neveljük a gyermekeket. Kellő természetes fénynél nem kapcsoljuk fel a villanyt, kézmo-

sásnál, fogmosásnál nem folyatjuk fölöslegesen a vizet. A mozgatható berendezések biztosítják, hogy a cso-

portszobákat a gyermekek életkorához, a játéktémákhoz és a különböző tevékenységekhez igazodóan ren-

dezzük át. Óvodánk épülete, udvara biztonságos, a gyermekek kényelmét szolgálja. Méretei megfelel testmé-

reteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, lehetővé teszi mozgás és játékigényük kielégítését.  

Napi rendszerességgel végezzük az udvar portalanítását, a homok lazítását, frissítését. Tudatosítjuk a gyer-

mekekben, hogy óvják, védjék a környezetükben élő állatokat, növényeket, azokat gondozzák életkoruknak 

megfelelő szinten. Udvari játszóhelyeinket negyedévente felülvizsgáljuk. 

 

Gyermekbalesetek megelőzése  

A csoportokban dolgozó valamennyi felnőtt feladata, hogy az óvodában vagy az óvodán kívül szervezett 

tevékenységek veszélyforrásaira felhívja a gyermekek figyelmét. 



 86  

A gyermekekkel életkori sajátosságaiknak megfelelően az alapvető baleset- és tűzvédelmi, valamint közle-

kedési ismereteket, az elvárható magatartási normákat megismertetjük, gyakoroltatjuk. A gyerekek életkorát 

figyelembe véve, az óvónők megismertetik a lehetséges, balesetet kiváltó helyzeteket, megtanítják az ezeket 

elkerülő magatartási formákat, technikákat. Az ezzel kapcsolatos elvárásokat, a védő-óvó intézkedések rész-

letes feladatait a csoportnaplókban rögzítjük. 

Ebbe a feladatunkba is bevonjuk a szülőket, részükre baleset megelőzéssel, elsősegélynyújtással kapcsolatos 

ismeretterjesztő előadást szervezünk, hogy megismerhessék a gyermekekkel szembeni elvárásainkat, 

 

A gyermekek kultúrhigiénés szokásainak alakítása  

Ezen a területen a szemléltetést, a bemutatást, a személyes példaadást tekintjük a leghatékonyabb módszer-

nek. Tudatosítjuk a betegségmegelőzés tennivalóit, naponta gyakoroltatjuk az egészséges életmódhoz kap-

csolódó szokásokat. 

Az óvodás gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése legfontosabb feltétele a gyermek fejlődésének.   

 

Gondozás 

 Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. A napirendünkben biztosítjuk, hogy a 

gondozási feladatok ellátása, a szokásalakítás folyamata nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben va-

lósuljon meg. A differenciálás a szokásalakításban is megjelenik. Folyamatosan, fokozatosan, sok gyakor-

lással, szóbeli megerősítéssel, kellő idő biztosításával, példaadással szoktatjuk gyermekeinket az önkiszolgá-

lás (testápolás, étkezés, öltözködés, betegségmegelőzés) egyes mozzanatainak elsajátítására, a tisztálkodási 

eszközökkel való bánásmódra, a takarékoskodásra. A gyermek bármikor kielégítheti testi szükségleteit (ivás, 

WC használat, mosdóhasználat stb.). 

Egészségük érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a napi többszöri szellőztetésre, kerüljük a huzatot. Az óvo-

dapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállósá-

guk fejlődését. A gondozási feladatok ellátása személyre szabott, az óvónő és a kisgyermek kétszemélyes, 

meghitt kapcsolatában valósul meg, biztosítva a gyermekek egyéni adottságainak, szokásainak, differenciált 

fejlesztését. E folyamatban fontosnak tartjuk a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt (óvónő-dajka pozitív 

attitűdje), következetes együttműködését.  

 

Étkezés  

Nevelő  munkánkban sokat teszünk a kulturált étkezési szokások kialakításáért, (viselkedés, esztétikus környezet, igé-

nyes eszközhasználat, stb.). Terítésnél dupla tányért teszünk, egyéni fejlettségtől függően a kanál használatát villa és kés 

használatával bővítjük. A gyermekek szükségleteiknek megfelelő időpontban fogyasztják el a tízórait és az uzsonnát az 

étkező asztalnál. Ilyenkor az étkezés folyamatos. Folyadékot bármikor ihat a gyermek, a csoportban a víz és a poharak 

biztosítva vannak a nap folyamán. Az étkezés előkészítése és folyamata a gyerekek önkiszolgálására, a közösségért 
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végzett munkára épül. Ebédelni egyszerre ül le a csoport. A családias hangulatban, sokféle természetes alkalom 

nyílik az étkezés közbeni kultúrált viselkedés, az önállóság, az egymás iránti figyelmesség gyakorlására. 

Törekszünk a korszerűbb, egészségesebb táplálkozás megvalósítására: rendszeres kapcsolatban vagyunk az 

ANK Étteremmel, visszajelezzük az ételek kedveltségét, véleményezzük az étlapot; heti rendszerességgel 

gyümölcs-zöldségnapot tartunk; a nagyobb gyermekekkel alkalmanként gyümölcsökből, zöldségekből közö-

sen egészséges ételeket készítünk; új ízekkel próbálkozunk /müzli, rostos zöldség és gyümölcslevek/; a szü-

lőket tájékoztatjuk a gyermekek óvodai étrendjéről.  

Tanácsainkkal, egészséges ételreceptek ajánlásával, beszélgetésekkel próbáljuk a szülőket bevonni az egés-

zséges életmód és a korszerű táplálkozás alakításába, így igyekszünk népszerűsíteni azt. 

 
Pihenés  

A pihenés előtt alaposan átszellőztetjük a helyiségeket, friss levegőt biztosítunk, kerüljük a huzatot.  

Mesével, halk zenével, altatóval teremtjük meg a pihenéshez szükséges hangulatot. A gyermekek a kialakult, 

otthoni alvási szokásaikat az óvodában is gyakorolhatják (alvós állatok stb.). Lényeges a nyugodt, csendes 

pihenés feltételeinek biztosítása és a gyermekek egyéni igényeihez igazodó pihenési idő. Főleg a nagycso-

portokban, a nem alvó gyerekeknek csendes pihenő után, lehetőségeinkhez képest felkínálunk olyan nyugodt 

tevékenységet (pl. képeskönyv nézegetés), mellyel nem zavarják alvó társaikat. 

  

Testi képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés, egészségmegóvás, egészségmegőrzés, edzés  

A családok életmódjának változásával szinte elsődleges feladatunkká vált a szabadban töltött idő mennyisé-

gének és minőségének javítása.  

A szabadban szervezett önfeledt, felszabadult, vidám napok olyan lehetőségeket biztosítanak a gyermekek-

nek, olyan hatások érik őket, amelyek mással nem pótolhatók. Udvarunk területe, elosztása lehetővé teszi - 

ha az időjárás engedi -, hogy az egész napot a szabadban szervezzük. Arra törekszünk, hogy a téli időszak-

ban is legalább egy órát ott legyünk. Kihasználjuk a levegő, a nap, a szél edző hatását, de szélsőséges körül-

mények között nem tartózkodunk kinn (-10% alatti hőmérséklet, magas UV sugárzás, szakadó eső, nagy köd, 

erős szél). A nyári forróságban 11-15 óra között sem tartózkodunk az udvaron. Az udvaron is folyamatos a 

vízpótlás (udvari kút), nagy melegben szükséges a vízzel való hűsítés, permetezés, napfényvédelem sapká-

val, krémekkel, alkalmi árnyékolással. 

Minden csoportnak van homokozója, füvesített udvarrésszel, sok bokorral, fával. A telepített játszóhelyek 

bővítésével sokszínű, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekeknek, kiegészítve a csoportszoba 

nyújtotta lehetőségeket, és kihasználva a levegő, a víz, a napfény jótékony edző hatásait. 

A szabadban kötetlenül végzett mozgásos játékok, valamint az óvónő által szervezett, mindennapos frissítő 

torna, és a kötött, irányított torna, szervezésével valósítjuk meg feladatainkat. Nagycsoportosaink a Sport-

egységben vízhez szoktató programon vesznek részt.  

Óvodánkban speciális mozgásfejlesztő eszközök szolgálják a gyermekek fejlesztését. 
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Egészséges életmód igényének megalapozása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés  

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás mellett, programjaink, tevékenységeink szervezésénél a 

gyermekeken keresztül a családok figyelmét is e terület fontosságára irányítjuk: 

 egészségnapok 

 mozdulj napok 

 zöld napok 

 rendszeres kirándulások 

 gyümölcs és zöldség napok 

A szülők is segítői ill. aktív résztvevői programjainknak. 

Az óvodába lépés pillanatától figyelemmel kísérjük, regisztráljuk a gyermekek testi fejlődését. A védőnő, 

rendszeresen ellenőrzi a gyermeket. A nagycsoportosok iskolába lépés előtt hallásvizsgálaton és szemészeti 

szűrésen vesznek részt, a fogorvos rendszeresen gondozza óvodásainkat.  

 

1. 2. 2. Érzelmi nevelés, szocializáció 

 

Az óvodai nevelési folyamat alapvető átfogó kerete az érzelmi nevelés, boldog, derűs gyermekkort szándé-

kozunk biztosítani gyermekeinknek 

 Az óvodáskorú gyermek személyiségében az érzelmek dominálnak, ezért az érzelmi biztonságot a kiegyen-

súlyozott szeretetteljes, derűs légkör, a testi-lelki jóérzés, a jó társas kapcsolat, az állandóság, a felnőtt biz-

tonságot nyújtó jelenléte, a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása biztosítja. 

 

Célunk 

Gyermekeink erkölcsi, érzelmi beállítódását alakítani szokásokat, szabályokat, normákat megalapozni, hogy 

a közösségben egyéni akaratukat, ambíciójukat és vágyaikat is képesek legyenek megvalósítani. 

 

Feladatunk 

 Érzelmi biztonság, szeretetteljes, nyugodt, derűs légkör, személyes bensőséges kapcsolat kialakítása 

 a bizalom, biztonság kialakítása az óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek 

kapcsolatban, a toleráns, segítőkész magatartás kifejezésével 

 minta és modellkövetéssel magatartásformák, erkölcsi normák megalapozása 

 az óvoda, az új környezet elfogadtatása, folyamatos, gondos, körültekintő beszoktatás megszervezé-

se 
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 a gyermek egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez igazodó rugalmas, 

folyamatos napirend kialakítása 

 a szokás és szabályrendszer életkornak megfelelő kialakításával a gyermek biztonságérzetének, vé-

dettségének biztosítása  

 segítenünk kell a gyermekeket, hogy segítőkészséggel, együttérzéssel, önzetlenséggel tudjanak társa-

ik felé fordulni, hogy elfogadják az eltérő képességű, valamilyen okból „más” társukat 

 közös élmények megteremtésével, hagyományok ápolásával, ünnepeink megszervezésével a közös 

tevékenységek gyakorlása. 

 

Barátságos, derűs csoportlégkör kialakítása 

A barátságos, derűs légkör biztonságérzetet nyújt, kialakul a kisgyermek érzelmi kötődése felnőtthöz, gye-

rekhez egyaránt. Az ilyen környezet tevékenységre serkent, kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztö-

nöz, gazdag tapasztalatszerzést, szociális tanulási lehetőséget nyújt. 

A sajátos csoporthagyományok, jelképek, szokások egyéni légkört biztosítanak, s ez mélyíti a gyerekek ösz-

szetartozását, együttérzését. A gazdag, tevékenykedtető élet, a közös élmények szervezése, az óvónő nyu-

galmat, szeretetet, bizalmat tükröző magatartása fokozza a csoport jó légkörét, benne az egyes gyerekek 

érzelmi biztonságát. 

 

Beszoktatás 

A kisgyermek megismertetése új környezetével, az óvodával, a beszoktatás folyamatának megtervezése, 

körültekintő szervezése a gyermek, a család és az óvoda szempontjából egyaránt jelentős.  

Arra törekszünk, hogy a beszoktatás folyamatát a körültekintés, türelem, gyengédség jellemezze. A beszok-

tatás első napjaiban, a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt együttes jelenléte biztosítja a gyermekre fi-

gyelést, törődést, szeretetet és egyben lehetőséget biztosít a családdal való ismerkedésre. A kapcsolat kiala-

kulását segíti a bölcsődével való együttműködés, a nyílt napok, a családlátogatások. 

A gyermekek a szülővel együtt fokozatosan – óráról órára, napról napra – egyéni ütemüknek megfelelően 

ismerkednek az új életformával. 

 

Szokás és normarendszer kialakítása 

A derűs, biztonságos légkör fontos feltétele a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó, elvárt 

viselkedést megcélzó, szokás és szabályrendszer. Csak a közösségi együttélésben tanulhatja meg, hogy sok 

mindent szabad, de vannak bizonyos normák, szabályok, kötöttségek, amelyek elfogadása és betartása min-

denkire nézve követelmény. Ezek a normák és szabályok alapozzák meg a közösségi élet biztonságát, és 

azokat az erkölcsi tulajdonságokat, amelyek a közösségi magatartás alapjai (érdeklődés, másokra figyelés, 

segítőkészség, barátság stb.). 
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A szokások kialakítását az óvodába lépéssel megkezdjük, tovább finomítjuk, fejlesztjük, és folyamatosan, 

fokozatosan kívánjuk meg, hogy ezek szerint viselkedjenek. A sikerélmény a kisgyereket újabb és újabb 

tevékenységre serkenti. Mindezt sok-sok érzelmi megerősítéssel, minta és modellkövetéssel, játékos gyako-

roltatással tesszük, figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait 

 

Alapvető udvariassági szokások, a szokásalakítás területei: 

 egymás játéktevékenységének tiszteletben tartása 

 társas kapcsolatok szokásai 

 elfogadó, barátságos magatartás, alkalmazkodóképesség 

 segítőkészség, bizalom 

 a másik elfogadása 

 kommunikációs szokások, a beszédkedv szokásai, megfelelő hangerő használata 

A szokások alakítását az óvodások nyelvén megfogalmazott "Illemtudó ovilakó" szabálygyűjteményünk 

segíti. 

 

A szülőföldhöz való érzelmi kötődés tartalmai 

A gyermeki világkép formálásában az emberi, családi kapcsolatok, az érzelmi összetartozás mind elősegítik 

a szülőföldhöz való kötődés megalapozását. 

Célunk a gyermekek szűkebb és tágabb emberi-természeti környezetben való biztonságos eligazodását és 

harmonikus együttélését megalapozni. 

A gyermekek tevékenységekhez fűződő pozitív érzelmei, kíváncsisága, felfedezni vágyásuk, óriási hajtóerő a 

természet és lakóhelyük megismerésére, megszerettetésére, védelmére nevelésében. A környezet megismeré-

se során alakulnak a szokások, viselkedési normák, érzelmi és erkölcsi viszonyok. Ezeken keresztül közvetít-

jük az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit, hagyományait. Óvodásainkat igyekszünk megismertetni váro-

sunk nevezetes épületeivel, múzeumaival, műalkotásaival, a természeti környezet csodáival / Mecsek, Ma-

lomvölgyi-tó, stb./.  

 

Az óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja 

A kisgyermek jó kapcsolata környezetéhez csak úgy alakul ki, ha szeret óvodába járni, ha jól érzi magát 

csoportjában. Ebben kiemelkedő, meghatározó szerepe van az óvónőnek. Az óvónő, egész lényével neveljen, 

mutasson őszinte érdeklődést a kisgyermek iránt. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent 

a gyermek számára. Fontos, hogy a gyermek képességeinek kibontakoztatását változatos módszerekkel, esz-

közökkel, átgondolt, következetes neveléssel biztosítsa. A gyermekek minden apró sikerét, a fejlődést pozi-

tív megerősítéssel értékeljen.  
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A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvónők mellett, modell értékű a dajkának és az óvoda 

minden nem pedagógus dolgozójának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Összehangolt 

munkájuk következtében, az óvodában dolgozó felnőttek és a kisgyermek között kialakuló pozitív érzelmi 

kötődés, a gyermek megismerésének, egyéni fejlesztésének elengedhetetlen feltétele.  

Az óvoda minden dolgozójának viselkedésével, kommunikációjával hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. Fontos, hogy a maga munkaterületén a dolgozók törekedjenek az érzelmi 

kifejezésmód hitelessé, sokszínűvé tételére, az empátiás magatartásra. 

Viselkedésük segítse a gyermekek egymás iránti érdeklődésének, alakuló rokonszenvének, barátságos, udva-

rias magatartásának kialakulását. 

 

1. 2. 2. 1. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 

 

A valamilyen okból az átlagostól eltérő, nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi 

szinten álló, érzékszervi vagy mozgássérült illetve kiemelkedő képességű gyermekeinkkel, különös törődés-

sel, nagy empátiával foglalkozunk és a gyermek közösségtől is elvárjuk ezt. 

 

Célunk: A gyerekek a nevelés hatására fogadják el, tolerálják a fejlődésben más szinten álló, sajátos bánás-

módot igénylő társaikat, a hozzájuk való közeledés és segítőkészség, természetes legyen számukra. 

 

Feladatunk: 

 olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetes 

 az óvónő, a dajka éreztesse a gyermekekkel, hogy mindegyikük külön-külön fontos a számukra 

 a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése 

 a gyermekek pozitív értékelése, én-képének megerősítése 

 harmóniára törekedve fejlesztjük a gyermekek erős oldalát, de erősíteni kell a gyenge területeket is 

 az egyéni fejlesztési lapokon a fejlesztendő területek és a fejlesztés módszereinek megtervezése 

 a családdal való együttműködés  

 szakmai segítség igénylése, nyújtása 

 

1. 2. 2. 2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Napjainkban egyre többször találkozhatunk szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

elhanyagolt gyermekekkel. A gyermek fejlődését a negatív környezeti hatások, a társadalmi-kulturális hátrá-

nyok gátolják. 
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A hátrányos helyzet, gyakran a fejlődést, veszélyeztető körülményt is teremt. A veszélyeztető környezet, a 

kedvezőtlen körülmények a gyermek élményei kapcsán okozhatnak személyiségfejlődésében zavart, érzelmi 

sérülést. Nem vállalhatjuk át a család nevelési feladatainak megoldását, de segítünk ebben a folyamatban. 

Az óvónő gyermekismerete, a gyermek fejlődéséért érzett felelőssége megfelelő alap a családdal való 

együttműködéshez. 

 

Célunk 

Toleráns nevelőmunkával, elfogadó óvodai környezetben, minden gyermeknek egyenlő esély nyújtásával, a 

családdal való együttműködéssel a hátrányokat enyhíteni és kezelni. 

  

Feladatunk 

 olyan óvodai környezet biztosítása, amely mindenki számára érzelmi biztonságot nyújt és segíti a 

gyermekek optimális fejlődését 

 a gyermek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének figyelemmel kísé-

rése, hátrányos helyzetből való felzárkóztatása 

 szükség esetén a család nevelőmunkájának és hátrányos helyzetének kompenzálása-szakember segít-

ség nyújtása (családgondozó) 

 az anyagi nehézségekkel küzdő családok tájékoztatása a családtámogatási lehetőségekről. 

 

1. 2. 2. 3.  Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei 

A kisgyermek életében az óvoda mindennapjaitól eltérő – hagyományok, ünnepek, ünnepélyek, jelentős 

alkalmak. Ilyenkor az óvónők igényes, gazdagon motivált tevékenységek feltételeit teremtik meg, melyek 

nagyfokú érzelmi átélést, élményeket nyújtanak a gyermekeknek. Mindez az érzelmi nevelés, a szocializáció 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 

Az ünnepeink tervezésénél, szervezésénél fontosnak tartjuk a magyar népi kultúra megismertetését, és bizo-

nyos szokások átörökítését. 

Hagyományaink részben az egész óvodát összefogva, részben épületenként, részben csoportszinten, a min-

dennapoktól eltérő szokásrendben zajlanak. A tervezésben, szervezésben, előkészítésben korunknak megfe-

lelően a gyermekek is részt vesznek. A közös tevékenység, az együtt átélt élmény erősíti az egymáshoz tar-

tozás érzését, fokozza a szülők, gyerektársak, felnőttek iránti szeretetet. 

Arra törekszünk, hogy a gyermeket hassa át a várakozás, a közös készülődés, díszítés, ajándékkészítés örö-

me. 

A szereplés különösen fárasztó a kis-és középső csoportosoknak, szociálisan még éretlenek a közönség előtti 

szereplésre. Kiscsoportban az ünnepek a gyermekek életrendjéhez, napirendjéhez igazodnak (délelőtti nyílt 
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nap-anyák napi köszöntés), középső-és nagycsoportban a gyermekek fejlettsége, a szülők igénye szerint 

szervezzük az ünnepélyeket. 

 

Ünnepeink 

Mikulás, Karácsonyváró 

Farsang 

Húsvéti előkészületek, locsolkodás 

Március 15. megünneplése, tavaszünnep 

Anyák napja 

Gyermeknap 

Évzáró 

 
Programjaink 

1. épület 2. épület 3. épület 

Egész(ség)Nap: Ezt kóstold meg! 

Mozdulj te is! 

BIOKOM programjainak látoga- 

tása 

Zöld-Híd programok 

Őszi zsongás 

Zoo-Ovi 

Zöld-Híd programok 

Vasasi Állatmenhely látogatása, 

Kivirul a világ 

BIOKOM programjainak látoga- 

tása 

 

Egészségnapok  

Mesehét 

Zene világnapja 

Állatok világnapja 

Víz napja 

Madarak és fák napja 

Nagyok búcsúztatása 

Zöld-Híd programok 

Óvoda szintű hagyományos programunk 

Márton-napi fáklyás felvonulás 

              Faültetés Napja 

              Madárkarácsony 

              Karácsonyi hangverseny 
              

                 Mesék az aszfalton 

                 Kivirul a világ 

                 Zöld-Föld Hét                  

                 Mozdulj Nap 

                 Kukkan(Tó) program 

Rendezvények Csoporthagyományok 

gyermekmunkákból rajzkiállítás 

origami kiállítás 

alapítványi bál 

munkadélutánok 

Montessori eszközkiállítás 

nyílt napok 

születés- vagy névnapok ünneplése 

/alapítványi támogatással / színház, bábszínház láto-

gatások, kirándulások  

az ünnepek előkészítése 

jeles napokhoz kapcsolódó ünnepek 

nagycsoportosok búcsúztatása 

 

1. 2. 3. Értelmi nevelés, fejlesztés 

  A kisgyermek fejlődését biológiai adottságok, képességek, a spontán érés és a tudatos fejlesztés együtt 

biztosítják. Az értelmi nevelés az óvodai élet teljes időtartamában a tevékenységformákon keresztül megva-

lósuló komplex feladat. 

 

Célunk  

Váljanak óvodásaink érdeklődő, a világról aktívan tapasztalatokat gyűjtő kreatív emberekké (gyermekké). 

Folyamatosan formálódjanak ismeretszerzési (megismerési) képességeik.  
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Feladatunk 

 a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felébresztése az egyes tevékenységek iránt, 

 a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységek biztosítása, amelyeken 

keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről, 

 a gyermekek megismerése a differenciált fejlesztés megtervezéséhez, 

 a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. 

 

Az anyanyelvi nevelés, kommunikáció 

A gyermekek anyanyelvi nevelésére az óvodai élet valamennyi mozzanatában, tevékenységi formájában 

kiemelt hangsúlyt fektetünk.  

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

minta és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével)- az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. 

Minden kisgyermek beszédét az otthoni nyelvi környezet és az egyéni képességek határozzák meg. Fejlesztő 

munkánk első mozzanata a különbségek megismerése, feltérképezése. 

A kisgyermek azokban a helyzetekben képes gátlások nélkül megnyilatkozni, ahol szeretik, elfogadják, biza-

lommal fordulnak felé, minden apró sikerének, fejlődésének örülnek. Az óvoda, a csoport kellemes, nyugodt 

légköre a fejlesztés feltétele. 

Az óvónő változatos, szemléletes, színes, érzelmeket kifejező beszéde a kisgyermeket utánzásra ösztönzi, 

mintát ad. Hangsúlyt fektetünk a kulturált beszélgetés szokásainak kialakítására, a felnőtteket és egymást 

végighallgató, egymásra figyelő gyermekek nevelésére. 

Az anyanyelv területén is az egyéni sajátosságok mellett kiindulópontunk a korosztály életkori jellemzője: a 

játék-mozgás-ritmus-érzelmek szoros kapcsolata, melyet a verselés, mondókázás, mesélés és a báb- és dra-

matizálás biztosít leghatékonyabban. 

 

Célunk  

Támogató, motiváló környezetben a gyermek egyéni beszédfejlődése, kommunikációs és kapcsolatteremtő 

képessége fejlődjön. 

 

Feladatunk 

 az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd 

és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, 
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 a verbális és nonverbális szociális viselkedés alapformáinak kialakítása (társra figyelés, beszédfe-

gyelem, kapcsolatalakítás, válaszkészség, szóbeli-viselkedésbeli alkalmazkodás gyermekhez, fel-

nőtthöz) 

 a beszéd technikai és tartalmi oldalának fejlesztése, szükség esetén logopédus segítségének igénybe-

vétele 

 biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális nyelvi fejlesztését, gondozását, nevelését, 

egyéni képességük megsegítését a gyógypedagógusokkal együttműködve. 

 

Módszertani ajánlások 

 Beszédünk legyen követésre méltó, kifogástalan. Gondolatainkat egyszerűen, pontosan és változato-

san fejezzük ki, kérdéseinkkel ösztönözzük a gyermekeket beszédre, gondolataik bátor kifejezésére.  

 A bizalomra, szeretetre épülő óvónő-gyermek kapcsolat hatására a gyermekekben alakuljon ki a be-

szédkedv. A gyermeki kérdések soha ne maradjanak megválaszolatlanul, a beszéd, a kommunikáció 

által erősödjön a gyermekek biztonságérzete, gazdagodjanak ismereteik. 

 Beszédkészségük, szókincsük gyarapodjon, s alakuljon ki koruknak megfelelő anyanyelvi kultúrájuk 

 Gondot fordítunk a beszédfigyelem alakítására és a metakommunikációs jelzések megismertetésére, 

használatára. 

 

1. 2. 3. 1.  Egyéni, differenciált képességfejlesztés 

A nevelési folyamat, a fejlesztés kiinduló pontja a kisgyermek megismerésére alapozott nevelőmunka terve-

zése. A tervezéshez két dokumentumot használunk: a csoportnaplót és a gyermekek egyéni fejlődésének 

dokumentumait. A csoportnaplóban tervezzük és értékeljük fél éves ciklusokban az egészséges életmód és az 

érzelmi nevelés, szociális kompetencia, értelmi fejlesztés feladatait. A megvalósításhoz, a gyermeki tevé-

kenységek tartalmának komplex tervezése és értékelése heti, kétheti ciklusokban történik. 

 

A gyermekek korosztályra szabott fejlesztését a csoportnapló fejlesztési tervei szerint végezzük. Mivel a 

gyermekek fejlődésükben különböző szinteken állnak, a differenciált képesség- kompetencia fejlesztés alap-

ja a gyermek aktuális fejlettsége, az érdeklődése, képességei, egyéni fejlődési üteme. A hozzánk kerülő 

gyermekeket igyekszünk mielőbb megismerni, hogy hozzájuk igazíthassuk nevelési feladatainkat. Minden 

gyermek egyéni fejlődését nyomon követjük, dokumentáljuk. 

 

Célunk  

A gyermek önmagához mérten, korának megfelelő mértékben fejlődjön. 

Feladatunk 

 a képességek fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása 
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 a gyermek fejlettségének megállapítása,  

 a gyermekek pozitív értékelése, én-képének megerősítése 

 a gyermek egyéni képességeihez igazodó fejlesztő program kidolgozása, működtetése 

 a fejlődés dokumentálása  

 a családdal való együttműködés 

 szükség esetén segítő szakemberekkel való együttműködés. 

 

A gyermekek egyéni fejlődéséről különböző módszerekkel összegyűjtött, rögzített információk, adatok 

elemzése, értékelése alapján, az óvónő kötetlen formában végzi a fejlesztést, egyéni vagy kiscsoportos szer-

vezeti formában, játék közben a csoportban kezdeményezve, vagy szükség szerint a csoporton kívül. A 

gyermekek fejlődésének nyomon követése, a tudatos komplex személyiségfejlesztő munkánk, biztosítja, 

hogy középső csoportra megfelelő információval rendelkezzünk; melyik kisgyerek, mely területen szorul 

egyéni fejlesztésre, a tanulási problémák megelőzésére, illetve mely területeken mutatkoznak a tehetség 

csírái.  

A kompetenciánkat meghaladó esetekben a szülők beleegyezésével, külső, segítő szakemberek segítségét 

kérjük. Javaslatuktól függően a gyermek fejlesztése szakértők bevonásával ill. tanácsaik alapján történik. 

Fontos a gyermek érdekében a rendszeres kapcsolattartás a külső segítővel.   

Logopédiai foglalkoztatóinkba, mindhárom épületben, helyben, heti rendszerességgel járnak, logopédiai 

fejlesztésre a rászoruló gyermekeink. Nagycsoportosaink vízhez szoktató programban vesznek részt az ANK 

uszodájában.  

Sajátos nevelési igényű gyermekeink speciális fejlesztését az ANK Egységes Szakszolgálata helyben bizto-

sítja.  

 

1. 2. 3. 2.  A gyermekek fejlődésének nyomon követése  

 

A gyermek óvodai felvételétől (ha szükséges az óvodába lépés előtti fejlődéséről is), az iskolába lépésig, az 

óvodai élet napirendjében ágyazott mindennapos gyermeki tevékenységek során, az oktató- nevelőmunka 

folyamatát nem háborgatva, információkat szerzünk a személyiségéről. 

 

Célunk 

A tervszerű, egyéni fejlesztés. Ennek tervezéséhez fontos tudni, hogy az adott pillanatban, hol áll a fejlődés-

ben a gyermek, ezért szükséges egyéni fejlődését folyamatosan nyomon követni. 

 

Feladatunk  
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 A gyermek mindenkori aktuális fejlettségi állapotát megismerni, mely kiindulási alap a követ-

kező időszak fejlesztési céljainak meghatározásában. A fejlesztési célokhoz módszereket, fejlesztő 

tevékenységeket, játékokat, stb. tervezünk. 

 A gyermekek egyéni fejlődését dokumentálni 

A különböző módszerekkel (pedagógiai megfigyelés, beszélgetés, gyermeki munkák gyűjtése) ösz-

szegyűjtött információk alapján, elbeszélő stílusban fogalmazzuk meg, jegyezzük le az észlelt jelen-

ségeket, jellemezzük a gyermek aktuális fejlettségi állapotát. A gyermek óvodai tevékenységének 

megfigyelését nevelési területenként, játék közben, a nevelési évben folyamatosan végezzük. Ele-

mezzük a fejlődés eredményeit, a tapasztalatainkról feljegyzést teszünk, nevelési évenként minimum 

2 alkalommal. Értékelés félévenként: január 20-ig, május 31-ig, (nagycsoportban szeptember 30-ig 

mérés). 

 Szülőket tájékoztatni a gyermek fejlődéséről  

A napi beszélgetéseken folyamatosan, középső csoporttól szükség szerint félévente, érdemi tájékoz-

tatást nyújtunk a gyermekek fejlődéséről. 

Ha a fejlődésben lemaradást tapasztalunk, jelezzük a szülőknek és megkezdjük a probléma feltárá-

sát.  

 Tapasztalataink alapján, ha ezt indokoltak tartjuk, a szülők beleegyezésével, diagnosztizáló méré-

seket végzünk (Kulcsárné-féle mozgásfejlesztés, Sindelár, Gósy-féle beszéd fejlettség stb.). Ha 

szükséges, a speciális egyéni fejlesztő hatásokat egyéni fejlesztési tervben tervezzük meg, melyek 

megvalósítása az óvodai csoportban, vagy a csoporton kívül történhet. 

A szülők beleegyezésének elnyerésével, külső, segítő szakemberek segítségét kérjük (a probléma 

jelzése, és vizsgálat kérése írásban szakszolgálattól). 

 Óvodai javaslat kialakítása az iskolakezdésről 

A javaslat kialakításához a nagycsoportosok aktuális fejlettségének kontroll mérését, tanév elején 

végezzük DIFER-rel. „Az óvodai szakvélemény” – t minden iskolaköteles korú gyermek szüleinek 

átadjuk az iskolai beíratást megelőzően 1 hónappal. 

Óvodaiskolásaink fejlődésének nyomon követése.  

Óvodaiskolásaink helytállásáról a DIFER mérési szabályzatban meghatározott "ismételt" vizsgála-

tok, és az óvótanítóktól kért visszajelzések alapján tájékozódunk az első tanév végén. Azt vizsgáljuk 

megfelelt-e a gyermek az 1 osztályban az óvodai fejlődése alapján kialakított elvárásainknak. Ha 

nem - az okok kiderítése, tanulságok levonása, beépítése a nevelési gyakorlatba. 

 

Sikeres, az egyéni fejlődés nyomon követése: ha segíti a fejlesztendő területek pontos feltárását és a speciá-

lis, egyénre szabott fejlesztő hatások tervezését. Adatokat biztosít nevelőmunkánk elemzéséhez, önértékelé-

séhez. 
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1. 3.  Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Az óvoda a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, legfontosabb feladata a prevenció. 

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik.. 

A biztonságot, szeretetet nyújtó stabil, társadalmi norma és értékrendszert közvetítő, jól funkcionáló család-

ban a környezet pozitív hatásai felerősödnek, és csökkentik, vagy kiszűrik a gyermekre károsan ható körül-

ményeket. 

Ha azonban a családi működésben zavar keletkezik, veszélyeztetheti a gyermek testi-, értelmi, érzelmi-, er-

kölcsi fejlődését (elhanyagolás, bántalmazás, gyermek személyiségének problémás fejlődése). Az ilyen 

gyermekek az óvodában általában kiegyensúlyozatlanok, közösségi alkalmazkodóképességük elmarad az 

adott életkorban elvárhatótól. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek fejlődését akadályozó tényezőket, problé-

mákat minél korábbi felismerjük. Törekszünk arra, hogy jó szülő-pedagógus viszony kialakításával partnerré 

tegyük a szülőket a problémakezelésben. A problémafeltárás során szerzett információkat bizalmasan kezel-

jük.  

 

Célunk  

 Minden kisgyermek számára a fejlődéséhez szükséges feltételek, az egyenlő hozzáférés, az esély-

egyenlőség biztosítása. 

 Munkánk során olyan óvodai légkört alakítsunk ki, mely kizárja, hogy egy kisgyermek, bármilyen 

oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. 

 Megelőzzük a gyermek veszélyeztetetté válását; a kialakult problémákat időben felismerjük és segít-

sünk a megoldásban; 

 Együttműködjünk a szülőkkel a gyermek személyiségfejlődése és képességeinek kibontakoztatása 

érdekében; valamint a szülők közösségével a gyermekközösség alakítása, fejlesztése során. 

Feladatunk 

 A kisgyermek, a családi háttér, a szociokulturális körülmények megismerése.  

 A gyermek viselkedésében, megjelenésében, a szülő – gyermek kapcsolatában, a szülők magatartá-

sában jelentkező változások figyelemmel kísérése, ezek rögzítése, okának feltárása, folyamatos kap-

csolattartás a szülőkkel; 

 A családot segítő, gyermekre szabott probléma megoldási lehetőségek megkeresése, a segítségnyúj-

tás formáinak kidolgozása. 

 A pedagógiai eszközökkel nem kezelhető problémát jelezzük a szülőnek és a megfelelő szakember-

nek. 
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 Együttműködő kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a gyermekvédelem területén dolgozó külső 

intézményekkel 

 A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről. 

 

A gyermekvédelmi munka minden pedagógus kötelezettsége és feladata.  

 Az óvodavezető felelős a gyermekvédelem tevékenységrendszerét szabályozó dokumentumok meg-

alkotásáért és megvalósításáért.  

 Az óvónőknek kiemelt szerepe van abban, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a csoportban ne-

hézséggel küzdő gyermeket, a sokat hiányzókat. Törekszik arra, hogy minden gyermek képességeit, 

érdeklődését, jellemét, családi hátterét megismerje.  

 A gyermek érdekében szükség szerint a gyermekvédelmi felelőssel családlátogatásra megyünk. 

 A veszélyeztetett gyermekkel kapcsolatos minden változásról tájékoztatja a szociális munkást, és ve-

le együttműködve kíséri figyelemmel a gyermekek életét. 

 Felkérésre elkészíti a gyermek pedagógiai jellemzését. 

A gyermekvédelmi feladatok koordinálását intézményünkben szociális munkás végzi. 

 Kapcsolatot tart az óvodavezetővel, a pedagógusokkal és a gyermekvédelmi felelősökkel az ANK 

más tagintézményeivel, valamint a külső gyermekvédelmi intézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálat, 

Egészségügyi szolgálat, pedagógiai szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermek és Ifjúságpszichi-

átriai szakrendelés, civil szervezetek stb.). 

  Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekeket. Nyilvántartásba 

veszi és rögzíti a velük kapcsolatos intézkedéseket.  

 Tájékoztatja a szülőket és a pedagógusokat munkájáról és fogadóórákat tart; meghívás esetén részt 

vesz a szülőértekezleten és az óvodai rendezvényeken.  

 Tanácsot ad a szülőknek és az óvodai és más élethelyzetek, nevelés nehézségeiben, családlátogatást 

tesz és/vagy konzultációt tart.  

 Rendszeresen szakmai team- és igény szerint esetmegbeszéléseket tart.  

 Részt vesz a Jelzőrendszeri üléseken, szakmai továbbképzéseken, esetkonferenciákon 

 Tájékoztatja a kollégákat a gyermekvédelem területén bekövetkező változásokról. Tanácsot ad 

gyermekvédelmi témájú kérdésekben.  

 Segíti a szülőket a különböző szakszolgálatokkal való kapcsolatfelvételben. Súlyos veszélyeztetett-

ség esetén jelzést tesz az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé. 

 Részt vesz az óvodai szociális akciók szervezésében, lebonyolításában 

 A gyermekvédelmi felelős fontos tagja az óvodai gyermekvédelmi teamnek. 

 kapcsolatot tart az óvodavezetővel, pedagógusokkal, szociális munkással.  

 Vezeti az intézményegysége „gyermekvédelmi nyilvántartását”, és szervezi a hátrányos helyzetű 
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gyermekek étkezésének szociális támogatását. 

 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek alakulását. 

 Részt vesz a szakmai team-megbeszéléseken, az óvodai esetmegbeszéléseken.  

 A veszélyeztetett helyzetű gyermekről tájékoztatja a szociális munkást.  

 Részt vesz az óvodai szociális akciók szervezésében és lebonyolításában.  

 

1. 4.  Az óvoda kapcsolatai 

 

1. 4. 1.  A szülő, gyermek, pedagógus együttműködésének formái 

A kisgyermek életében a család az első közösség, amely hatást gyakorol rá, fejlődését elősegíti. A szociali-

záció első, legfontosabb meghatározó színtere. 

A család anyagi viszonyai, körülményei, értékrendje, szerkezete, kapcsolatai, belső élete, a szülők nevelési 

gyakorlata a gyermek életének, fejlődésének meghatározó tényezői. 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A családok 

emberi és kulturális értékeik tekintetében, anyagi lehetőségeikben, életmódjukban, nevelési elképzeléseik-

ben egyaránt különböznek. A sokféleség megismerése és elfogadása a kapcsolatépítés első mozzanata. 

Az óvodapedagógus figyelembe veszi, a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvénye-

síti a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A pedagógiai szakértelem és a családi nevelési tapasz-

talat egymást kiegészítve, együtt biztosíthatja a kisgyermek zökkenőmentes személyiségfejlődését. 

 

Feladatunk 

 a családokkal való aktív, eredményes együttműködés kialakítása 

 a gyermek, a családi körülmények, a családok nevelési elképzeléseinek megismerése 

 az egymásra figyelő partnerkapcsolat kialakítása 

 az együttműködés fejlesztése 

 a gyerekek és ez által családjuk környezettudatos szokásainak alakítása (a szülők bevonása a szelek-

tív hulladékgyűjtésbe)  

Nyitottságra törekszünk. A szülők óvoda iránti érdeklődését szívesen fogadjuk, erre inspiráljuk is őket. Biz-

tosítjuk a betekintési lehetőségeket és az aktív részvételt óvodai életünkbe. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 

Nyílt napok 
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Az óvodai beiratkozás előtt lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy ismerkedjenek óvodánk környezeté-

vel, feltételeivel, bepillantsanak a csoportok életébe, ízelítőt kapjanak a csoportokban folyó nevelőmunkáról. 

Nyílt napjaink a már működő csoportjainkban, rendszerint a tavaszi időszak végén lehetőséget biztosítanak a 

szülőknek, hogy a csoport életét megfigyeljék, gyermekük csoportban elfoglalt helyéről, szokásairól, kap-

csolatairól, az óvónő pedagógiai munkájáról tapasztalatot szerezzenek. 

Erre év közben is lehetőséget biztosítunk előre egyeztetett időpontban. 

 

A beszoktatás időszaka 

A kisgyermek megismertetése új környezetével, az óvodával, a gyermek a család az óvoda szempontjából 

egyaránt jelentős mozzanat (érzelmi nevelés). Az első kölcsönös benyomások meghatározhatják a 3-4 éves 

közös munkánkat. Figyelmes, elfogadó, befogadó tapintat kell, hogy jellemezze az első napokat. A beszokta-

tás ideje alatt nagyon fontos tapasztalatokat gyűjthetünk a szülő-gyermek kapcsolatáról, a család nevelési 

szokásairól. 

 

Napi kapcsolattartás  

Ahhoz, hogy az óvoda és a családok is kölcsönösen tájékozottak legyenek a legfontosabb eseményekről a 

napi kapcsolattartás elengedhetetlen. A gyors információ cserére a délutáni időszak alkalmas, a hosszabb 

időtartamú beszélgetésekre a fogadóórát ajánljuk a családoknak. 

 

 

Fogadóóra, esetenkénti rendkívüli konzultáció, megbeszélés 

Fogadóórára, esetenkénti rendkívüli konzultáció, megbeszélésre sor kerülhet egy előre egyeztetett időpontban, 

akár a szülő kéri, akár az óvónő kezdeményezi. Ezek azok az alkalmak, amikor a kisgyermek fejlődésével 

kapcsolatos tapasztalataikat a szülők és a pedagógusok kölcsönösen, nyíltan megbeszélhetik. 

 

Szülői értekezlet 

A beíratást követő első szülői találkozó a csoportban dolgozókkal a kapcsolatalakítás fontos mozzanata, 

biztosítja az óvodakezdéssel kapcsolatos kérdések megbeszélését. 

Minden csoportban, évente 2-3 alkalommal van szülői értekezlet, ahol az óvodát, csoportot, gyermekeket, 

szülőket érintő célokat, feladatokat, programokat beszéljük meg. 

 

Családlátogatás 

A gyermek érdekében szükség szerint, a gyermekvédelmi felelőssel megyünk családlátogatásra. Ilyenkor a 

gyermek megismerjük otthoni környezetét, erősítjük a személyes kapcsolatot, tájékozódjunk a család, a 

gyermek szokásairól a szülők elvárásairól. 
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Óvodai rendezvényeink, ünnepeink, jeles napjaink, kirándulásaink nyitottak, szívesen látjuk a szülőket. 

Nagyon sokan aktív segítői, tevékeny résztvevői ezeknek, az alkalmaknak. A csoport életkora a program 

jellege határozza meg, hogy számítunk-e a szülők jelenlétére. 

  

A személyes találkozások mellett a csoportokban elhelyezett információs táblák folyamatosan tájékoztat-

nak a csoport az óvoda eseményeiről. Intézményünk honlapján is mindig friss információk olvashatók. 

 

Szülői Szervezetet 

Óvodánk szülői közössége, Szülői Szervezetet működtet, ahol a csoportok szülőinek képviselői, óvoda szin-

ten képviselik a gyermekeket, gyakorolják a törvényben biztosított jogaikat. 

 

1. 4. 2.  Kapcsolataink az ANK intézményegységeivel 

Élünk az ANK intézményegységeinek sokszínű, gazdag kínálatával és gyermekeink életkorának megfelelően 

beépítjük azt nevelő munkánkba. Az ANK Művészeti Iskolával, a Bölcsődével, az Egységes Szakszolgálat-

okkal közös épületekben helyezkedünk el, élvezzük a jószomszédi viszony minden előnyét. 

Az ANK Művelődési Ház színház, mozi, bábszínház programjai; a Könyvtár és fonotéka látogatások; az 

uszodában a nagycsoportosok vízhez szoktató programja; az ANK Művészeti Iskola műhelyeiben való rész-

vétel, mind hozzájárulnak programunk eredményes megvalósításához. Az Óvodaiskola kapcsán szoros a 

kapcsolatunk az ANK mindkét iskolájával. 

A Pogányi Óvodaiskola: Kukkan(Tó) Programját beillesztettük a környezeti nevelés tartalmai közé. 

 

1. 4. 3.  Külső kapcsolataink  

Az óvodai alapellátást segítő, együttműködő szakmai kapcsolatunk van a Gyermekjóléti Szolgálattal (koor-

dinátor családgondozónk), a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel, közülük kiemelten az ÉMI EGYMI 

Nevelési Tanácsadóval és a munkánkat segítő helyi egészségügyi (gyerekorvos, védőnő), illetve közművelő-

dési intézmények szakembereivel 

Óvodánk pedagógiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében törekszik a helyi környezetvédelmi szerveze-

tek által felkínált programok, rendezvények, nyújtotta lehetőségeket felhasználni. (Zöld Híd Alapítvány, 

Biokom, Zoo Ovi, Vasasi Állatmenhely). 

Az óvodai nevelést támogató, szolgáltatásaival segítő partnerek azonosítását 2 évenként végezzük. A külső 

partnerekkel való kapcsolattartást, az ANK IMIP 2. 9. fejezete szabályozza. 

 

1. 5.  A nevelési program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzé-

ke 
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A helyiségek berendezése, segíti a környezetbarát, valamint az egészséges életmód megalapozását. (termé-

szetes anyagok alkalmazása). 

 

Mozgásfejlesztés eszközei csoportokban 

A gyermekek létszámának megfelelő babzsákok, labdák, karikák, ugráló kötél, szalag valamint a tornaszertár 

eszközei. 

 

Szerepjáték eszközei csoportonként 

Babakonyhabútor, pólyázó szekrény, babakocsik, mózeskosarak, babaágyak, babák, játékállatok, boltos sa-

rok, fodrászat, autók (különböző méretű), orvosi felszerelések. 

 

Szabályjátékok, társasjátékok, kártyák. 

 

Konstrukciós, építő, barkácsoló játékok 

Fa és műanyag építők, lego és egyéb összerakós játékok, szerelőjátékok, gyöngyfűzők,  

 

Fejlesztőjátékok 

Memori, puzzle, formakereső, dominó, párkereső, képbeillesztő,  

 

Munkajellegű eszközök 

Vesszőkosár, kissöprű, gereblye, lombsöprű, ásó, kapa, partvis, szemetes lapát, és az eszközök tárolására 

szolgáló állvány. A szelektív hulladékgyűjtéshez minden csoportszobába külön kisméretű kuka.  

 

Külső világ tevékeny megismerését segítő eszközök 

Nagyítók, távcsövek, mikroszkóp, könyvek, tablók, érzékelőjátékok, földgömb, térkép és a szertár különböző 

eszközei. 

Természet, zöldsarok minden csoportszobában. 

 

Művészeti nevelést segítő eszközök 

 

Irodalmi, anyanyelvi nevelés eszközei, fakanálbábok, ujjbábok, kesztyűbábok, mesekönyvek, leporellók, 

bábparavánok, egyéb kellékek. 

 

Vizuális nevelés eszközei: 

Festőállványok, ollók, ecsetek, szövőkeret 
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Éves pótlást igénylő eszközök: zsírkréta, színes ceruza, gyurma, különböző festékek és különféle papírok. 

 

Az ének – zenei nevelés eszközei 

Ritmushangszerek, magnó, kazetták, óvónő hangszere. 

 

A fejlesztő szoba nevelőmunkát segítő eszközei 

Állatok világa, Emberek világa, Növények világa, Közlekedés világa, KRESZ-játék, KRESZ-dominó, Falu – 

város, óvodai játék, súlyjáték, hangzó dobozok, illat játék, kiválasztó doboz, tapintós játék, tapintós dominó, 

fejlődés puzzle, arc puzzle, test puzzle, transzformációs játék, kéttányéros mérleg, kirakó készlet, síkidom 

készlet, sík és térmértani modell, minimat készlet, logikai készlet, geometriai formák, piramis, lépcső, lyukas 

tábla, mágnes tábla, kétoldalú tükrök, diavetítő, diaképek, színesszínesrúd készlet, bábfigurák, maszkok, 

bábparaván, melléknevek, határozó  játék, televízió, video, videokamera, rádió, magnó, CD lejátszó fényké-

pezőgépek, hangszerek, hangvilla, metronom, alt és szoprán furulya, dob, xilofon, és különböző ritmusfej-

lesztő hangszerek. 

 

Óvodai könyvtár  

Könyvtári állomány: Gyermekirodalom; Pedagógiai – pszichológiai, Egyéb 

 

Mozgásfejlesztés eszközei a tornaszobában 

bukfencszőnyeg, gerenda, ugrószekrény, ugrózsámoly, zsámoly, tornapad, billenő talp, forgó korong, tér-

hágcsó, billenő hinta, rugós deszka, egyensúlyozó gördeszka, téglakészlet, műanyag téglák és rudak, budy-

roll hengerek, ugráló labda, tölcsér, pedál-go, roller,  labda, db különböző méretű karika, ejtőernyő, kéz-láb 

készlet, különböző vastagságú kötelek, trambulin, mászó alagút, kosárpalánk, színes hevederek, tini-kondi 

készlet, lépegető kavics, folyami kavics, bója,  

Mozgáskotta 

 

Bútorzat és egyéb berendezés 

Óvodai fektetők a gyermeklétszámnak megfelelően 

Gyermekszék a létszámnak megfelelő  

Fényvédő függöny minden csoportban  

Szőnyegek  

Felnőtt szék  

 

Játszóudvar 

Mozgásfejlesztő játékok 
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mászókák, babaházak homokozó játékok, közlekedési eszközök, 

 

Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

Vasaló, porszívó, mosógép, takarítógép, különböző kerti szerszámok és a takarítás eszközei 
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2. Az óvodai élet, tevékenység formái 
 
Az óvoda a gyermek érdeklődésére és kíváncsiságára építve biztosít a gyermekeknek változatos tevékenységeket: 

                                  

 Játékot 

 Vers-mesét 

 Ének-zene, énekes játékokat 

 Rajzolás, mintázás, kézimunkát 

 Mozgást 

 A külső világ tevékeny megismerését 

 Munkát 

 Tanulást 

 

Ezekben, a tevékenységekben a gyermekek tapasztalatokat szereznek, formálódnak testi és értelmi képességeik, fejlődik 

személyiségük. 

 

2. 1.  A játék 

A játék a gyermek belső szükségletéből fakadó legfontosabb és legfejlesztőbb alapvető tevékenysége. A 

játék-szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat- a gyermek elemi pszichikus szükséglete, mely-

nek minden nap, visszatérő módon, hosszantartóan és zavartalanul ki kell elégülnie Olyan szabad cselekvé-

sek sorozata, amely a gyermek személyiségének tükörképe, fejlődésének alapja. A kisgyermek a külvilágból 

és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja.   

A játék a világ megismerésének első és legfontosabb területe, amelynek során a gyermek kipróbál, 

megismer, felfedez, elsajátít cselekvéssorokat, viselkedésmintákat, normákat, szabályokat, örömet nyújt, 

feszültséget old. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és 

erősítő, élményt adó tevékenységgé. 

 

Célunk 

Hogy a játék a gyermek spontán, szabadon választott tevékenysége, személyiségfejlesztésének legfontosabb 

színtere és leghatékonyabb eszköze legyen. 

 

Feladatunk  

 a folyamatos, önfeledt, szabad játék feltételeinek biztosítása 

 a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése a játékkal  

 játékban rejlő nevelési lehetőségek tudatos felhasználása 

 Az elmélyült, folyamatos, szabad játék feltételeinek biztosítása az óvónő legfontosabb feladata. 
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Az elmélyült, nyugodt játék feltételei 

 

Játékra ösztönző légkör  

Az óvodás az óvodába játszani jön. Ezt szereti, ezt akarja, ez domináns szükséglete. 

A biztonságérzetet adó, derűs, szeretetteljes légkör minden gyermeki tevékenység feltétele 

 Melegséget sugárzó légkörben a kisgyermek egyéni vágyait, ötleteit a szabad játékban megvalósíthatja, 

megválaszthatja annak eszközeit a játékhoz a társait. A játékfolyamatában az óvónő jelenléte biztonságot 

nyújt, bátorítást sugall. A szeretetteljes, bátorító csoportlégkör alapvető feltétele a gyermekek közötti kap-

csolatok alakulásának a kommunikáció fejlődésének. 

 

Hely 

Csoportszobáink berendezése, biztosítja a különböző jellegű játékokhoz szükséges játszóhelyeket.  

 Külön helye van a család-és képzelet játékoknak, van mesesarok, a művészeti tevékenységekhez védett he-

lyen a ” rajzolós – bábozós - zenélős”sarok, az építőjátéknak van állandó helye a zavartalan, elmélyült bő-

víthető játékhoz. Ezeket, a játszóhelyeket a gyerekek ötleteik alapján, átrendezhetik, változtathatják Ez fon-

tos eleme a gyermeki képzelet, kreativitás fejlődésének. A kicsiknél még szükséges az óvónő alakító tevé-

kenysége, motiválása, segítsége a játszóhelyek átalakításánál. 

A nagyobbak már egyre több önállósággal, aktivitással alakítják a játékhoz szükséges környezetet. Az óvónő 

bátorító, inspiráló magatartása nagyban segíti a gyermeki ötletek megvalósulását. 

Megegyezésen alapuló megfelelő szabályok mellett, a nagyobb korcsoportokban, a csoportok mellett találha-

tó öltözők is játszóhellyé alakulhatnak. 

Udvarunk valamennyi évszakban gazdag kínálatot nyújt a játékhoz. Minden csoportunknak állandóhelye van 

homokozóval, mászókákkal .A szabadban töltött idő tervezése biztosítja, hogy  az udvari játék ideje alatt is 

lehetősége nyílik a gyerekeknek a különböző típusú játékok kezdeményezésére, illetve a csoportban meg-

kezdett játék folytatására. 

Mivel az udvarrészeken különböző épített játszóhelyek vannak, lehetőséget biztosítunk ezek kipróbálására: 

egymás udvarában vendégeskedünk. 

 

Eszköz 

A játékeszközök ösztönzik, motiválják, gazdagítják a gyerekek elképzeléseit, másrészt tárgyai magának a 

játéknak. 

Csoportjainkban a játékeszközök igazodnak a gyerekek életkorához, a különböző játékfajtákhoz, biztonságo-

sak, minden csoportban a csoport létszámához megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. A csoportok-

ban a játékoknak és a játékhoz használt eszközöknek állandó helyük van, hogy a gyerekek szabadon választ-

hassanak. A kész játékok mellett folyamatosan biztosítjuk azokat az eszközöket, melyek gazdagítják a sza-
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bad játékot, ötletet adnak, amelyekkel a gyerekek kreativitásuk alapján egészítik ki a játékot. A szabad já-

tékban a gyerekek maguk is kitalálnak játékot: valamiből-valamit készítenek is, ha szükségük van rá. Ennek 

lehetőségét eszközökkel és jelenlétünkkel biztosítjuk. Az otthonról hozott játékoknak főleg a kicsiknél van 

jelentősége: biztonságot nyújt és alkalmanként színesíti az óvodai játékeszköz kínálatot. 

 

Idő 

A játéktevékenység az óvoda nyitva tartásával kezdődik. Folyamatos, rugalmas napirendünk biztosítja, hogy 

a gyerekek a játékot addig folytassák, amíg az örömet nyújtó, érdekes. Az udvari-szabadban kezdeményezett 

játékoknál is lehetőség van a szobában megkezdett játékfolytatásra, a játék befejezésére. A játékidő folyama-

tosságát a reggeli étkezéstől az udvarra menetelig nem szakítjuk meg. A napirendünk ismétlődő tevékenysé-

gei, időkeretei kiszámíthatóságot, biztonságot, támpontot jelentenek a gyerekeknek. 

 

Az óvónő szerepe a játéktevékenységben 

Az óvónő a napi közös játékélmények biztosításával előre tervezett események, történések szervezésével 

motiválja a játéktevékenységet. Jelenléte biztonságot, bátorítást sugalljon, legyen együttműködő, segítő 

partnere a gyerekeknek. Utánozható mintát adjon a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat 

már kialakult, bevonható társ maradjon, illetve segítővé, kezdeményezővé váljon, ha a játékfolyamat elakad. 

Legyen játszótárs, nyújtson mintát szerepvállalásával, eszközhasználatával, kommunikációjával. Közvetett 

ötleteivel, javaslataival motiválhat a játék továbblendülésére Az óvónő pedagógiai magatartása, tapintatos, 

játékban való részvétele nem jelenthet direkt beavatkozást a kisgyermek eszköz, hely, játéktéma, játszótárs 

választásába. Kivétel ez alól a durvaság, mások zaklatása, balesetveszély.  

Az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően biztosítson tág teret a szerepjáték, szerepformálás, sze-

repegyeztetés sikeréhez. Nyújtson mintát a bábozás a dramatikus játékok megindulásához. A szabály és tár-

sasjátékok szervezésével, bővítésével a kisgyermek egyéni fejlesztését is segíti. Viselkedésében tekintettel 

van arra, hogy véleménye a gyermekről, a gyermek viselkedéséről erősen befolyásoló hatású, ezért pozitív 

megerősítéssel értékel, együtt örül a sikernek. Ezzel a csoporttársak egymásról kialakuló véleményét pozitív 

irányba befolyásolhatja.  

A gyerekeknél az életkor haladtával, a tapasztalatok bővülésével, a játékelemek fejlődésével a játék egyre 

bonyolultabb rendszerekké szerveződik, amely a gyermek fejlődését szolgálja.  

A gyermek játéka jelzéseket ad személyiségének általános és aktuális állapotáról. Mindezek figyelembe 

vétele a gyermekek egyéni fejlesztésében nélkülözhetetlen. 

A felnőtt jelenléte segíti a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

 

A csendjáték 

Montessori szellemiségű nevelés szerint szervezett csoportjainkban, napirendünk egyik mozzanata: délelőtt, 

a szobában eltöltött játékidő csendjátékkal zárul. A reggeli játék befejezése után, mindennap változatosan 
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szervezi az óvónő. Ilyenkor a pedagógus irányít, az egész csoportot összefogja. Alkalmat teremt különböző, 

együttlétet igénylő feladatok végrehajtására. Célja: önfegyelemre, türelemre szoktat, nyugalomra int, erősíti 

a közösséget, az egymásra figyelést. Ilyenkor közösen átélt jó érzések kerülnek felszínre, a gyermek megmu-

tatkozik társai előtt, fontos a koncentrálás a szabályra, önmagamra. A csendjáték feladatainak gyakorlása 

közben fejlődik az egyensúlyérzék, a kézügyesség, a mozgás, az érzékelés. 

 

2. 2.  Vers, mese 

A vers-mese az óvodai életet átfogó érzelmi, anyanyelvi nevelés fontos tevékenysége. Az érzelmi biztonság megadásá-

nak s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, 

dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket adnak. 

A mindennapos mondókázás, verselés, mesélés a kisgyermek alapvető mentális szükséglete. A mese és a valóság a 

gyermeki gondolkodás és képzelet, a vágyak megjelenésének ereje, meghatározó a gyermekek személyiségére, beépül a 

gyermekek erkölcsi érzelmeibe, szabálytudatába. Az anyanyelvi nevelés sajátos külön területe, az irodalom/a vers- me-

se-dramatizálás/ felhasználásával történő nyelvi fejlesztés. A mese visszatükrözi az óvodásgyermek világképét, szemlé-

letmódját. A szabad játékhoz hasonlóan segíti a gyermeket élményei, érzelmei feldolgozásában. A gyermek saját vers- 

és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 

Célunk, irodalomkedvelő, nyitott, kreatív gyermekek nevelése. 

 

Feladat 

Az anyanyelv segítségével, a vers, a mese sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeket a világ megismerésé-

ben. Mindennapos verseléssel, meséléssel, irodalmi élményekkel megalapozni a szépirodalom iránti szerete-

tüket. Az anyanyelv használatának gyakorlása közben, érzelmi-, értelmi-, esztétikai-, erkölcsi-, kommuniká-

ciós kompetenciájukat fejleszteni 

 

Módszertani ajánlások 

A mesélésnek, verselésnek csoportonként változó, de ugyanazon célt szolgáló eszközei, módszerei vannak. 

Minden csoport rendelkezik mesekönyvekkel, bábokkal, dramatizáláshoz szükséges eszközökkel berendezett 

mesesarokkal, kuckóval, amely a meghitt, intim légkör alapja. Az óvónő naprakészen legyen birtokában a 

gyermeki élet mindennapos tevékenységeihez kapcsolódó, bármikor előhívható tudásanyagnak. Kötetlen, de 

tervszerű módon a nap bármely szakaszában hozzájuttatjuk gyermekeinket a költészet, a mese varázsához. 

Fokozatosan alakítjuk ki azt a szokást, hogy a mesélő óvónőt, a mesét, hallgató gyermekeket, a többiek nem 

zavarhatják hangos játékkal, veszekedéssel. A magyar gyermekköltészet, a népi-dajkai hagyományok: 

höcögtetők, csiklandozók, hintáztatók, lovagoltatók a beszoktatásnak, a gyermek megnyugtatásának fontos 

eszközei: nyugtatnak, vígasztalnak, kapcsolatot építenek, mentális örömet okoznak.  A mindennapos mesé-

lés, verselés természetes, része az óvodai életet átfogó anyanyelvi nevelésnek. A mesélővel való személyes 

kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mese-
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hallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. Az irodalmi anyag kiválasztásá-

nak legfőbb szempontja, hogy értékes tiszta forrásból származzon, s a gyermek életkori sajátosságainak 

minden tekintetben megfeleljen. A mesék a gyerekek korához illeszkedően, az egyszerű, érthető, ritmikus 

ismétlődéseket tartalmazó meséktől a folytatásos meseregényig felöleli a mesefajták mindegyikét, a népme-

séktől a kortárs irodalmi alkotásokig. Az irodalmi foglalkozások időtartamát a gyerekek érdeklődése, aktivi-

tása, figyelme határozza meg. A szemléltetést a csoport életkora és igényei határozzák meg. A szemléltető 

eszközök esztétikus, könnyen kezelhetőek, tartósak legyenek és illeszkedjenek az irodalmi anyag hangulatá-

hoz. A kiválasztott irodalmi anyag, az óvónői beszéd, segíti a gyermekek szókincsének gyarapítását, ösztö-

nözi a gyermekeket a beszédre, gondolataik bátor kifejezésére, szükség esetén segíti a beszéd megindulását. 

Az óvónő személyes példájával ébresszen kedvet a bábozáshoz, dramatizáláshoz, mindezekre megfelelő 

élményt és eszközt biztosítva. Változatos helyzetekben teremtsünk alkalmat a kulturált kommunikatív visel-

kedés gyakorlására, a gyermekei kreativitás kibontakozására. Az irodalmi élmények újra feldolgozása meg-

jelenik a gyermekek báb- és dramatikus játékában is. A lefekvéshez kapcsolódó mese fontos része a napnak, 

amit az egyébként mesehallgató, irodalom iránt kevésbé érdeklődő gyermekeknek is szánunk. A napi vers-

mondás, mesélésen kívül különleges élményekkel is segítjük az irodalom iránti vonzódás kialakulását: 

gyermekkönyvtárba, fonotékába, bábszínházba, meseszínházi előadásra járunk. Mindezeket fontosnak tart-

juk a könyv, a későbbi olvasás szeretetére nevelésben. 

 

2. 3.  Ének, zene, énekes játékok 

Az éneklés-zenélés része a kisgyermek mindennapi tevékenységének.  Áthatja az óvodai élet valamennyi 

területét. Fontos szerepet tölt be az óvodás korú gyermekek nevelésében. Élményt nyújt, örömet okoz, gátlá-

sokat old, segíti a társas kapcsolatok kialakulását, a közösség formálását.  A környezet hangjainak megfigye-

lése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zene fogékonnyá tesz a szép 

befogadására, esztétikai élményt biztosít, fokozza a jókedvet, alapvető zenei kultúrát alakít ki. 

 

Célunk 

A gyerekek érdeklődjenek az ének- zene iránt. Olyan ének-zenei élményekkel gazdagodjanak, amely a zenei 

anyanyelv megalapozását, zenei képességük fejlesztését segíti. 

 

Feladat 

 a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése tudatosan fejlesztjük a zenei képességeket / mozgás- 

ritmus- hallás/, és biztosítjuk a közös éneklés és mozgás örömét 

 élményt nyújtó, közös ének-zenei tevékenységekkel az egyéni zenei képességek: éneklés-mozgás -

ritmus-hallás tudatos fejlesztése 

 a népi játékok, gyermek néptánc elemeinek megismertetésével a magyar kultúra hagyományainak 
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ápolása 

 

Módszertani ajánlások 

Az óvónő a zenei nevelés feladatait, zenei anyagát a gyermekek előzetes tapasztalatainak ismeretében, 

életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelően szervezi. Figyelembe veszi a csoport összetételét, zenei 

adottságait, képességeit a saját zenei kulturáltságának, egyéniségének megfelelően. A zenei nevelésnek a 

magyar néphagyományokból kell kiindulnia. A mondókák, a dajka rímek: hintáztatók höcögtetők, 

csiklandozók, simogatók a legelső zenei műfaj, amivel a gyermek találkozik. A mozdulatok, az ismétlődés, 

az érintések, a testközelség az, ami a gyereknek örömet okoz, biztonságot jelent kiegyensúlyozott, derűs 

lesz tőle, érzelmi világa gazdagodik. Ebből fejlődik majd ki a kétszemélyes és a csoportos közös játék.  

A zenei ízlésformálás első lépcsőfoka az igényes válogatás. Tartalma a magyar népi énekes-mozgásos játé-

kok, népszokások és hagyományok dalai, játékai, egyszerű műdalok, más népek dalai, játékai, az igényes 

mai magyar zene valamint a klasszikus zene.  A dalanyag összeállítását mindig a gyerekek életkora, egyéni 

adottságai határozzák meg: változatos hangkészletű, hangterjedelmű, játék formátumú zenei készletre törek-

szünk. 

Megtartjuk a néphagyomány gazdag, változatos mozgásanyagát, de a gyerekekkel együtt alakítunk, alkotunk 

új mozdulatokat, játékokat. 

Az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan megismertetjük a gyerekeket a magyar népszokásokkal: regö-

lés, betlehemezés, farsangi szokások. Ünnepeink rendezvényeink jelentős mozzanata a közös táncház, ahol a 

magyar zene és tánclépések mellett, nemzetiségeink és más népek táncaival is ismerkedünk.      

Zenehallgatásra főleg élő, az óvónő által szép, tiszta énekléssel, esetleg hangszeresen interpretált dalokat 

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

tevékenységének. Egyszerű, ízléses, a játékokhoz kapcsolódó tárgyakat, szerepet megerősítő, jelképeket 

használunk a dalokhoz, játékokhoz. Ezek, a gyerekek hangszereivel együtt a nap minden szakában 

hozzáférhetők, tág teret adnak a gyerekek szabad kezdeményezéseinek, a kreatív képességek fejlődésének.  

Az óvodai ének-zenei nevelés Kodály Zoltán, Forrai Katalin,  Kokas Klára, Falvai Károly, Törzsök Béla 

szakirodalmára épül. 

Felhasználjuk az ANK intézményegységeinek zenei kínálatait. 

 

2. 4.   Rajzolás, mintázás, kézimunka 

A vizuális nevelés szerves része nevelési rendszerünknek, a többi nevelési területtel szoros kölcsönhatásban 

szolgálja a személyiség alakítását, fejlesztését.  Segít a kapcsolatok kialakításában, a feszültség oldásában, 

élménynyújtásban, és a kreatív képességek kibontakoztatásában.  

Segíti a gyermeket a téri tájékozódás fejlődésében, tér-forma-szín képzetei gazdagodnak, képi gondolkodása, 

esztétikai érzékenysége, szép iránti nyitottsága fejlődik. 
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Célunk 

A gyermek életkori sajátosságaikhoz és egyéni képességeikhez igazodva élmény és fantázia világának, tér- 

forma- szín képzeteit gazdagítani, hogy fejlődjön esztétikai érzékenysége, szép iránti nyitottsága, igényessé-

ge. 

Örömmel, önként vegyen részt a tevékenységekben teret engedve a gyermeki kíváncsiságnak, fantáziának. 

 

Feladat 

  A folyamatos, kötetlen vizuális- alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése (élmény, megfelelő 

hely, igényes, minőségi eszköz) 

 a gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, mintá-

zás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

 

Módszertani ajánlások 

Az ábrázoló, alkotó tevékenységre az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek a teremben 

és a szabadban egyaránt. A rajzolás-mintázás-kézimunka magában foglalja a látásnevelést, képalakítást, 

építést, környezetalakítást, a plasztikai munkákat, kézimunkát és a műalkotásokkal való ismerkedést. A kis-

gyermekek szívesen próbálnak ki új dolgokat, változatos eszközöket. Az ábrázolás különböző fajtái, a festék 

érintése, az ujjnyomat látványa az alkotás, és a teremtés örömét adja.  Örömteli felfedezéseket kínálnak a 

tárgyalkotások, a természetes anyagokkal történő játékok. A szabad játékba integrálódnak tevékenységeink a 

gyerekek igényeihez, egyéni képességeihez igazodva. A csoportok berendezése, téri tagolása biztosítja a 

nyugodt félrevonulást a tevékenységhez: „a rajzolós” sarkokban folyamatosan a gyerekek rendelkezésére 

állnak azok a jó minőségű eszközök, amelyek használatához nincs szükség a felnőtt jelenlétére. Az igénye-

sen kialakított környezetben, mindig használható állapotú eszközöket biztosítunk, hogy ezzel is inspiráljuk a 

gyerekeket a tevékenykedésre. Egyéni vagy mikro csoportos foglalkoztatás során, tudatosan irányított, illet-

ve kötetlen tevékenységekben adunk lehetőséget a tapasztalatszerzésre, gyakorlásra, önkifejezésre. A gyere-

kek tapasztalataira, élményeire építve tervezzük és szervezzük meg a tevékenységeinket. Maga a tevékeny-

ség - s ennek öröme - a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esz-

tétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. A rajzolás, mintázás, festés, építés, képalakítás, a 

kézi munka, kedvezően befolyásolja a gyermekek képi látását. 

A tevékenységekhez folyamatosan gyűjtjük és tároljuk a különböző eszközöket, anyagokat, amelyeket a 

gyerekek a játékban, tevékenységükben felhasználnak. 

A gyerekek elkészült munkáit nagy becsben tartjuk: környezetünket díszítjük, kiállítást rendezünk, játékban 

használjuk, meglepetésnek, ajándéknak szánjuk. 
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2. 5.  Mozgás  

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A gyermek mozgásának fejlettsége képet 

ad általános fejlettségi szintjéről. A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 

éves gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenység által 

szereznek információt környezetükről. A mozgásfejlesztés kedvezően befolyásolja az értelmi és a szociális 

képességek alakulását, az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába 

foglal és az egész személyiség fejlődését, elősegíti.  

E fejezetben az egészségmegőrzés, megóvás elveit szem előtt tartva, a mozgáskultúra, a mozgásfejlesztés 

testneveléssel kapcsolatos tennivalóiról ejtünk szót. 

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni-mászni, manipulálni, 

vagyis mozogni. Ezért, lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakí-

tása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok megtanítása, be-

tartása. A megfelelő és nem túl sok szabályozásra a gyermekeknek szükségük van. Ezek alapján, ehhez iga-

zodva mérik be kompetencia határaikat. 

 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy egész nap megfelelő helyet és eszközöket biztosítunk számuk-

ra a mozgásos tevékenységekre a teremben és a szabadban egyaránt. 

A kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a gyermekek örömmel vesznek részt. A jó 

hangulatú tevékenység a gyermekek számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a 

mozgás természetesen beépül a gyermek spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik. 

 

Célunk 

Gyermekeink természetes mozgáskedvének felkeltésével, mozgásigényüket fenntartani, mozgáskultúrájukat 

fejleszteni. 

 

Feladataink 

 Spontán vagy szervezett formában, teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül az 

óvodai nevelés minden napján, minden gyermek számára – az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve – lehetőséget biztosítunk a játékos mozgásra, az egészséges életmódot erősítő 

egyéb tevékenységekre. A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megsze-

rettetése.  

 A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása. 

 Rendszeres mozgással az egészséges életmód (életvitel) kialakítása az egészség megőrzése, a testi 

képességek (állóképesség, ügyesség, gyorsaság, erő), a légzés, keringés, csont és izomrendszer egés-
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zséges fejlődésének elősegítése 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák (testrészek, téri irányok, észlelési területek integrációja, 

fogalomalkotás) és a szociális képességek (önuralom, együttműködés, társra figyelés, tolerancia, 

kudarckezelés stb.) fejlesztése. 

 Sokféle mozgásra ösztönző eszköz biztosítása a szabad levegőn és a teremben. 

 Az előírásoknak megfelelő biztonságos környezet kialakítása, figyelmet fordítunk a tevékenység so-

rán használt szerek, tárgyak épségére, tisztaságára. 

 A mozgásfejlesztés tudatos, differenciált megtervezése, szervezése, kezdeményezése, melynek során 

figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, egyéni és életkori sajátosságait, képességeit 

 

Módszertani ajánlások 

Az óvónő által szervezett torna, mozgásos játékok anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű fő gyakorlatokból 

tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. 

A szervezett torna, mozgásos játékok során speciális gyakorlatok beiktatásával teremtünk alkalmat a testal-

kati deformitások megelőzésére is (lábboltozat erősítés, gerinctorna). 

Az óvónő által szervezett torna, a mozgásos játékok során mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyer-

mekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat. A feladatok végre-

hajtásánál nem az, az elsődleges cél, hogy a gyermekek tökéletesen kivitelezve végezzék el a gyakorlatokat. 

Elsősorban örömteli mozgásos élményeket nyújtunk, melyeket átélve, olyan készségeket, képességeket tu-

dunk kialakítani, amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését is. Megmutatjuk a helyes 

mintát, ösztönözzük és biztatjuk a gyermekeket az esztétikus, pontos mozgásra. Ezt azonban soha nem elma-

rasztalva, hanem a pozitívumokat kiemelve tesszük. A szervezett torna, mozgásos játékok alatt fontos szem-

pont, hogy a gyermekek a legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozogjanak. Amíg lehetőség van rá, 

a szabadban tornázunk. 

Az óvodai testnevelés szerves része a mindennapos frissítő torna is. Ezt minden korcsoportban naponta 

legalább egyszer, 10-20 perces időtartammal szervezzük meg. Ha lehetőség van rá, megfelelő időben, ruhá-

zatban ezt is a szabadban, jó levegőn tartjuk. 

A mindennapos frissítő torna anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, kiegészülve egy-egy gimnaszti-

kai gyakorlattal. 

A heti rendszerességgel szervezett torna, a mozgásos játékok, valamint a mindennapos frissítő mozgáson a 

gyermekek az óvónő irányítása alapján kötött formában végzik a mozgásos feladatokat.  

Ilyenkor gondoskodnunk kell a rendszeres portalanításról, folyamatos szellőztetésről. A gyermekek öltözéke 

nem zavarhatja a szabad mozgást, ha szükséges mezítláb végezzék a gyakorlatokat. 

Minden szer tiszta és ép legyen, gondoskodnunk kell a balesetek megelőzéséről, a testnevelés foglalkozáso-

kon mindig két felnőtt biztosítja a felügyeletet. 
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A betegségből felgyógyuló, vagy gyengélkedő gyermek fokozatos terhelésére figyelnünk kell. A jó időki-

használás érdekében a frontális foglalkoztatás mellett a csoportonkénti feladatvégzést is gyakran alkalmaz-

zuk. 

Ha rendszeresen és megfelelően szervezzük ezt a tevékenységet, akkor a gyermekek szívesen és örömmel 

vesznek részt benne. Igénnyé, majd szokásukká válik a mindennapi mozgás. 

 

Kötetlen formában történik a mozgás játékidőben, illetve a szabadon választott tevékenységek folyamán. 

Ilyenkor a gyermekek a csoportszobában, tornateremben vagy az udvaron elhelyezett mozgásra ösztönző 

eszközöket késztetésük és igényük alapján, szabadon használják. 

Az óvodai mozgásfejlesztés legfőbb módszere a gyakoroltatás, minél többféle helyzetben, környezetben, 

eszközzel. 

A nagycsoportosoknak vízhez szoktató programot kínálunk. 

A mozgásfejlesztő tevékenység rendkívüli alkalmai a kirándulások és túrák, melyeken a természet megfigye-

lése mellett mozgásos játékokra, természetes akadályok leküzdésére, versenyek szervezésére is lehetőség 

nyílik. 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a speciális gyógytestnevelést, az ANK Egységes Szakszolgálat 

szakemberei vezetik. 

 

2. 6. Külső világ tevékeny megismerése 

A környezettel való ismerkedés az óvodai élet egészében érvényesül. 

A környező valóság a gyermek számára érzékszervileg megragadható, tapasztalható, tagolatlan egész. Önér-

vényesítő törekvései, fejlődő értelme arra ösztönzi, hogy felfedezzen, kutasson, keressen. A gyermek termé-

szetes kíváncsisága, érdeklődése, az óvónő magatartása, hitelessége biztosítja a kisgyermeknek a rácsodál-

kozás, megfigyelés, felismerés, felfedezés örömét. Ezen keresztül, a gyerekek megszeretik környezetüket, 

ragaszkodnak ahhoz, s ismereteikkel koruknak megfelelően eligazodnak abban. 

 

Célok 

A gyermek az őt körülvevő szűkebb és tágabb természeti, emberi és tárgyi környezetről olyan tapasztalatokat 

szerezzen, melyek az életkorának megfelelő ismereteket nyújt a biztonságos eligazodáshoz, és a környezettel 

való aktív kapcsolat kialakításához. 

Alakuljon ki az óvodás korban elvárható környezettudatos magatartása, és a környezetért felelős életvitele.  

A játék folyamatába illesztett spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzés, segítse elő a gyermek 

önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakítá-

sában. 
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Feladatok 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan alkalom, hely, idő, és eszközök biztosítása spontán 

és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szoká-

sainak alakítására . 

 A gyermekek érdeklődésének felkeltése környezetünk iránt. 

 A valóság formai, mennyiségi, és téri viszonyainak megismertetése. Változatos lehetőségek megte-

remtése arra, hogy az így szerzett ismereteket a gyermek a tevékenységeiben alkalmazza. 

 A környezet szépségének, esztétikumának megláttatása. 

 Környezetet védő, ápoló, környezetre figyelő magatartási szokások, környezetbarát életvitel megala-

pozása. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, a differenciált fejlesztés fokozott szem előtt tar-

tásával, elsősorban a saját tapasztalataikra alapozottan jussanak el környezetük megismeréséhez. 

 

Módszertani ajánlások 

A környezet megismerésére nevelés áthatja az óvodai tevékenységek egészét, ez tervezésünk alapja. 

A gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva biztosítunk újabb, és újabb élményeket, hogy a termé-

szeti és társadalmi környezetről szerzett ismereteik bővüljenek. Ennek módszerei: 

 Spontán, irányított megfigyelések 

 Átéléses, játékos tapasztalatszerzések 

 Mozgásos, társas szabályjátékok 

 Gyűjtés (természet kincsei, kupakok, elemek, papír… stb.) 

 Szimulációs játékok 

 Érzékszervi megtapasztalások 

 Szervezett természetjáró napok, rendszeres kirándulások 

 Életközösségek terepi tapasztalása, felfedezés 

 Élménypedagógia, koopertív tanulás. 

A kisgyermek mindennapi élete során, játékán és egyéb tevékenységein keresztül megtapasztalja az őt kö-

rülvevő környezet mennyiségi, formai, téri viszonyait, kapcsolatait, nap-mint nap matematikai tartalmú, 

tapasztalatokat gyűjt, azokat a tevékenységeiben alkalmazza. A matematikai nevelés minden tevékenységet 

átfog, jelen van minden témakörben. 

 

A környező világ megismerésére ajánlott témakörök 

 

A gyermekek szokásainak alakítása 

 takarékossági szokások (vízzel, energiával, használati tárgyakkal)  
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 az élet tisztelete 

 szemét és hulladék kezelése, a környezet tisztántartása szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék 

tárolása, természet-védelem.  

A "szokások" meghatározzák viszonyulásainkat a környezet minden eleméhez, ezért minden tevékenység-

hez, s témakörhöz kapcsolódnak! 

 

Az én kép fejlesztése 

 A gyermekek önmagukról szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszere (pl. személyi adataik is-

merete stb.) 

 Testséma ismeret, a test koordinációjának, személyi zónájának alakítása 

 Saját mozgás megfigyelése (tükör) 

 A társaikhoz, a tárgyakhoz való viszonyuk - Egyensúlyérzékük fejlesztése 

 Érzékszervek fejlesztése 

 

A természeti – emberi –tárgyi környezet megismerését szolgáló témakörök 

 

Évszakok 

 neve, sorrendje, színei, jellemző jegyei 

 napok neve sorrendje, napszakok jellemző jegyei  

 tapasztalatok az időjárás változásairól, 

 időjárás változás - öltözködés összefüggései, fűtés, energia-takarékosság. 

Növények 

fák, virágok neve, illata, színe, termése 

magok, ágak csíráztatása, hajtatása, palántázás, - a változások megfigyelése 

növénygondozás 

gyümölcsök, zöldségek neve, külső jegyei, jellegzetességei, formája, íze, zamata, miért fogyasztjuk? hogyan? 

Állatok 

ismerkedés a környezetünkben élő állatokkal, állatok kicsinyeivel, megnevezésük, 

felismerésük külső jegyeik alapján, állatok hangjának felismerése, utánzása, 

ismert állatok életmódjának megfigyelése (látogatás a vasasi állat-menhelyre) 

állatgondozás (téli madáretetés) 

ismerkedés egzotikus állatokkal - Állatkert, ismerkedés filmen, képen, 

Színek 

alapszínek, kevert színek, színek árnyalatai. 

Víz 

az évszakok változásiban a víz csodálatos változatosságának megfigyelése, 
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vizes játékok, tevékenységek, 

akvárium, terrárium telepítése, gondozása 

a vizespohár mint zeneszerszám, 

" felhő " készítés, hóolvasztás, vízülepítés, jégkészítés, sósvíz fagyasztása, 

a víz és az élet - növények, állatok, emberek 

Tűz 

 meleget ad, (oxigén nélkül elalszik), a gyertya lángja, kiszebáb égetés 

 veszélyei, tűzoltók munkája 

Levegő 

Tapasztalatok a levegő jelenlétéről, szükségességéről, (!sosem kísérletezünk az élet tiszteletét meg-

sértve!)  

ismerkedés a levegő tulajdonságainak egy részével 

levegőmozgás, szél, figyeljük meg a szél hangját, forgó-, szélmalom-, kígyókészítés, repülő, ejtőer-

nyő-készítés stb.  

tapasztalatok a hangról, a levegő rezgése papírlap gyors mozgatásával, fűszállal, fésűvel, lufival, 

hangszerek megszólaltatása (nádsíp, fűzfasíp, furulya, citera, stb.) 

a beszívott és kifújt levegő felhasználása: léggömbfújás, szappanbuborék fújása, gyertya elfújása, 

gyertyaláng elhajítása levegővel, szívószállal a levegőt víz alatti pohárba, zacskóba fújják, juharfa-

termés, pitypang röptetése,  

levegőszennyezés - dohányzás 

Föld 

 agyagozás 

 homokozás 

 talaj - mint természeti erőforrás (kertészkedés, növénygondozás) 

 a különböző talajformák tulajdonságainak megtapasztalása; keménysége, puhasága, porhanyóssága, 

felszívja a nedvességet, tartja, kiszárad. 

A mi világunk 

Föld mint égitest 

Nap mint égitest, fénye, melege,  időérzékelés. 

 

Az óvoda és a lakóhely társadalmi környezete 

 

Család 

saját családjuk neve, családtagjaik száma, a család otthona, lakcíme  

összetartozás, szeretet, felelősség egymásért 

Óvodások vagyunk 
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 bemutatkozás, ismerkedés a csoportszobával, az óvoda egyéb helységeivel  

 eligazodás az óvoda udvarán 

Az óvoda környéke 

 az óvoda környékén régi és új épületek 

 intézmények, milyen célt szolgálnak, 

 látogatás az óvoda környéki intézményekbe (mozi, színház, könyvtár stb.) 

 szobrok, nevezetes épületek lakóházak 

 térképkészítés óvodánk környékéről  

 utak, terek, parkok megismerés 

 városunk nevezetességei 

Felnőttek munkája 

az óvodában dolgozó felnőttek munkája 

foglalkozások, eszközök, felszerelések az egyes munkahelyeken. 

Közlekedési ismeretek 

gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása, szabálytudatra, veszélytudatra való nevelés 

  közlekedési lámpa, gyalogátkelőhely  

utazás autóbuszon 

közlekedési eszközök, járművek ismerete, megnevezése  

közlekedés - zajártalom - levegőszennyezés 

Iskolások leszünk 

 látogatás az iskolába 

Tárgyak anyaga tulajdonsága 

 papír, fa, fém, textil, üveg, műanyag, és ezek újrafelhasználása, stb. 

Népszokások, ünnepek, zöld programok 

 Luca napi búzavetés 

betlehemezés 

 tojás festés  

 időjárási megfigyelések jeles napokon, „Mackó-nap”  

 Föld napja, Víz napja, Madarak és Fák napja 

 Márton napi felvonulás 

Egészség-napok 

őszi, tavaszi növény- és faültetés,Faültetés Napja, „Zöld Föld Hét” 

„Mozdulj-napi” programok 

kirándulások 

piac-látogatások 

„Kivirul a világ” – környezetismereti játék, játékos vetélkedő 
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„Állatok világnapja” 

„Madarak Karácsonya”, téli madáretetés 

            „Kukkantó-program” 

Alapítványi támogatással, aktuálisan szervezett programok: pl: 

Vasasi állat-menhely látogatása 

ZOO ovi 

Biokom, „Zöld Híd” programok 

 

2. 7.  A munka 

A munka a játék mellett fontos nevelési eszközünk, melynek segítéségével pozitív irányba befolyásoljuk 

a gyermekek személyiségének fejlődését, a közösségi élet alakulását, a környezet megismerését. A 

tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és 

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

céltudatosság) alakításának fontos lehetősége. Önként - azaz örömmel és szívesen - végzett aktív 

tevékenység, az erkölcsi nevelés fontos eszköze. E tevékenység a játékból bontakozik ki, és játékos 

jellegét végig megőrzi. A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és 

mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 

Célunk 

Hogy gyermekeink a munkát örömmel, belső késztetésből, önként vállalt tevékenységként végezzék. 

 

Feladatunk 

 Olyan ismeretek, tapasztalatok nyújtása, amely segíti érzelmi ráhangolódásukat a játéktól eltérő 

munkavégzésre. 

 Megfelelő mennyiségű, használható, minőségi eszközök biztosítása, a különböző munkafajtákhoz 

 Megfelelő idő és hely a munkafajták megismerésére, begyakorlására. 

 A felnőttek példamutatása, együttműködése, elismerése motiválja a gyermekeket a tevékenységre 

 

A gyermeki munka területei 

 

Önkiszolgálás - Gyermekeink saját személyükkel kapcsolatos tevékenységeik (öltözködési, étkezési, test-

ápolási teendők, a környezet rendjének megőrzése). 
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A közösségért végzett munka - Az óvoda, a csoport mindennapi életével kapcsolatos tevékenységek, egyé-

ni megbízatások teljesítése, felelősrendszer, ajándékkészítés, élősarok gondozása, az évszaknak megfelelően 

a csoportok kert és udvarrészének gondozása, ápolása. 

 

Alkalomszerű munkák – esetenként megbízatások (az alkalomszerű munkák váratlansága, gyakorlatlansá-

ga miatt pontosabb magyarázatot, gondos szervezést igényel óvónőinktől). 

 

Kisebbek segítése - Minden gyermekünktől, de nagycsoportosainktól különösen elvárjuk, hogy, hogy a 

mosdóban, öltözőben, udvaron, bárhol, ha a kisebb bármilyen segítségre szorul, szívesen segítsenek, vagy 

kérjék a felnőttek segítségét. 

 

2. 8.  Tanulás 

A valódi tanulás a tevékenységekben valósul meg. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben után-

zásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkere-

tekben valósul meg. 

A tanulást támogató környezet megteremtése során építünk a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismeretei-

re. Az újabb tapasztalatok és ismeretek szorosan kapcsolódnak a már meglévőkhöz, tartalmuk fokozatosan 

mélyül és bővül. 

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

felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Ennek érdekében fontos, hogy minél több 

tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse a gyermek. 

Az óvodai tanulás számunkra tág fogalom: a mindennapok örömmel átszőtt, élmény gazdag világfelfedezé-

sét jelenti, melynek során szenzoros, motoros, verbális, szociális ismeretekhez, tapasztalatokhoz jut a gyer-

mek. Komplex, folyamatos, átfogó tevékenységnek tekintjük, melyben gyermekeink kíváncsiságára, érdek-

lődésére, nyitottságára, aktivitására, kreativitására, modellkövető, utánzó magatartására építünk. 

Az óvodai tanulás útja a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás. 

A tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének ki-

bontakozását. 

 

Célunk  

Olyan kompetenciák kialakítása, amelyek megalapozzák az önálló, folyamatos tanulást. 

 

Feladatunk 
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 élményekben gazdag, tevékeny óvodai élet biztosítása 

 a tanulási folyamat tudatos tervezése, szervezése, mely korcsoportonként és témakörönként bővül 

 a szenzomotoros tapasztalatszerzés során az érzékelés, észlelés fejlesztése 

 a gondolkodási műveletek megalapozása, fejlesztése 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket célirányos folyamatban a számukra ténylegesen szükséges 

ismeretekre, jártasságokra, készségekre tanítjuk meg 

 

Módszertani ajánlás 

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gya-

korlatban azonban, a tárgyi koncentráció elvének megfelelően, egységet alkotnak.  

A játék folyamatába illesztett, irányított tanulás óvónőink és gyermekeink kölcsönösen egymásra ható 

játékos, közös tevékenysége, amelyet óvónőink az előre megtervezett feladatok alapján a gyermekek 

részvételével, megnyilatkozásaikhoz, egyéni fejlettségükhöz igazodva szerveznek és irányítanak. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. A tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

A tanulás formái az óvodában 

 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás  

 a spontán játékos tapasztalatszerzés 

 a cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás  

  az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, gyermeki kísérlet, 

 

A tanulás szervezeti keretei 

Az óvónő által irányított tevékenységek, kötött és kötetlen kezdeményezések foglalkozások aránya az életkor 

változása szerint alakul: kicsiknél a kötetlen kezdeményezések túlsúlya jellemző, bár ebben az életkorban is 

szervezhetünk, szervezünk kötött formájú irányított tevékenységet foglalkozásokat.  

 

A játék folyamatába illesztett kötetlen kezdeményezéseket/ óvónő által irányított tevékenységeket legalkalma-

sabbnak tartjuk a gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelembevételére, az egyéni vagy kiscsoportos fej-

lesztésre. Szervezésénél nagy jelentősége van az érdeklődés felkeltésének (kezdeményezés, motiváció mód-

ja). Feltétlenül figyelnünk kell azokra a kisgyermekekre, akik valami miatt rendszeresen nem kapcsolódnak 

be, nem vesznek részt a kezdeményezéseken. Egy-egy témakör sokoldalú, tevékeny, folyamatos feldolgozá-

sára törekszünk. 
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A játék folyamatába illesztett kötött kezdeményezések/ óvónő által irányított tevékenységek   

A párhuzamosan végezhető, gyermeki tevékenységek tervezésénél, szervezésénél, fő szempontnak tartjuk a 

közös élmények együttes feldolgozását, oldott légkörű differenciált, cselekedtetéssel, kiscsoportos foglalkoz-

tatással, problémahelyzetek megoldásával. 

 

A tanulásszervezés szempontjai 

 a témakörök kiválasztása az évszakok élménykörére épül, tartalmazza lakóhelyünk, környezetünk sajátosságait 

 a témakörök feldolgozása komplex tevékenységek formájában történik, sokoldalú tapasztalatszerzésre épül a 

gyermek tevékenységére alapozva 

 a tanulási folyamatot a csoportnaplóban tervezzük meghatározott időszakra 

 

A tanulás munkaformái 

Egyéni munkaforma: a gyermekek lehetőleg saját elképzelésük szerint, saját eszközeikkel, önállóan oldják 

meg a feladatokat. 

Páros – mikrocsoportos munkaforma: megtanulják a gyerekek, hogy társaikkal együttműködve, egymást 

segítve vegyenek részt a tanulásban. 

Frontális munkaforma: az óvónőre és a társakra figyelve a csoport együtt oldja meg a feladatokat, közösen 

beszélgetnek a tapasztalataikról. 
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3.  A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 
 

A gyermek belső érése, a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére 

(hat-hét éves korra) a gyermekek többsége eléri az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. A rugalmas 

beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettségi szint szerinti iskolakezdésre. 

A sikeres iskolai munkához szükségesek az alábbi feltételek megléte: testi, lelki és szociális érettség. 

 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek teste arányosan fejlett, teherbíró. Megváltoznak testará-

nyai, megkezdődik a fogváltás. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb, erőteljesen fejlődik a 

mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését 

szándékosan irányítani képes. 

 Óvodáskor végére a gyermek pozitívan viszonyul az iskolába lépéshez, készen áll az iskolai élet és a 

tanító elfogadására. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek: értelmi erőit egyre 

magabiztosabban használja a megismerés, a probléma megoldás során. A cselekvő-szemléletes és 

képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. 

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél. Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formá-

ban életkorának megfelelő formában, tempóval és hangsúllyal beszéddel kifejezi. Tisztán ejti a ma-

gán- és mássalhangzókat. Végig tudja hallgatni, és megérti mások beszédét. 

 A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek képes együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermekkel. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, feladattudata kialakulóban van. 

 A sajátos nevelési igényű kisgyermeknél is – folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett 

pedagógiai munka mellett - fejlődnie kell az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önálló-

ságra törekvésnek, és az együttműködésnek.  

 

Az óvodai nevelés végén megfelelő időben, „Óvodai szakvélemény” kiadásával nyilatkozunk a gyerekek 

iskolaérettségéről. 

 

A tanköteles gyermekeink (Kt. 6.§) szüleit az iskolai beiratkozás szabályairól, módjairól (Kt.66.§), az ön-

kormányzat által meghirdetett időszakban minden alkalommal tájékoztatjuk. 
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Bevezető 

 
A közoktatási törvény 44-48.§ előírja az oktatási intézmények számára a pedagógiai program és a helyi tanterv 

előkészítését, elfogadtatását és nyilvánosságra hozatalát. 

A Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv az oktatási intézmény alapdokumentuma. Ez a fokmérő, melyhez a 

fenntartó igazítja értékeléseit, elvárásait, fejlesztési támogatásait. 

Ez az a tájékoztató, melyből az iskola igénybevevője (pl. szülők) megtudja, milyen értékeket közvetít az iskola, s 

milyen fejlődési szintre juttatja tanulóit.  

Egy Pedagógiai Programot elolvasva minden érdeklődő tájékozódhat egy oktatási intézmény nevelési filozófiájá-

ról, gyakorlatáról, tárgyi, személyi, anyagi helyzetéről, valamint egyéb speciális szolgáltatásairól. 

 

1. Az iskola bemutatása 

 

1.1. Az iskola adatai 

 

Hivatalos elnevezése:    ANK Óvoda-Iskola 

 

Az intézményegység székhelye:  7666 Pogány, Széchenyi utca 11. 

 

Telefon és fax:    72/425-464 

 

Az óvoda-iskola fenntartója:   Pécs–Pogány Intézményfenntartói Társulás 

 

Gesztor intézmény:   Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

      7632 Pécs, Apáczai Körtér 1. 

Igazgató:     Turi Katalin 

 

Alapító Okirat száma, kelte:  06-6-234-32/2008. 

 

Tanulócsoportok száma:  2 vegyes évfolyamú osztály (1.-3. és 2.-4.) 

 

Férőhely:    28 fő 

 

Intézményvezető neve:   Juhászné Koltai Zsuzsanna 



 

 

  

1.2. Küldetésnyilatkozat 

A legszebb, a legfelemelőbb hivatás az ember szolgálata. A gyermekek szolgálata során ez a hivatás méh na-

gyobb felelősséget jelent választójának. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol. Foko-

zottan igaz ez a kistelepüléseken működő kisiskolára. Mindezek ismeretében alakítjuk, jobbítjuk, iskolánk peda-

gógiai rendszerét formáljuk iskolai kultúránkat. Igyekszünk, mindazon jó adottságokat kihasználni, melyek a kis 

létszámú közösség sajátosságai. Törekszünk, hogy kisiskolánk belső világa, erkölcsi értékrendszere megfelelően, 

gyermekközpontú legyen, a kölcsönös elfogadásra, megbecsülésre, szeretetre épüljön.  

 

1.3. Jövőképünk 

Iskolakoncepciónk vezérfonala a humánum, minden fázisában arra törekszünk, hogy a gyermek optimális szemé-

lyiségfejlődését szolgáló emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki az iskolai tanulmá-

nyok megkezdésekor induló bevezető és kezdő szakaszban, 1-4 évfolyamon, és folyamatosan jobbítsuk azt.  

Hagyományos emberi értékeken alapuló nevelésünk, oktatásunk modern, életszerű normák közvetítésére is hiva-

tott. Tanítói testületünk elkötelezett, hivatásszerető, szakmailag jó felkészült, az osztatlan tanulási tevékenysége-

ket jól ismerő, és jól alkalmazó tanári testület, mely töretlenül fáradozik ezen értékek megvalósításán. A társa-

dalmi folyamatok, az oktatáspolitikai változások, az önkormányzati szándék határozzák meg a mozgáskeretet. A 

külső lehetőségek maximális kihasználása, a belső erőforrások mozgósítása, optimális kiaknázásuk a mi felada-

tunk. Iskolafilozófiánk kiindulópontja a gyermek. Aktív részese, alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki sze-

mélyiség fejlődésének folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli.  

Az iskola, a szülő partnere ebben a folyamatban, a tudásgyarapítással is a személyiségfejlődé lehetőségeit szol-

gálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az iskolahasználók köre; tanulók, szülők, 

pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel. Mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak 

együtt.  

 

1.4. Helyzetelemzés 

Iskolánk az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszában 1-4 évfolyamon látja el a településen az 

alapfeladatokat. Két összevont tanulócsoportban folyik az oktatás.  

1991-től, az intézmény megalakulásától többcélú, közös igazgatású intézményként működtünk az óvodával. 

2007. július 1-től a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ tagintézményeként működünk. 

Fenntartásunk intézményfenntartói társulás keretében történik. 

Tagintézményi működésünktől újra iskolaotthonos rendszerben folyik a tanulási tevékenység iskolánkban. 

A 2008-2009-es tanévtől bevezetésre került a kisebbségi németnyelvű oktatás. 

 Az intézményegység-vezető és két tanító látja el tanítói feladatokat, kiegészítve az óraadó nyelvtanárok óraszá-

mával.  

 

1.5. Az iskola természeti és társadalmi környezete 

Pogányhoz a legközelebb eső nagyváros éppen a megyeszékhely; Pécs. 

Mindössze 8 km távolságra vagyunk egymástól. A községben Önkormányzati Hivatal, Posta, Orvosi Rendelő, 

Óvoda- Általános Iskola, Nemzetiségi Klub és Közművelődési Könyvtár is működik. A faluval kapcsolatos tör-

ténelmi adatok nagyon régre nyúlnak vissza.  

Mindig is több nemzetiség lakta. Németek, horvátok és magyarok éltek itt egyetértésben. Mára a roma nemzeti-

ség is fellelhető, de nagyon elenyésző arányban. 

A korábban sport célokat szolgáló repülőtér a közelmúltban fejlesztésre került, melynek eredményeként a térség 

Pécs-Pogány repülőtere létrejött. Bővítése még folyamatban van. A térség számára fontos kereskedelmi, idegen-

forgalmi és iparfejlesztési célokat tölt be a kiépült repülőtér. 

Településünk szép természeti környezetben helyezkedik el, a pogányi Halastó országos jelentőségű, kedvelt 

horgászparadicsom.  

A település három nagyobb részre tagolható, a régi falu a tó közelében helyezkedik el, feljebb az új települési 

rész található. A falu külterületi részein, a szőlőhegy található az egyéni gazdálkodási területekkel. 

A falu a Pécs- Harkányi úton balra közelíthető meg, zsáktelepülés. 

Nem tartozunk a hátrányos települések közé. A város közelsége meghatározó, álláslehetőséggel, viszonylag jól 

működő közlekedési lehetőséggel a faluban élők nem átlag alatti színvonalon élnek. Szintén a nagyváros közel-

ségének hatása, hogy a település nem egy elöregedő falu, a fiatalabb generáció nem törekszik a városba, a családi 

házak többgenerációsak, gyakran együtt maradnak a nagyszülőkkel.  
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 Óvodai felvételi körzetünk a faluba bejelentett 3. életévét betöltött gyermekekre korlátozódik. Az utóbbi évek-

ben Kökényből két, Pécsudvardról egy bejáró gyermekünk van. 

Az utóbbi 10-15 esztendőben megszaporodó építkezések hatására jelentős fejlődésnek indult a település.  Sajnos 

ez a fejlődés 4-5 éve leállt (elfogytak a beépíthető telkek), ez a tendencia a gyermekszámok alakulására is hatás-

sal van, egy re kevesebb a születések száma. 

 

1.6. Személyi feltételek 

Tanítói létszám 2008. szeptember 1-én: 3 tanító és 1 fő tanító/intézményegység vezető 

     2 fő óraadó nyelvtanár 

     Ebből tartósan távol, GYED: 1 tanító 

Egyéb, technikai alkalmazottak: 1 adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazott 

     1 fő konyhai alkalmazott 

     1 fő konyhai/ és takarítói tevékenységeket ellátó 

 

1.7. Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei  

Az iskola egy épületben működik az óvodával. Két kisméretű osztályterem, egy informatikai eszközökkel felsze-

relt egyéb, az oktatás céljait szolgáló helyiség áll rendelkezésre. Itt a nyelvi órák, a zeneiskolai, művészeti foglal-

kozások, logopédiai foglalkozás történik. Az emeleten tornaszobát rendeztünk be. Az épületben van az ebédlő, 

melyet az óvodásokkal közösen használunk. Konyhánk a tagintézményi átalakulás óta tálalókonyhaként üzemel. 

Tanári szoba és szertár tartozik még az iskola helyiségeihez. Az iskolások számára használható udvarrész füves, 

a tanulói létszámhoz mérten tágas. Szépen gondozott, fákkal parkosított. Kevéd udvari játékkal ellátott.  

A tetőtérben elhelyezkedő Községi Könyvtár könyvtári óráink és számos más rendezvény színtere.  

A kosárlabdapálya és a sportpálya, mely a falu sportegyesületének használatában van, igény szerint számunkra is 

igénybe vehető.  

Az iskola taneszköz ellátottsága jó, a tantermek felszereltsége megfelelő, rendelkezésre állnak azok az eszközök, 

melyek a pedagógusok oktató munkájához szükségesek.  

 

1.8. Comenius I. partnerközpontú működés 

A minőségirányítás megvalósítása és segítése érdekében kialakította a Comenius I. követelményein alapuló és a 

közoktatásban alkalmazott minőségirányítási rendszert. 

Célunk a partnerközpontú működés kiépítése, folyamatainak szabályozása. A szabályozott folyamatok, partnerek 

igényeit figyelembe vevő folyamatos fejlesztése. Szervezeti kultúránk tudatos építése, folyamatos fejlesztése.  

A 2002-ben megkezdett minőségirányítási rendszerünk az ANK intézményéhez történő kapcsolódásunk után 

teljesedik ki, a nagyintézményi tapasztalatok a minőségirányítási tevékenységek folyamatos megújulását eredmé-

nyezik. 

A partnerközpontúság az oktatási intézmény és partnerei között kölcsönös elkötelezettség kialakítását feltételezi. 

Arra ösztönöz, hogy az intézmény ismerje meg partnereinek igényeit, folyamatosan tájékozódjon ezek teljesülé-

séről, majd a partneri visszajelzések figyelembevételével végezze el a szükséges korrekciót. 

A teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítése során intézményünk életében, gondolkodásmódjában különbö-

ző követelményeket fogalmaztunk meg. A kiépített program működéséhez és sikeréhez a vezetői elkötelezettsé-

gen túl, a nevelőtestület aktív támogatása is elengedhetetlen. 

 

 

2. Az iskola nevelési Programja 

 

2.1. Pedagógiai alapelvek 

A pogányi Óvoda-Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő- és oktatómunkájukban az alábbi pedagógiai 

alapelveket szeretnék érvényesíteni.  

  

1.  Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

Ennek keretében:  

•  Tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét.  

•  A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.  

•  Az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit.  
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•  Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tő-

lük.  

•  Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb 

problémáiban is. Ha a gyermek megérzi, hogy nevelője figyelemmel fordul feléje, ismeri kívánságait, örömeit, 

bánatait, ha benne segítőre, támogatóra talál, ha érzi, hogy a nevelő következetesen ragaszkodik követeléséhez, 

akkor mindez a nevelő tekintélyének elismeréséhez vezet.  

•  Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:  

o  tanuló és tanuló  

o  tanuló és nevelő  

o  szülő és nevelő  

o  nevelő és nevelő között.  

  

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képessége-

inek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg 

és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 

    Ennek érdekében:  

•  A tudatos, tervszerű nevelő- és oktatómunka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a min-

dennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt.  

•  Iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára 

vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formá-

lódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.  

• Az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk.  

•  Kiemelkedő képességű tanulóinknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására.  

•  A világban való eligazodáshoz szükséges legalább egy idegen nyelv elsajátítása, melyet jó, ha már alsó tago-

zatban elindítunk.  

•  Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai for-

radalommal.  

•  Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit.  

•  Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen.  

•  Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre.  

•  Célunk az, hogy – elsősorban személyes példamutatással – neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.  

•  Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat.  

•  Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakí-

tására.  

•  Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyi-

ségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld 

iránti szeretetet.  

 

3.  Iskolánk folyamatosan bekapcsolódik lakóhelyünk életébe, részt vesz abban.  

-  Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal.  

-  Lehetőséget teremtünk, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhesse-

nek a szülők, az érdeklődők.  

-  Ápoljuk kapcsolatainkat /Óvoda, Önkormányzat, munkahelyek, stb./- Aktívan részt veszünk a községi rendez-

vények szervezésében és lebonyolításában.  

  

4.  Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magá-

ban az alábbi tulajdonságokat:  

- humánus,  

   - erkölcsös,  

- fegyelmezett,  

   - művelt,  

�   - kötelességtudó,  

�    - érdeklődő, 

   - nyitott, kreatív, alkotó,  

�     - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,  

�    - képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias,  

�    - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,   

�    - jó eredmények elérésére törekszik /játékban, munkában, tanulásban/,  
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�    - öntevékenyen, aktívan részt vesz a tanulásban,  

�   - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni,  

�   - ismeri, tiszteli, óvja és ápolja nemzeti kultúránkat, a természet és környezet  

- értékeit, más népek értékeit, hagyományait,  

�    - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

�   - viselkedése udvarias,  

�   - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,  

�    - szereti hazáját,  

�    - megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,   

�    - szellemileg és testileg egészséges, edzett,   

�    - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.  

 Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes tanulónk szemé-

lyiségében, de nevelőink mindennapi nevelő- és oktatómunkája arra irányul, hogy a lehető legtöbben rendelkez-

zenek a felsorolt személyiségjegyekkel.   

A felsorolt alapelvek csak abban az esetben érvényesülhetnek a nevelésben, ha azok egységét és összhangját az 

iskolai nevelőmunka minden területén biztosítjuk. Ebből a szempontból az iskolát oszthatatlan közösségnek kell 

tekinteni. Ennek a közösségnek minden személye és szerve– igazgató, nevelők, iskolaszék, szülői munkaközös-

ség – egybehangolt nevelői ráhatása biztosíthat csak eredményt. 

 

2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenység célja, feladatai 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása 

tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az 

egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.  

  

Fejlesztési területek 

   Tanulási motívumok:  

Az örökölt tanulási motívumok megerősítése; a teljesítménymotivációk kialakítása; a tanítványi kötődés, mint 

fontos tanulási motívum erősítése; a társakhoz való viszony motiváló képességének /segítőkészség, tisztességes 

versengés/ fejlesztése.  

   Értelmi képességek:  

Megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség; szemléletes megfigyelések lehetőségének biztosítása, 

azok szóbeli megfogalmazása; a racionális gondolkodásmód kialakítása.  

Olvasási-, írás- és beszédkészség folyamatos fejlesztése. /Első osztályosaink hangoztató – elemző - összetevő, 

szótagoló olvasási módszerrel tanulnak./  

 A szövegértés és szövegalkotás gyakorlása. A nyelvtani ismeretek alapjainak elsajátítása. Képi gondolkodás, 

rendszerezés, kombinatív képesség fejlesztése tapasztalati szinten – tárgyakkal, játékokkal, elsősorban manipulá-

ciós úton.  

   Informatikai képességek:  

Információk szerzésének és felhasználásának készsége, kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata.  

A számítógép felépítésének, működésének, kezelésének alapszintű elsajátítása.  

   Idegen nyelvi képességek:  

A német nyelvi órákon a beszédértés és beszélgetési képesség fejlesztése.  

A kissebségi nyelvoktatás lehetőségével emelt szintű nyelvi tevékenység elsajátítása a cél, a 4. évfolyam után az 

ANK-ban felső tagozaton is folytatható legyen a tanulók számára a megkezdett nyelvi tanulmány.  

Középpontban az „emberközpontú” nevelés áll.  

Munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a 

személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, és ezek határozzák 

meg viselkedésüket, magatartásukat.  

  

1)  Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete.   

2)  Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. A testmozgás iránti igény. Az önel-

látás képességének kialakítása /tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása/. Az egészségvédelem 

/az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése/.  

3)  Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye /önbecsülés, önbizalom/. Felelősségvállalás 

saját sorsának alakításáért /önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás/.  

4)  Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egy-

más elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

5)  A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.  
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6)  Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Fegyelem és önfegyelem.  

Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.  

7)  A világ megismerésének igénye.  

8)  A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti múlt megismerése, megértése, 

emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.  

9)  A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete.  

10) Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, az emberek egyenlőségének elismerése. 

Igény a közösségi tevékenységekre.  

  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló 

eljárások, nevelési módszerek.  

  

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:  

  

 

1.  Közvetlen /direkt/ módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat 

révén hat a tanulóra.  

2.  Közvetett /indirekt/ módszerek azok, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül 

érvényesül.   

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  

 Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk 

végzős diákjai a negyedik évfolyam végén:  

- Minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás 

feltételeinek. /Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesíté-

sén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfo-

galmazott követelményeknek./  

- Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek 

képessé teszik őt arra, hogy a felsős követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek.   

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, beideg-

ző módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

Magatartási modellek bemutatása, 

közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói     

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   csoportos 

minták kiemelése   a közösségi élet-

ből. 

Tudatosítás (meggyőződés kialakí-

tása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó magatar-

tási normákról. 

- Vita. 
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- Ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szüksé-

ges viselkedés- és magatartásformákat.  

  

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevé-

kenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakí-

tása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajá-

títása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló 

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felkel-

tése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a 

nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzé-

sének felébresztése. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése 

a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az isko-

lai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 
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9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, 

edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tuda-

tosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 

Ebből következően iskolánk gyermekideálja:  

 -  Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni.  

-  Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani.  

-  Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne.  

-  Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá.   

-  Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani.  

-  Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt.  

-  Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket.  

-  Legyen tisztelettudó, de azt érdemeljük is meg.  

-  Legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia.  

-  Legyen kitartó, de ne legyen önfejű.  

-  Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető.  

-  Legyen együttműködő, de ne legyen konformista. 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Tanulóink – 6-10 éves korúak – fejlődésének jellemzői:  

  

A gyermekek nagy része iskolaéretten kerül az első osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeret- és teljesítmény-

igénnyel. Interperszonális kapcsolataikat erősen meghatározza a számukra fontos személyekhez – szülőkhöz, 

pedagógusokhoz – való kötődés. Az új követelményeknek való megfelelés számos képességbeli és személyiség-

beli tényezőt igényel.  

Ezért ebben az életkorban jelentkező problémák nagy része beilleszkedési, illetve tanulási nehézségekben és 

magatartásproblémákban fejeződik ki.  

Szerencsére a mi iskolánkban ilyen csak egy-két tanulónál jelentkezik, s pedagógusaink a szülőkkel és a tanulók-

kal együttműködve sikeresen orvosolják a problémákat – természetesen elsősorban a tanulók érdekeit figyelembe 

véve. 

A 10 éves korúaknál már elkezdődik az önállósulási törekvés, a felnőtt-kapcsolatok helyét a társkapcsolatok 

fontossága veszi át. A beilleszkedési nehézségek nagy része erre a korra már megoldódik.  

  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő- és oktatómunka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók 

közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán 

keresztül érvényesül.  

- A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-

oktatómunkájának alapvető feladata.  

- A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatar-

táshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásá-

tól az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.  

- A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos 

tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor 

érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek.  

- Feladat még a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai kere-

tek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  
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2.5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő 

tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók mo-

tiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módsze-

reket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását bizto-

sítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a peda-

gógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanu-

lók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A ne-

velők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munká-

jára támaszkodnak. 

 

 A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek 

Szakkörök.  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jelle-

güket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdek-

lődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figye-

lembe vételével – minden tanév elején az iskola igazgatója javaslata alapján nevelőtestülete dönt. Szakkör 

vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: tanévnyitón, 

1956. október 23-a, 1849. október 6-a, 1848. március 15-e évfordulóján, Márton napkor, karácsonykor,  

Anyák napján, tanévzárókor.  

 

Napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon.  

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási na-

pokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon működik. 

Az alsó tagozaton iskolaotthon is működhet, a napközis ellátás helyett. Ebben a formában, a tanulásszerve-

zés szerves része a szabadidős tevékenység. A tanulási órák és szabadidős tevékenységek váltakoznak a taní-

tási nap folyamán.  

Diákétkeztetés.  

Az iskolánkba beíratott tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.  

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a rászorulók 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglal-

kozások segítik.  

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

heti egy-két felzárkóztató órát szervezünk. A foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola le-

hetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola igazgatója javaslata alapján a nevelőtestü-

lete dönt. 

 

a) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szak-

tárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szerve-

zünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A ver-

senyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

végzik. 

 

b) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy-két alkalommal tanulmányi kirándu-



138 

  

lást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

Az a tanuló nem vehet részt kiránduláson a nevelőtestület döntése alapján, aki évközben folyamatos fi-

gyelmeztetéseket kapott. 

c) Erdei iskola. (Mint lehetőség.) A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melye-

ken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

d) Színházi előadások látogatása. Minden évben a jelentkezések függvényében szervezünk színházi láto-

gatásokat. Ezeken való részvétel önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

e) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanu-

lókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a fel-

merülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

f) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyv-

tár segíti. 

 

g) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alap-

ján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. 

sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan hasz-

nálják. 

h) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak, evangélikus, református 

és római katolikus, – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szer-

vezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

Rendszeres programjaink 

 

-  tanévnyitó ünnepély  

-  az aradi vértanúkról való megemlékezés  

-  Mikulás ünnepség  

-  karácsonyi ünnepség  

-  színház- bábszínház látogatás  

-  farsangi karnevál  

-  március 15-e megünneplése  

-  vers- és prózamondó verseny  

-  matematika verseny  

-  nyílt napok  

-  Anyák napja  

-  tanulmányi kirándulás  

-  gyermeknap  

-  tanévzáró ünnepély 

 

2.6. A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok 

Az iskola- és osztályváltás, valamint az iskolába lépés miatt jelentkező beilleszkedési (esetleg magatartásbeli) 

gondok okai igen szerteágazóak lehetnek, hiszen akár a családtól való elszakadás is halmozhatja a gyermek 

pszichés megterhelését. Feladataink: 

- az iskola- és osztályváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors felderítése, a gondviselő-

jével történő egyeztetés, 

- az iskolai („tagozat”, osztály) körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval (személyes kapcso-

lat létesítése), 

- a közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényező is), 

- a gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyors megsegítése. 

 

A feladat elsősorban a megelőzés illetve a már kialakult problémák megoldása. A beilleszkedés és a már kialakult 

probléma szempontjából több területen más-más feladataink vannak. 

 

Megelőzés szempontjából 
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A beilleszkedési nehézségek gyakran járnak együtt magatartási zavarokkal. Ezért különös körültekintéssel járunk 

el azokkal a tanulókkal, akik valamilyen ok miatt szokatlan körülményekhez kénytelenek, viszonylag gyorsan 

alkalmazkodni. Ezek általában első osztályba érkezéskor, az emelt szintű képzés változásakor, iskolaváltoztatás-

kor a legjellemzőbbek, valamint az átmenetek esetén (óvoda – iskola, 4. évfolyam – 5. évfolyam, általános iskola 

– középiskola). 

 

Iskolába lépéskor, az első osztályba érkezéskor: 

Az iskola oktató-nevelő munkája csak a megelőző nevelési szint figyelembevételével, az óvodákkal való állandó 

és tartalmas kapcsolattartással lehet eredményes. Ennek érdekében az első osztályba lépés előkészítésének kiala-

kult hagyományai vannak intézményünkben. 

Az iskolaérettség megállapításában az óvónők, az iskolaorvos és a nevelési tanácsadó vesz részt. Az óvodával 

közvetlen partneri viszony jellemzi a tanítóinkat. Személyes beszélgetésekkel, szakmai programokon való részvé-

tellel, hospitálással segítjük egymás munkáját az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítésében, a beilleszke-

désben, a leendő elsősök mielőbbi megismerésében.  

 

Átmenet a 4. és az 5. évfolyam között: 

A tanulók életében, fejlődésében meghatározó vízválasztó ez az átmenet. A felsőbb évfolyamosok életébe való 

zökkenőmentes beilleszkedés érdekében szükséges: 

- az 1-4. évfolyamos és az 5. évfolyamos diákok, illetve tanáraik és tanítóik közös programokon való 

részvétele, az ismerősség és a baráti kapcsolatok kialakulásának érdekében. 

- Az ANK rendezvényein, programjain, műsorain, alsó tagozatos versenyein, vetélkedőin való minél na-

gyobb arányú részvétel 

- A „Kukkan-tó” programmal más osztályok meghívása, ismerkedés 

 

Már kialakult probléma esetén 

 

A szülők, a pedagógusok és egyéb szakemberek közötti rendszeres, őszinte kommunikáció alapvető a közös cél 

elérése érdekében. Fontos az egymás munkáját segítő és erősítő kapcsolat kialakítása. 

Iskolánkban, ahogy mindenhol, egyre több a problémával küzdő gyermek. Nekik is hatékonyabban segíthetnénk 

egy főállású iskolapszichológussal karöltve. 

 

A szélsőséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsődleges feladat a tanuló személyiségének és az ok-

okozati összefüggések gyors feltárása, majd ezek függvényében az optimálisnak tűnő eljárás megtervezése: 

- a család megismerése, a tanuló helye a családban, környezettanulmány, 

- az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába, 

- a szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába, 

- a tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú feladatok adása, 

- a szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók, 

- szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás, 

- tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről (orvosi és rendőrségi szakemberek bevonásával), 

- a nevelőtestület konzultációja a devianciáról, a rehabilitációs tevékenységről (nevelési értekezlet, belső 

továbbképzések), 

A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben tartásával végezheti, 

főleg olyan kérdésekben, amelyek a tanuló alapvető személyiségjegyeit érintik. 

Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja erőnket igénybe kell venni külső 

szakemberek közreműködését (orvos, pszichológus, nevelési tanácsadó). 

Nem tekintjük célravezetőnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsőséges magatartású tanulót a bünteté-

sek sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. 

Nem engedjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal küzdő gyermek lehetetlenné tegye az osztály 

többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését, oktatását, az ilyen esetben a szülővel együttműködve 

megtesszük a törvényben előírt és megengedett lépéseket. 

 

2.7. A tehetség, képességkibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséget két módon értelmezzük: 

- a tanuló átlagos vagy gyengébb képességekkel rendelkezik, de ezek között léteznek olyanok, amelyek 

jóval meghaladják egyéb képességeiket, 
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- a tanuló az átlagot lényegesen meghaladó képességekkel rendelkezik, ezen belül néhány területen kima-

gasló teljesítményre képes. 

 

Mindkét területhez tartozók képességfejlesztését kiemelkedő pedagógiai feladatunknak tekintjük, de különböző 

módon közelítünk a megoldáshoz. 

Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg. 

 

Fejlesztési eljárásaink: 

 

a képesség kibontakoztatás területén: 

- a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele, 

- egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése, 

- a fejlesztési iránynak megfelelő tanórán- és iskolán kívüli lehetőségek felderítése és a gyermek által tör-

ténő igénybevételének biztosítása, tevékenységének figyelemmel kísérése, 

- a képesség kibontakoztatását elősegítő alapképességek kiemelt fejlesztése, 

 

a tehetségfejlesztés területén: 

- a tanuló közreműködésével a fejlesztést irányító tanár kiválasztása, aki adottságai révén a leginkább se-

gítheti a tanulót, 

- differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok biztosítása, azok el-

lenőrzése, 

- 1-3 fős csoportban fejlesztési idő biztosítása, 

- a tanuló versenyeztetése, 

- ha a tanuló kiemelkedő képessége, intézményünk kereten belől már nem fejleszthető, segítséget kell adni 

a szülőnek a továbblépés megszervezéséhez, lebonyolításához. 

 

2.8. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik főcélja a gyermek- és ifjúság-

védelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.  

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszé-

lyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

  

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős /igazgató/ alapvető feladata:  

o  A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez prob-

lémáik megoldása érdekében fordulhatnak.  

o  Tartja a családokkal a kapcsolatot a veszélyeztető okok feltárása érdekében.  

o  A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, segít annak tevékenységét.  

o  A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás  

megállapítását kezdeményezi.  

o  Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

o  Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit.  

o  Meg kell keresni a problémák okait.  

o  Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához.  

o  Jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek.  

A gyermekvédelmi  problémák feltárásának  az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve  

Ezzel súlyosabbá válásukat. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a soproni Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti  

Szolgálat helyi képviselőjével, a Polgármesteri Hivatallal, gyermekorvossal.  

  

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak 

megvalósítását:  

  

o  Felzárkóztató foglalkozások,  

o  Tehetséggondozó foglalkozások,  

o  Differenciált oktatás és képességfejlesztés,  
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o  A személyes, egyéni tanácsadás /tanulónak, szülőnek/  

o  A családi életre történő nevelés,  

o  Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  

o  A napközis foglalkozások,  

o  Az iskolai étkezési lehetőségek,  

o  Az egészségügyi szűrővizsgálatok,  

o  A tanulók szabadidejének szervezése  /tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős  

tevékenységek/,  

o  A tanulók szociális helyzetének javítása /segély, természetbeni támogatás/,  

o  A szülőkkel való együttműködés,  

o  Tájékoztató a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

 A gyermekvédelem elsődlegesen meghatározó szerepe a prevenció. A jelentősége: biztosítja a gyermek testi, 

lelki, szellemi, erkölcsi fejlődésének feltételeit, megteremti a lehetőséget a nem megfelelő családi környezetben 

élő gyermekeket veszélyeztető okok, ill. ezekből eredő káros hatások megszüntetését. 

A veszélyeztető tényezők ritkán jelentkeznek, váratlan és súlyos formában ezért van jelentősége a kellő időben 

történő beavatkozásnak. 

Legfontosabb feladatunk a felderítés, jelzés, nyilvántartás. 

Óvodánk érdeke a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szülők felé tanácsok, javaslatok adása nem bántó és 

sértő módon. 

  

- Minden nevelési év kezdetén felmérjük gyermekeink családi helyzetét, megvizsgáljuk az egészségügyi 

vagy szociális veszélyeztetettség okait. 

- Nyilvántartásba vesszük az intézménybe járó hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekeket. 

- Kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnővel. 

- Közreműködünk a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében. 

- Tájékoztatást nyújtunk arról, kit lehet megkeresni gyermekvédelmi problémákkal kapcsolatban. 

- Felvilágosítást adunk az igénybe vehető segélyekről, térítési díjkedvezményről. 

A gyermekvédelmi felelős egyéb feladatai 

- Gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel, 

- Szükség esetén családlátogatás a csoportos óvónőkkel, 

- Nyilvántartásba vett gyermekek egyéni fejlődésének értékelése, 

- Óvodás gyermekeink gyermekvédelmi szempontból való nyilvántartása, 

- A tanköteles korú gyermekek felkutatása. 

  

A kapcsolattartás formái 

- Családlátogatás 

- Szülői értekezlet 

- Egyéni elbeszélgetések 

 

2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek 

 A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló problémájának sajátosságától, a 

probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori sajátosságaitól, az iskola és a tanuló sajátos körülményeitől, 

lehetőségeitől. Módszerei lehetnek: 

- szülő írásbeli értesítése, személyes elbeszélgetés formájában tanácsadás a gyermek felzárkóztatásával 

kapcsolatban  

- tanórai differenciálás  

- az 1-4. évfolyamon a felzárkóztatásra biztosított korrepetálások lehetőségeinek optimális kihasználása  

- a személyiség-megismerés módszereinek tudatos megválasztása, a hatékonyabb korrekció és felzárkóz-

tató eljárások alkalmazása. 

 

A tanulás segítése érdekében a felszínre került problémák megoldásának feltétele az erős motiváció, a szemlélte-

tés, a személyes fejlődést segítő beszélgetések alkalmazása: 

- a személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülőkkel és társintézményekkel való folyamatos együttmű-

ködés, 

- a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a reális önismeret és 

önértékelés alakítása, fejlesztése, 
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- a fogyatékos, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési zavarral, tanulási nehé-

zséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára fejlesztő foglalkozások szervezése, 

- egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése a közoktatási törvény 52.§-ának (7) bekezdésének figye-

lembe vételével, 

- pedagógiai-szakszolgálat igénybevétele, 

- kapcsolatfelvétel a nevelési tanácsadó szolgálattal ill. a családsegítő szolgálattal, amennyiben az okok a 

családi körülményekre, magatartási rendellenességre vezethetők vissza, 

- a tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak tanulása, illetve e tantárgyaknál az értékelés alól, amennyiben 

ezt a tanuló egyéni adottsága, továbbá sajátos helyzete indokolja (szakértői és rehabilitációs bizottság 

vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján), 

- amennyiben a tanuló képességeire vezethető vissza a kudarc, javaslattétel és segítség-nyújtás, hogy más 

típusú nevelési- oktatási intézményben folytathassa tanulmányait a tanuló. 

 

2.10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

A foglalkozások célja, hogy a tanulók szociokulturális háttere miatt az otthonukban nem biztosított fejlesztést 

megvalósítsa. A törzsanyag jobb megértését, a tanultak belsővé tételét, elmélyítését célzó foglalkozások alkalma-

sak arra, hogy a foglalkozásokon részt vevő tanulók ne maradjanak le társaiktól, s így ne váljanak kedvetlenné, 

érdektelenné az iskolai munkában.  

Ez azért is fontos, mert a hátrányos helyzetű családok uralkodó attitűdje az iskolával szemben sok esetben nega-

tív. Ennek nagyrészt a szülők iskolai sikertelensége az oka. Ezek a problémák a tehetséges, kiemelkedő képessé-

gű tanulókat is sújtják, az átlagos vagy gyengébb képességű gyerekeket pedig többszörösen. A hátrányos helyzetű 

gyerekek alacsony tanulási motivációja mindezek hatására tovább gyöngül.  

 

  Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

 

-  Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.  

-  A felzárkóztató órák és foglalkozások.  

-  A diákétkeztetés.  

-  Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  

-  A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai.  

-  A szülők, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése.  

-  A családlátogatások.  

-  Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége.  

-  A tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek.   

-  Az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek.  

-  Szoros kapcsolat a fenntartókkal és a Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt 

elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 

2.11. A szülő, a tanulók, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

folyamatosan írásban,  

szóban,  

ill. a faliújságon keresztül. 

 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, 

illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

 

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai 

szintű szülői értekezleten, 

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

4. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a) Családlátogatás.  
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Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek 

optimális fejlesztésének érdekében. Csak problémás esetben, illetve meghívás esetén élünk a családláto-

gatás lehetőségével. 

 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

a szülők tájékoztatása: 

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

a helyi tanterv követelményeiről, 

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igaz-

gatósága felé. 

      c) Fogadó óra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges 

életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

       d) Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje 

meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség 

iskolai életéről. 

 

      e)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, 

illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

5. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként hatá-

rozza meg. 

6. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képvise-

lőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői szervezet-

tel. 

 

2.12. Az iskola egészségnevelési programja 

AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK  

 

Minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanulóink egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és 

tárgyi környezetével iskolánk segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.  

 

Feladataink: 

- Készítsük fel a gyerekeket arra, hogy későbbi életükben is legyenek képesek életmódjukra vonatkozó-

an helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

- Fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartásukat.  

- Tanulóink ismerjék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes 

anyagok leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.  

- Nyújtsunk támogatást a gyerekeknek a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok kialakulá-

sának megelőzésében. 

- Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a 

pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe van. 
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- Iskolánk helyi tanterveit, éves rendezvénytervünket nyári iskolai táborunkat, tanulmányi kirándulásain-

kat az egészséges személyiség fejlesztésének prioritását szem előtt tartva kell megterveznünk és megva-

lósítanunk. 

- Egészségfejlesztő programunk eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenje-

nek az ártó tényezők, az iskola bejezésekor a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az elsa-

játítottakat.  

Képesek legyenek figyelemmel kísérni:   

- viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, 

 - az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

- a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 

- tudjanak sajátos étrendet, rendszeres fizikai aktivitást biztosító mozgásprogramot kialakítani 

egészségük megőrzése érdekében, 

- erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési magatartás-

formák fejlesztését. 

 

AJÁNLOTT MÓDSZEREK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÁMÁRA: 

- problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, szituációs játékok, 

- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

- sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 

- környezetvédelmi tevékenységek az egészséges élettér érdekében, 

- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 

- rendszeres sport és természetjáró tevékenység, 

- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése, 

 

 

Az iskolai egészségnevelési program része a mindennapos testnevelés feladatainak programja is. Jogszabály 

szerint a helyi tantervbe évfolyamonként az iskola első-negyedik évfolyamán legalább heti három, a többi évfo-

lyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. Iskolánkban a heti két testnevelés óra mellett 

minden évfolyamon heti egy néptáncórát biztosítunk. Továbbra is fontos feladatunk, hogy az alsós tanévek során 

minden tanítványunk tegyen szert megfelelő vízbiztonságot jelentő úszástudásra. Ezt szülői igény esetén, szülői 

finanszírozással tudjuk segíteni. 

 

Az általános iskola első négy évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást, ami a helyi tantervben 

meghatározott legalább három testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében valósul meg. A játékos testmoz-

gást minden olyan tanítási napon meg kell szervezni, amikor nincs testnevelési óra. A játékos, egészségfejlesztő 

testmozgás ideje naponként legalább harminc perc legyen. Iskolánkban a heti két testnevelés órát heti egy néptánc-

óra egészíti ki délelőtt. Délután pedig heti egy sportköri órát és heti egy néptáncórát biztosítunk, így teljesítve a 

mindennapos testmozgást. 

  

Tanulóink egészségét megőrző, tudatos életvezetésüket megalapozó nevelő munkánk fontos részét képezi az adott 

korosztályok egészségügyi méréseinek, szűrővizsgálatainak, kötelező védőoltásainak megszervezése, lebonyolítá-

sa. 

Ugyancsak elengedhetetlen kötelezettségünk a gyerekek számára a megfelelő higiéniás feltételek biztosítása iskolai 

szinten, továbbá ennek érdekében a pozitív szokásrend gyakoroltatása, megszilárdítása az osztályközösségek 

szintjén (pedagógusok, osztályfőnök felelősségeként). 

 

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS FŐ SZÍNTERE esetünkben az iskola (lehet az iskolán kívül is, de mi most elsősorban az 

iskolaival foglalkozunk). Megvalósítási keretei az alábbiak. 

Tanórák során:   

- más tantárgyba beépítve,    

Tanórán kívüli tevékenységek során:  

- szakköri foglalkozás, 

- napköziben (iskolaotthonban) 

- egészségnap – egészség hét szervezése, lebonyolítása során.  

Más tantárgyba beépítve:  

- egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: testnevelés, természetismeret, (környezetismeret) ,(főleg kör-

nyezetvédelem), 
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- nem egészségtartalmú tantárgy és a legkevésbé illeszthetők be, de végszükség esetén megoldható: ma-

gyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, rajz, ének 

Szakköri foglalkozás: Célszerű lenne feleleveníteni, s új tartalommal megtölteni a hagyományokon alapuló vö-

röskeresztes, kis egészségőr csoportok tevékenységét, al tagozaton, amennyiben a finanszírozás engedi. E mun-

kánkba célszerűnek látszik az iskola-egészségügyben dolgozók, illetve más külső segítők, szülők bevonása. A 

szakkörök közt említhetjük meg a sportköri kínálat bővítését.  

Napköziben, iskolaotthonban: tulajdonképpen itt meg lehet valósítani célkitűzéseket, abban az esetben, ha jól 

átgondolt, jól felépített, szisztematikus és komoly az elhatározás. Itt nem megkerülhető a szó nem szoros értel-

mében vett program írása: honnan hova akarunk eljutni, mit akarunk megvalósítani mennyi idő alatt, évfolyamra 

lebontva, milyen módszerekkel. Csak komolyan érdemes csinálni. (Elsősorban a fiatalabb korosztályt érinti) 

Egészségnap – egészség hét szervezése igen közkedvelt de kevéssé hatékony. Helyet kaphatnak a bemutatók, 

előadások, filmvetítések, beszélgetések, de leginkább a kreativitásra, öntevékenységre épülő egyéb formák, a 

képzőművészeti pályázatok (plakát, fotó, grafika, stb. ), kiselőadások, versenyek, vetélkedők, táplálékkészítések, 

környezetrendezés és tisztítás, stb 

Az iskola egészségnevelési tervének megvalósításában valamennyi pedagógus részt kell, hogy vegyen, koordiná-

lása, irányítása azonban feltételezi egy elhivatott csapat létrejöttét. Ha igazán hatékony munkára törekszünk, 

akkor team-munkában kell gondolkodni: tanító és tanár, iskolaorvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős, szülői 

munkaközösség képviselője, tanuló(?).  

 

AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK EGÉSZSÉGNEVELŐ TÖREKVÉSEINKHEZ.  

1. A biztonság megőrzése 

2. Egészséges táplálkozás 

3. Veszélyes anyagok (dohányzás, alkohol, drog) 

4. Növekedés, változás és az emberi szexualitás 

5. Családi élet és társas kapcsolatok 

6. Fizikai aktivitás és személyes higiéné 

7. Egészséges környezet 

 

2.13. Az iskola környezeti nevelési programja- „Kukkan-tó”  

Mottó: 

„ Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és 

örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja 

személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is:az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és 

figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit…Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek 

áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés 

és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ 

hangjai iránt. 

Márai Sándor: Füves könyv 

1. A program írásának indokai, helyzetkép 

 Intézményünk Baranya megyében, közvetlenül Pécs vonzáskörzetében található. Az 1993-ban alapított óvoda-

iskola a 2007/2008-as szorgalmi évben a törvényi előírásoknak megfelelően Pécs MJV. Apáczai Nevelési és 

Általános Művelődési Központ tagintézménye lett. 

A „befogadó” intézmény közelsége, valamint településünk, Pogány csodálatos fekvése adta az alapötletet ahhoz, 

hogy egy olyan programot dolgozzunk ki, amely alkalmas arra, hogy saját intézményünk gyermekein kívül 

„nagy” intézményünk óvodásait és iskolásait is beavassa a természet titkaiba. 

Munkánk első lépéseként áttanulmányoztuk már meglévő környezeti nevelési programjainkat. Új programunkat 

úgy próbáltuk kialakítani, hogy az megfeleljen a kompetencia alapú oktatás alapelveinek is.  

Nálunk az óvodai és iskolai nevelés egymásra épül, szorosan együttműködünk. Olyan nyitott és rugalmas rend-

szerben dolgozunk, amely igazodik a gyermekek egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz, fejlődési üte-

méhez. Iskolánk az óvoda folytatásaként cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulást, figyelembe veszi érdeklődé-

süket, egyéni tempójukat. 

Mind az elvi, mind pedig a gyakorlati tevékenységeket össze tudjuk hangolni. Új programunk is csak úgy műkö-

dik jól, ha ebben mindenki a maga területén tevékenyen vesz részt, ha együtt gondolkodunk. 

 

2. A program célja 

A program kidolgozásával célunk, hogy a hozzánk járó és a hozzánk látogató gyermekek: 

 - Szeressék és tiszteljék a természetet. 

 - Sétáink során tanúsítsanak környezetbarát magatartást. 
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 - Élményként éljék meg a természetet. 

 - Tudjanak különbséget tenni épített és természeti környezet között. 

 - Tudatosodjon bennük a természetbarát viselkedés. 

 - Tudják értékelni a víz, a levegő, a talaj tisztaságának fontosságát. 

 - Megfigyelés útján tájékozódjanak közvetlen környezetükben. 

 - Terepi séta és barangolás során játékosan szerezzenek ökológiai ismereteket. 

 - Élvezzék az egészséges környezetet. 

 - Fedezzék fel az adott földrajzi táj szépségét, tudjanak beszélni arról, hogy merre jártak, mit láttak. 

- Tapasztalják meg más nemzetiségű emberek szokásait, hagyományait, élvezzék saját munkájuk gyü-

mölcsét. 

- Emlékezzenek, elevenítsék fel az iskolából hozott ismereteiket. 

A „Kukkan-tó” program Pogány községet, elsősorban a tó és környékét hivatott bemutatni. 

A programban gyakran kerül előtérbe a játszva tanulás a tapasztalatszerzés.  

Kiemelt célunk, hogy tanulóink együtt tudjanak dolgozni, a látottakat, tapasztaltakat el tudják mesélni. 

Célunk továbbá, hogy sokrétű tevékenységünk rendszert alkosson, magunk és mások számára is áttekinthetőbb 

legyen. Komplex tevékenységi körök alakuljanak ki, amelyek képesek egymásra épülni. 

Hosszú távú célunk, hogy együttgondolkodásunk fejlődjön. Olyan környezettudatos gyerekeket neveljünk, akik 

felnőttként is képesek lesznek a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, egészséges életvitelre. Akik 

törekedni fognak a természet fenntarthatóságára. 

 

3. Személyi feltételek 

A programban tevékenyen részt vesz az összes pedagógus, valamint a nevelést közvetlenül segítő dolgozók. 

Figyelemmel kísérjük és segítjük egymás munkáját, kikérjük egymás véleményét. Elfogadjuk az építő kritikát. 

Tapasztalatainkat évente két alkalommal megbeszéljük.  

Ha az ANK valamelyik óvodája vagy iskolája részt vesz egy választott programon, úgy a csoportot kísérő peda-

gógus is tevékeny részese a munkának, segít a foglalkozást vezetőnek. 

Intézményünkben az alacsony pedagóguslétszám miatt a mindenkori foglalkozást vezető pedagógus helyettesíté-

sére különösen gondot kell fordítani. 

 

4 .A program megvalósulásának színterei 

A Kukkantó program nem hagyományos tanórai keretben folyik. A foglalkozásokon élményszerű tanításra és 

tanulásra nyílik lehetőség. Kilenc modult kínálunk fel. Mindegyik modul végén jelezzük a várható időtartamot. 

Az egyes modulok egymásra épülnek ugyan, de önállóan használhatók fel. Sokat foglalkozunk a tanórán meg-

szerzett ismeretek felelevenítésével, a gyakorlatba történő átültetésével. Előtérbe kerül az érzelmi beállítódás 

alakítása, a helyes viselkedések és szokások formálása. A tudatosság csak fokozatosan alakul  

ki a 4. osztályra. 

Tanórán kívüli programként több lehetőséget adunk a projektmunkára. Olyan tudást adunk a tanulóknak, amely 

felelősségvállalással, önálló munkával, de egymással dolgozni tudással is együtt jár. 

 

A program kapcsolódása a kompetencia alapú oktatáshoz, az egyes kompetenciaterületekhez 

 

A tágabb és szűkebb környezet közvetlen tapasztalati úton történő megismerésével el lehet érni, hogy a gyermek 

tisztelje környezetét, bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt tenne benne. Nevelési célunk, hogy tanulóink környe-

zettudatos viselkedését megalapozzuk. 

 

Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület 

Az egyes modulokon keresztül megismerkednek a kommunikáció alapvető elemeivel. Nemcsak cél, hanem mód-

szer is a kommunikáció, hiszen a feladatok megoldása, az ellenőrzés, értékelés folyamatos kapcsolattartást felté-

telez a foglalkozást vezető pedagógus és a tanulók között. 

A tanulóknak nem csupán választ kell adniuk a kérdésekre, hanem önálló szöveget is kell alkotniuk, azt elő is kell 

adniuk. A foglalkozásvezető inkább partner, mint tanító, Célja a szorongás feloldása, a meglévő ismeretek fel-

színre hozása, szabályok, összefüggések felfedeztetése Lehetőséget adunk a demokratikus együttműködésre, 

esetleges vitára. 

Nagy szerepet szánunk a cselekvéses tanulásnak tapintásnak, vizuális észlelésnek. 

( Ne csak nézz, láss és mesélj!) 

 

 Matematikai kompetenciaterület: 

Némely foglalkozás lehetőséget ad a számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés rendszerezés, problé-

mamegoldás képességének fejlesztésére. Itt is hangsúlyt kap az eszközök használata, a cselekedtetés. Játékos 
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formában megadjuk a lehetőséget arra, hogy személyes tapasztalatszerzéssel, jó munkalégkörben, a tévedés lehe-

tőségét is biztosítva végezzenek méréseket.(fa magasságának, életkorának becslése, majd az életkor kiszámítása) 

 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület 

Olyan attitűdöket, képességeket, készségeket próbálunk meg felszínre hozni, amelyekkel tanulóink öntudatos, 

környezetéért is felelős magatartású, toleráns emberekké válnak. Olyan emberekké, akik képesek harmóniában 

élni önmagukkal, a természettel. Nemcsak kihasználják a természetet, hanem meg is becsülik annak értékeit, 

törekednek a fenntarthatóságra. Szeretnénk, ha hosszú távon reális énkép alakulna ki bennük. A társas viselkedés 

terén az empátia, a másság elfogadása, jellemezné őket. Pozitív beállítódás és egészséges önbizalom jellemezné 

őket. 

 

Életpálya-építési kompetenciaterület 

Programunk alkalmas olyan hasznos tulajdonságok, képességek, kompetenciák alapjainak a lerakására, mint 

együttműködés (csoportmunka), sportszerűség, tolerancia, kudarctűrés, önállóság. 

A tanulóknak tisztában kell lenniük a kapott feladatok céljaival, a sikeres teljesítés feltételeivel, a mérhető köve-

telményekkel. Azt is tudatosítjuk bennük, hogy kérdezhetnek, segítséget kérhetnek, ha valamit nem értenek. Tá-

maszkodhatnak a csapattársakra is, de ők is adhatnak segítséget másoknak. Lehetőséget teremtünk az egyéni 

megoldásokra, támogatjuk és értékeljük a kreativitást. Ezzel is erősítjük önbizalmukat.(feladatlapok megoldása, 

tanulói és tanári, valamint csoportértékelések, rajzos feladatok kivitele) 

 

Kapcsolataink 

 

A program alapötletét és megírását támogatta Pogány Község Önkormányzata, ANK vezetősége. A Tavasz hor-

gászegyesület vezetősége. Célunk, hogy a program megvalósítása során az elvi támogatáson túl az eszközök 

vásárlásához anyagi segítséget is kapjunk. 

Szándékunkban áll a szülők minél szélesebb körű tájékoztatása, megnyerése, hiszen fontos, hogy az iskolánk által 

közvetített környezettudatos magatartást gyermekükben megerősítsék. Számítunk az ANK óvodáinak és iskolái-

nak szakmai támogatására, hiszen ez a program erősítheti kapcsolatunkat. 

Intézményünk arculatának fontos eleme a nyitottság, törekvés arra, hogy saját tanulóinkon kívül az ANK tanulói 

számára is széles körű programot kínáljunk: településünk a körülöttünk lévő természet megismerésének lehetősé-

gét. 

 

2.14.  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és fel-

szerelések jegyzéke 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési tárgyak, 

valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 

A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az osztálytermekben és a 

szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, tele-

vízió, videomagnó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. 

A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök (különféle tárgyak, eszközök és információhordo-

zók, valamint az egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök. 

A felszereléseket folyamatosan fejlesztjük és pótoljuk, mindig az adott év költségvetésének megfelelően. 

 

1-4. évfolyam 1-4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom Matematika 

Ábécés falitáblák Számkártyák 0-100-ig 

Betűk hívóképe Számok hívóképei  

Betűkártyák Szám és képkártyák 

Írásvetítő 1l-es mérőedény 

Diavetítő Méterrúd 

Magnó és CD lejátszó/hordozható Óra 

Helyesírási szabályok táblái Demonstrációs falitáblák 

A magyar helyesírás szabályai Mérőszalag 

Helyesírási tanácsadó szótárak Számegyenes 

Magyar értelmező kéziszótár Színesrúd-készlet 

Szólások és közmondások könyve Logikai lapok 
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Mesekártya-készlet Dobókockák 

CD olvasás óra anyagához Az idő/tabló 

Anyanyelvi fejlesztő programok  Hőmérő 

Környezetismeret Ének-zene 

Magyarország domborzati térképe Ütős és ritmushangszerek 

Magyarország közigazgatási térképe Tananyaghoz kapcsolódó CD-k, kazetták 

Földgömbök Ötvonalas segédtábla 

Nagyítók Zenei fali tabló 

Terepasztal Himnusz 

Mikroszkóp Szózat 

Az idő/tabló Metronóm 

Életközösségek I./fali tabló Szintetizátor 

Életközösségek II. / fali tabló HI-FI zenei berendezés 

Életközösségek III./fali tabló Zongora/rövid páncéltőkés 

Környezetvédelmi tablósorozat  

Iránytű  

Rajz, technika Testnevelés 

Ollók Gumilabdák 

Metszőkések Bordásfal 

Rajztáblák Tornapadok 

Ujjfestékek, üvegfestékek Zsámolyok 

Temperák, vízfesték korongok Kislabdák 

 Karikák 

 Tornaszőnyegek 

 Medicinlabdák 

 Kosárlabda 

Német nyelv Angol nyelv 

Hordozható CD-s, USB-s lejátszó Angol Ábécé 

Német Ábécé Fali tabló/szavak 

Tanítási anyaghoz kapcsolódó CD-k Tanítási anyaghoz kapcsolódó CD-k 

Német-magyar, magyar-német szótár Angol-magyar, magyar-angol szótár 
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3. Helyi tanterv 

3.1.  Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óra-

számai, az előírt tananyag és követelmények 

 

Tantervek 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: 

-HK2001   = a kerettantervhez készített 2001-ben bevezetett helyi tanterv; 

-HK2003 = a 2003. szeptemberétől bevezetett, a tanulók kötelező óraszámának csökkenése miatt módo-

sított – 2001-ben bevezetett – helyi tanterv; 

-H2004     = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az Oktatási Minisztérium ál-

tal 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004. szeptemberétől érvényes helyi tanterv. 

Művészetoktatás: a minisztérium által kiadott követelmények és tantervi program szerint kell folynia.  

 

TANÉV ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 

Bevezető szakasz Kezdő szakasz 

2004-2005 H2004 HK2003 HK2001 HK2001 

2005-2006 H2004 H2004 HK2003 HK2001 

2006-2007 H2004 H2004 H2004 HK2003 

2007-2008 H2004 H2004 H2004 H2004 

2008-2009 H2004 H2004 H2004 H2004 

2009-2010 H2004 H2004 H2004 H2004 

2010-2011 H2004 H2004 H2004 H2004 

2011-2012 H2004 H2004 H2004 H2004 

 

 



 

  

3.2. Összevonási típusokra javasolt óratervek/1. 

 

 Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1. és 3. évfolyamai számára 

 

Tantárgy 

 

1. évfolyam    heti/éves óraszám 3. évfolyam      heti/éves óraszám 

Közvetlen                     Önálló Közvetlen                        Önálló 

Magyar nyelv és irodalom 4/148 óra                      4/148 óra 4/148 óra                        4/148 óra 

Matematika 3/111 óra                       3/111 óra 3/148 óra                         3/111 óra 

Környezetismeret 1/37 óra                          1/37 óra 2/74 óra                           1/37 óra 

 Közös közvetlen órák Közös közvetlen órák 

Technika /Rajz 2/74 óra 2/74 óra 

Ének-zene /Tánc 1/37 óra 1,5/55 óra 

Testnevelés 1 óra/37 1/74 óra 

Heti óraszám összesen 12 óra+8 óra 14,5 óra+8 óra 

Évi óraszám összesen 740 óra 832 óra 

Választható órák száma 2 óra / hét 2 óra/ hét 

Felzárkóztató egyéni foglalkozás 1 óra / hét 1 óra/hét 

 



151 

  

ÖSSZEVONÁSI TÍPUSOKRA JAVASOLT ÓRATERVEK/2. 

 

 Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2. és 4. évfolyamai számára 

 

Tantárgy 

 

2. évfolyam heti/éves óraszám 4. évfolyam heti/éves óraszám 

Közvetlen                     Önálló Közvetlen                        Önálló 

Magyar nyelv és irodalom 4/148 óra                      4/148 óra 4/148 óra                        4/148 óra 

Idegen nyelv  1 óra                               1 óra 

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

Környezetismeret 1/37 óra 2/74 óra                           2/74 óra 

 Közös közvetlen órák Közös közvetlen órák 

Matematika 1/37 óra 1/37 óra 

Technika /Rajz 2/74 óra 2/74 óra 

Ének-zene /Tánc 1/37 óra 1,5/55 óra 

Testnevelés 1 /111 óra 1/111 óra 

Heti óraszám összesen 13 óra+7 óra 14,5 óra+8 óra 

Évi óraszám összesen 740 óra 832 óra 

Választható órák száma 2 óra/ hét 3 óra/ hét 

Felzárkóztató egyéni foglalkozás 1 óra/ hét 2 óra/hét 

 



 

 

  

 

Tantárgyak óraszámai, tartalmuk, szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 
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BEVEZETÉS 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 

Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, illetve 

fejlesztése, valamint az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.  

Az anyanyelvi nevelésnek – már kisiskolás korban is – alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve válik lehetővé a kul-

túra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, valamint az önálló ismeretszerzés és tanulás. 

Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció önálló és kreatív használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek in-

tenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre épülő, fo-

lyamatos gyakoroltatása. A tanulási tartalmak feldolgozása megteremti az anyanyelvi hagyomány megismerésének, a különféle kommunikációs helyzetekben való aktív részvé-

tel gyakorlásának, valamint az önálló tanulás és önművelés képesség- és szokásbeli alapjainak a feltételeit.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és használják anyanyelvüket. Az első iskolai években mégsem az elméleti rend-

szerezés a tanító feladata, hanem a változatos és egyre magasabb szinten fellépő gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben. A játékos, önkifejező gyakorlatok 

lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, az árnyalt önkifejezés és a másik megértésének igényére és képességére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az 

anyanyelvi és irodalmi kultúra megismertetése.  

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése 

és megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, egymás vélemé-

nyének megismerése, a saját gondolatok kifejtése, valamint az irodalmi szövegekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is 

megalapozott befogadása nyit utat.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.  

 

A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: megalapozza a társas együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi magatartást.  

 

Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába: az olvasás jelrendszerének elsajátításával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével feltételt teremt az írott szövegek 

önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása 

fejleszti a tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, az idegen álláspont elfogadásának, a saját álláspont megfogalmazásának képességét, a kifejezés nyelvi megva-

lósulására való figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok 

felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése, tanulási szo-

kások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a 

kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

 

Írás-helyesírás: az életkornak és az oktatás igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló eszközzé fejlesztése az 

olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

 

Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók a gyakorlatban sajátítják el az írásbeli nyelvhasználat néhány alapvető műfajának normáit. Az önálló vélemény kifejezése különféle szö-

vegformákban történik, s lehetőség nyílik az átírás, a kiegészítés és a kreatív írás alkalmazására. 
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Ismeretek az anyanyelvről: a tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. 

Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle 

kommunikációs helyzetekben.  

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet. Az iskola feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. 

A bevezető szakasz legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, mely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak megfelelő 

tudása nélkül elképzelhetetlen a tudományokban való továbbhaladás. 

A kezdő szakasz anyanyelvi nevelésének több területe van, melyeket arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga 

egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a megismerése és tudatosítása, 

mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt ismerete. Másik fontos terület a nyelvtan tanítása, mert ez tudatosabbá teszi az ösztönös nyelvhasználatot, s 

így megalapozza a szövegértés és szövegalkotás összetettebb műveleteit. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb tevékenység-

formákban a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára nevelni. 

 

AZ IDEGEN NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 

Az idegen nyelv tanulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák magas szintű és tudatos birtoklása nélkül. Az idegen nyelvi kommunikáció alapvető feladata az anya-

nyelvi kommunikációhoz hasonlóan a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése változatos tevékenységformák, különféle kommunikációs helyzetek révén.  

 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

A jelen társadalmi helyzetben a legkisebbek egy része már az iskolába lépés előtt is rendelkezik a digitális kompetencia egyes – sokszor igen esetleges – elemeivel. A tanító 

építhet ezekre, illetve a gyerekek érdeklődésére az IST (az információs társadalom technológiái) iránt. Ugyanakkor a számítógép és a mobil kommunikációs eszközök használ-

ta során az iskolában a tudatosságra, a kritikai attitűdre, a szelekció képességére, az értelmes és ésszerű felhasználásra kell nevelni. A digitális médiumok révén elérhető infor-

mációtömeg kezelése, szűrése, kritikája és az ezekre épülő használat elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák, a tudatos nyelvhasználat, a kritikai és morális érzék nélkül, 

ezek elsődlegesek a technikai kezelhetőséggel szemben.  

 

 

A HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a fo-

lyamatos, egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a pedagógiai folyamatba.  

Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus alakulásának támogatása, a hatékony tanulási szokások megerősítése.  

Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és képességük legyen a legkülönfélébb források kreatív használatára, összehasonlítására és 

kritikájára. 

Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a kitartását és az igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan nö-

vekvő időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani.  

 

SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA 
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Az anyanyelvi nevelés szempontjából a gyermek alapvető környezetének számít az iskola.  

Fontos, hogy a tanító elfogadó, pozitív légkört biztosítson az anyanyelvi munkához, amelyben a tanulók magabiztosan és örömmel vesznek részt a tevékenységekben, ahol a 

normasértés nem pusztán hiba, de a kommunikációs folyamat gyakori, gyakran visszatérő eseménye. Konstruktív légkörben kell szervezni, folytatni az anyanyelvi 

tevékenységeket, hogy a tanulók elsajátíthassák a konstruktív kritika gyakorlatát és a konfliktuskezelés alapjait. Erre építve alakítható ki a nyelvi kifejezéshez szükséges 

igényesség és magabiztosság. 
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1. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8  

 

Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése  51 óra 

2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése: 

Betűismertetés és olvasásgyakorlás 

Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás  

82 óra 

57 óra 

3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése: 

Az írott betűalakok tanítása  

Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

55 óra 

41 óra 

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 10 óra 

 

1. AZ OLVASÁS ÉS AZ ÍRÁS MEGTANÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Szoktatás az iskolai életbe, az óvodából az 

iskolába való átmenet elősegítése.  

A tanulás eszközeinek és az eszközök 

használatának megismertetése, gyakorlása, 

elemi tanulási szokások kialakítása.  

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus 

funkciók, alapvető képességek célirányos 

fejlesztése (pl.: a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás 

képessége; differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; 

finommozgások; beszéd és beszédértés).  

A beszéd és a beszédértés 

fejlesztése. Beszédlégző, artikulációs, időtartam és 

helyes kiejtési gyakorlatok.  

Mondókák, versek, gyermekdalok, találós 

kérdések tanulása, mondása.
  

Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, 

bábozás, szerepjátékok.  

Témakörös szógyűjtésekkel 

szókincsfejlesztő gyakorlatok, képolvasás, 

mesemondás. Mesehallgatás, szóbeli 

feladatadás, utasítás követése, szövegének 

értelmezése. 

Tiszta, érthető beszéd. 
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 Az olvasás és az írás megtanulását előké-

szítő tevékenységek és gyakorlatok.  

 

Tapasztalatszerzés a szövegről, mondatról, 

szóról, hangokról. Hangok helyének, 

időtartamának megfigyelése szavakban. 

Hang kiemelése szóból, önálló 

hangoztatása és összekapcsolása más 

hanggal. Analizáló, szintetizáló feladatok: 

mondatok, szavak felbontása, szótagolás, 

szóalkotások, szavak kiegészítése, 

mondatalkotások.  

Tájékozódás a térben, a testsémán, a síkban. 

Relációkat, térben vagy síkban elfoglalt 

helyet, helyzetet kifejező szavak értel-

mezése, pontosítása, tanulása.  

Hang és betű biztos azonosítása. 

Az írás megtanulásának technikai ala-

pozása.  

A füzet és az írószerek használatának 

gyakorlása. Finommozgásokat, 

mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok. 

Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek 

vázolása, írása. 

Vonalelemek felismerése és megnevezése. 
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  

  

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A szóbeli kommunikációs készség 

fejlesztése. 

A tanulás iránti érdeklődés és motiváltság 

erősítése és továbbfejlesztése.  

Széles körű nyelvi tapasztalatszerzési 

lehetőségek teremtése. A nyelvhasználat 

tudatosodási folyamatainak megindítása. 

Intenzív szókincs- és beszédfejlesztésre 

alapozottan új nyelvhasználati módok 

(olvasás, írás) megismerése, eszközi 

használatának megalapozása.  

 

A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Betűismertetés és 

olvasásgyakorlás:  

– a beszéd és a beszédértés fejlesz-

tése 

 

Artikulációs és légzőgyakorlatok. Szavak, 

szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. Szavak 

értelmezése, mondatalkotások. Képolvasás. 

Beszélgetés képekről, eseményekről, élményekről.  

Válaszadás kérdésekre. Szóban elhangzó 

utasítások végrehajtása.  

Mese tartalmának követése hallás után. Egyszerű 

kérdések megválaszolása, feladatok megoldása.  

 

A tanuló törekszik az érthető, értelmes be-

szédre. Nyelvi hibáit javítja tanítói segít-

séggel. Alkalmazza a köszönés, a kérés és a 

megköszönés tanult nyelvi fordulatait.  

Megérti az egyszerű utasításokat és szóbeli 

közléseket. 

Segítségadással beszámol olvasmányai 

tartalmáról, olvasásélményeiről. 

Játékokban, feladatmegoldásban, 

közös tevékenységben 

együttműködő. 
– betűismertetés 

 

 

 

 

– olvasási gyakorlatok 

Hang kiemelése szóból; a hang és a betű 

azonosítása; a hallási, a látási kép és a 

beszédmozgás kapcsolatának kiépítése és 

megerősítése.  

 

Betű felismerése betűsorban, betűcsoportban, 

szavakban; betűk összeolvasása; szavak, 

szókapcsolatok, mondatok, rövid, egyszerű, 

néhány mondatos szövegek szótagoló, majd 

folyamatos elolvasásának gyakorlása csendesen 

majd hangosan. Az olvasottak megértését előse-

gítő és ellenőrző egyszerű feladatok megoldása. 

 

– tapasztalatszerzés az anyanyelvi 

ismeretek körében. 

A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang és a 

betű felismerése és megnevezése konkrét 

esetekben. Megfigyelések  

a hangok képzéséről és fajtáiról; a szöveg és a 

mondat tagoltságáról (mondathatár, szavak külön 

írása).  

Helyesírási szabályosságok felismerése és 

alkalmazása: hangok időtartamának szerepe, 

jelölésük; mondatkezdés és zárás; nagy 

kezdőbetűs szavak begyakorolt esetekben.  

 



159 

  

Az értő olvasás fejlesztése, 

szövegolvasás:  

– mesék, versek, történetek gyer-

mekjátékok a népköltészet és a 

műköltészet köréből; 

Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő 

feladatok megoldása: szereplő, helyszín, 

események megfigyelése. Szavak, szövegrészletek 

értelmezése szövegösszefüggésben. Az olvasmány 

tartalmára irányuló kérdések megválaszolása. Az 

olvasmány címének, hangulatának megfigyelése. 

Tapasztalatszerzés a versek és a prózai szövegek 

formájának különbségeiről, a versek rímeiről.  

Olvasmányok tartalmának elmondása. 

Történet alkotása képsor segítségével; 

párbeszédek felolvasása szerepek szerint; 

telefonálás modellezése szituációs játékban. 

Tapasztalati alapon megkülönbözteti a szö-

veget, a mondatot, a szót, szótagot, hangot 

és betűt.  

A szavakat szótagokra tudja bontani. 

Szövegek olvasásával az értő olvasás 

fejlesztése. Az olvasottak megbeszélése 

során erkölcsi kérdések, konfliktusok, 

problémák, a megértést akadályozó 

tényezők kiemelése, megbeszélése  

Irányított tapasztalatszerzés és beszélgetés 

a mindennapi élet néhány jellemző 

szituációja kapcsán.  

– beszélgetés a természetről és a 

természetvédelemről; 

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva az 

időjárás és a természet változásainak, az emberek, 

az állatok és a növények életének, életmódjának, 

szokásainak megfigyelése. 

Állatok, növények bemutatása olvasott szöveg és 

képek alapján. 

A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehé-

zségű olvasmányok tartalmát néma olvasás 

útján megérti. Képes a tartalomra irányuló 

kérdéseket megválaszolni, egyszerű felada-

tokat megoldani.  

 

 – empátia, pozitív és negatív 

viselkedésminták; 

Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban 

különféle magatartásformák megidézése, 

gyakorlása, értelmezése, konfliktusok és 

kezelésük.   

 – önkifejezés és együttműködés; Érzelmek kifejezése mimikával, mozdulattal. 

Dramatikus játékokban együttműködés a 

társakkal. 

 – a mindennapi érintkezés nyelvi 

fordulatai; 

Szituációs játékokban a köszönés, a bemutatkozás, 

a kérés, az ajándék átadás, a köszöntés és a 

megköszönés különféle formái. 
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 – az önálló tanulás képességének 

kialakítása: (elemi feladat-megoldási 

műveletek, segédeszközök haszná-

lata; verstanulás). 

A feladatmegoldás lépéseinek gyakorlása.  

Látogatás a könyvtárban.  

A könyvtárhasználat szabályainak meg- figyelése. 

Ismerkedés gyermeklexikonokkal, digitális 

ismeretforrásokkal. 

Memoriterek megtanulása: 2-3 mondóka, soroló, 

találós kérdés, népdal; pl. Petőfi Sándor: A 

tavaszhoz; Weöres Sándor: Szunnyadj, kis baba; 

Kocsi és vonat; Száncsengő; Csanádi Imre: 

Farkas üvölt; Szabó Lőrinc: Tavasz; Tekereg a 

szél; Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott 

vers. 

 

Az önálló ismeretszerzés megalapozása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Az olvasástechnika differenciált 

fejlesztése: jól érthető, folyamatos, 

értő olvasás kialakítása. 

 

Szövegek ismételt hangos és néma olvasása. 

Begyakorolt szöveg felolvasása az élő beszédhez 

közelítő hanglejtéssel. 

 

Fejből tud (öt-hat) verset, (két-három) 

mondókát, nyelvtörőt. Találós kérdést. 

Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el 

a memoritereket. 

Az olvasási szokások kialakítása.  

Az olvasástechnika fejlesztése. 

  Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felké-

szülés után lassú folyamatossággal, szöveg-

szerűen olvas fel. A mondat végét szünettel 

jelzi. Olvasási hibáit segítségadás mellett 

javítja. 

 

3. ÍRÁSTANÍTÁS, AZ ÍRÁSHASZNÁLAT FEJLESZTÉSE 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az írás jelrendszerének differenciált 

elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni 

képességkülönbségek figyelembevételével. 

Az írástechnika és a tetszetős, rendezett 

kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Az írott betűalakok tanítása. 

 

Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása. Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek 

írott alakjait.  

Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mon-

datokat betűcsere, betű-kihagyás nélkül 

másol nyomtatott mintáról is.  

Jelöli a mondatkezdést és -zárást. Gyakorolt 

szókészlet körében alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt.  

Ismeri az időtartam és a j hang kétféle 

jelölési módját. 

Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok. 

 

Gyakorlás betűk, betűkapcsolatok, rövid 

szavak írásával. A hangok időtartamának 

jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, rövid 

mondatok írása. Hat betűnél nem hosszabb 

szavak látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid 

mondatok írása tollbamondásra és 

emlékezetből. Szavak írása betűrendben. 

 

4. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 



161 

  

Diagnosztikus értékelés: 

A jobb és balkezesség, 

Az irányokban való tájékozódás 

A tanulói munkák elemzése 

Egyéni tanulási és társas sajátosságok 

megfigyelése. 

 

A tanulási folyamat szükség szerinti pont-

jain a tanultak ismétlése, gyakorlása különös 

tekintettel az egyéni képességkülönb-

ségekre. 

Egyszerű feladatmegoldások formatív és 

szummatív jellegű felmérésekben. A ta-

pasztalt hiányosságok pótlására irányuló 

gyakorlások. 

A tantervi követelmény elérése. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 296 óra– heti óraszám: 8 óra 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  15 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

43 óra 

69 óra 

17 óra 

3. Írás, íráshasználat: 

Az írástechnika fejlesztése 

Az írás eszközi használatának gyakorlása 

25óra 

10 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás  

35óra 

72óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során  10 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:   

olvasás:  4.óra     

írás:   1.óra 

nyelvtan:         3.óra 

 

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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A szóbeli és az írásos kommunikációban 

törekvés a megértésre és a megértetésre. 

Törekvés a mind biztosabb és önállóbb 

kommunikációra.  

A gondolatok, érzések, vélemények 

változatos kifejezése két vagy több mondat 

összekapcsolásával.  

 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése. 

 

 

Légzőgyakorlatok, a beszédlégzés helyes 

beidegződésének gyakorlása. Artikulációs 

gyakorlatok az időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes kiejtéséhez. 

Mondatok, szövegek olvasásával, 

memoriterek elmondásával a hanglejtés, a 

hangsúly szerepének megfigyelése és helyes 

alkalmazásának gyakorlása.  

A szókincs gazdagításához szavak, 

szinonimák gyűjtése, értelmezése, 

szókapcsolatok, mondatok alkotása, 

kiegészítése, átalakítása.  

Mondatok összekapcsolása. Összefüggő 

mondatok alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés. A kérdezés 

és a válaszadás gyakorlása. Beszélgetés 

mindennapi kapcsolatok, emberi viszonyok, 

érdekes témák kapcsán.  

Szituációs játékokban a megszólítás és a 

különféle köznapi szituációkra jellemző 

nyelvi fordulatok gyakorlása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd közben.  

Dramatikus játékokkal mindennapi 

élethelyzetek modellezése különféle 

szituációkban alkalmazható 

magatartásformák és nyelvi formulák 

gyakorlásához. 

Mímes játékok, felkészülés karácsonyi és 

anyák napi műsorra. 

A tanuló érthetően beszél. Megérti az 

egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszol. Használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit.  

Bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok szabályaihoz.  

Eligazodik szűkebb környezete társas 

kapcsolatrendszerében. Vállal közösségi 

feladatot. Felismeri, értékeli és segíti társai 

ilyen irányú tevékenységét.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az irodalomolvasás és a könyvek iránti 

érdeklődés megerősítése, az 

információhordozók használatával 

kapcsolatos jó gyakorlatok és problémák 

megismerése, kreatív és kritikus 

felhasználói szokások kialakítása.  

Különféle kommunikációs helyzetek, 

szociális kapcsolatok felidézésével és 

elemzésével a gyermek számára 

mindennapi társas helyzetekben való 

eligazodás elősegítése (pl.  

a baráti körben, az iskola közösségeiben, a 

tipikus felnőtt-gyerek kapcsolatokban) Az 

empátia, a beleélő képesség, a fantázia, a 

kreativitás és az önismeret fejlesztése. 

Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása. 

Szövegfeldolgozás: 

– prózai szövegek, versek, mondókák, 

találós kérdések a népköltészet és a 

műköltészet, a klasszikus és a mai magyar, 

valamint a szomszédos népek 

gyermekirodalmából;  

egyszerű, rövid ismeretterjesztő és hétköz-

napi szövegek; 

 

Az olvasmány témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek megnevezése.  

A szereplők cselekedeteinek megítélése, 

tulajdonságaik megfigyelése. Egyszerű 

oksági összefüggések felismerése.  

Mese és valóság megkülönböztetése. 

Tapasztalatszerzés szavak, kifejezések 

többletjelentéséről a szövegben.  

Gondolategységek lényegének 

összefoglalása, vázlatpont megfogalmazása.  

A cím és a tartalom kapcsolatának 

felismerése.  

Versek formájának megfigyelése, a ritmus, 

a rím, az ismétlődések felfedezése.  

Mesejellemzők megfigyelése, 

véleményalkotás az olvasottakról.  

Olvasmányok szerzőjének megnevezése. Az 

író és költő fogalom különbségéről 

tapasztalatok gyűjtése.  

Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, főbb 

eseményeit megnevezi. A szöveg 

használatával megoldja a szövegértést 

vizsgáló egyszerű, ismert feladatokat. 

Tanítója segítségével kiemeli az olvasottak 

lényegét.  

Képes két-három összefüggő mondat 

alkotására. Követhetően számol be 

élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

 

– barátság, kölcsönösség, felelősség 

egymásért; 

A baráti kapcsolatokat, családi, iskolai 

közösségek életét meghatározó motívumok, 

rituálék megfigyelése, ezek érzelmi 

hátterének és nyelvi formájának vizsgálata 

az olvasottakhoz kapcsolódva. 

 

– dramatikus játékok. Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos 

megjelenítése.  

Népszokások bemutatása. Az olvasmány 

tartalmához kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. A szövegmondás 

összekapcsolása mozgással, mimikával.  
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Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése:  

Jól érthető, folyamatos, értő olvasás 

fejlesztése. 
 

Olvasásgyakorlás. Szavak, szókapcsolatok, mondatok és 

szövegrészletek ismételt hangos olvasása a 

pontosságra, a folyamatosságra, a 

hanglejtésre, a hangsúlyra, az írásjelekre 

irányuló valamely szempont figye-

lembevételével.  

Szempontokkal irányított felkészülés után 

ismert, begyakorolt szöveg (részlet) 

felolvasása.  

Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvas fel. A mondat végét és a vesszőt 

érzékelteti. Felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási hibáit.  

 

A tanulási képesség és az információkereső 

technikák megalapozása. 

Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése: 

– szövegmondás; 

Mesemondás. Olvasmányok tartalmának 

elmondása saját megfogalmazásban. 

Beszámoló az olvasmányokhoz kapcsolódó 

személyes élményekről. Vázlat 

felhasználása a tartalomelmondáshoz. 

 

 – memoriterek tanulása; Mondókák, sorolók, találós kérdések, 

népdalok. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt 

van újra.(részlet), Anyám tyúkja; József 

Attila: Altató; Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

Weöres Sándor és Kányádi Sándor 

verseiből szabadon választva. 

A szövegfeldolgozást előkészítő vagy 

annak folyamatához kapcsolódó érzékelő, 

utánzó és memóriafejlesztő játékok.  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Tájékozódás a könyvtárban. – könyvtárhasználat.  Könyvek jellemző adatainak megfigyelése 

(szerző, cím, kiadó, kiadás éve, 

tartalomjegyzék, terjedelem, illusztráció). 

Tapasztalatszerzés a jellemzők olvasót 

segítő szerepéről. Az illusztráció és a 

szöveg kapcsolatának megfigyelése 

értelmezéssel.  

Tájékozódás a könyvekben, újságokban. A 

tartalomjegyzék használata.  

Egy gyermekújság szerkezetének, 

rovatainak megfigyelése. Olvasás a 

gyermekújságból.  

A könyvtárhasználat szabályainak 

értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása.  

Könyvkeresés a könyvtárban szerző és cím 

szerint.  

Tanítója segítségével használja az iskolai 

könyvtárat. Felsorolja a könyvek fő adatait.  
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3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése: az írásmozgások 

automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó 

helyes szokásoknak a megerősítése.  

 

Az írástechnika fejlesztése. A szabályos betűalakítás és kapcsolás 

gyakorlása betűkapcsolások, szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásával.  

Figyelem az íráshasználat normáinak 

megtartására.  

Lendületfejlesztő gyakorlatok.  

Írása rendezett, a betűket olvashatóan 

alakítja és kapcsolja egymáshoz. Másoláskor 

nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta 

alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Percenként 15-20 betűt ír.  

 

Az írás eszközi használatának gyakorlása.  

 

Két-három összefüggő mondat leírása 

másolás, tollbamondás után vagy 

emlékezetből. Válogató másolás. Válaszadás 

kérdésre.  

Mondatok kiegészítése, bővítése, bennük 

szavak kicserélése.  

Önállóan alkotott mondat leírása.  

Versek, olvasmányvázlatok leírása, 

illusztrálása.  

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az anyanyelvhasználat tudato-

sításának megindítása, a helyesírás 

biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fej-

lesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: 

 

– mondat, szó, hang, betű; 

szótagolás; 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az 

ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk 

szerint.  

A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó szerepének megfigyelése.  

Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani 

fogalmakat, szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási szabályokat 

begyakorolt szókészlet körében.  

30-40 begyakorolt szó esetében helyesen 

jelöli a j hangot. Az egyszerű szavakat 

helyesen választja el.  
 – szótő és toldalék; 

 

Szavak megfigyelése a mondatban: tapasztalatok a szóalak és a 

jelentés változásairól, szótő-felismerési gyakorlatok.  

A toldalékok jelölésének felfedezése, felismerése szövegben is 

szövegértelmezéssel. Szavak toldalékos alakjának alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel ragos szóalakok helyes használata 

és leírása. 
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 – mondatfajták. Beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. 

Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használatának gyakorlása.  

Tapasztalatszerzés a felkiáltó, az óhajtó és a felszólító mondatok 

használatáról.  

A helyesírási készség, a prob-

lémamegoldó gondolkodás és  

a memória fejlesztése. 

Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás:  

– az időtartam jelölése: 

-o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í; 

-ít, -ul, -ül; 

-tól, -től, -ból, -ből, 

-ról, -ről; 

– a kiejtéstől eltérő hangkap-

csolatok; 

– a hagyomány szerinti írásmód; 

 – az elválasztás szabályai; 

– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli fela-

datokban.  

Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével. 

 

A helyesírási eset felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés 

segítségével. A leírás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

A j és ly használata a tankönyvi szókincs körében.  

 

Szabályismeret és alkalmazás.  

 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban. 

 

 

 

5. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként szerkesztett 

feladatlapokon diagnosztikus 

értékelés. 

 

A tanultak felidézése, áttekintése és rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli feladatok megoldásával. 

Az elsajátítás szintjét vizsgáló formatív és szummatív felmérések írása. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások. 

A tantervi követelmény elérése 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8  

 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  30 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

47 óra 

48 óra 

26 óra 

3. Írás, íráshasználat:  

Az írástechnika fejlesztése  

 

18 óra 

 

4. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

27 óra 

25 óra 

5. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

40 óra 

                                                            10 óra 

6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során  25 óra 

 

 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:  

olvasás:  4. óra 

fogalmazás:    1. óra 

nyelvtan: 3. óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A beszéd tartalmának, hangzásának, 

stílusának és kifejező erejének egymással 

összefüggő fejlesztése.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése. 

A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a 

mondatfonetikai eszközök alkalmazásának 

gyakorlása különféle kommunikációs 

helyzetekben. Szólások, közmondások, a 

hangzó beszéd, az olvasott szövegek 

értelmezésekor szavak jelentésének, 

stílusértékének megfigyelése.  

A tapasztalatok felhasználása szöveg-

alkotáskor és beszélgetés közben. 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök értelemszerű hasz-

nálata a kifejezés segítésében.  

Páros és csoportos beszélgetések a gyerekek 

élethelyzeteiből vett témákról.  

Vélemény igényes megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra.  

Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése.  

Értelmező versmondás. 

A segítségkérés és –adás jellemzőinek 

megfigyelése és használata a gyakorlatban 

szituációs játékokban. Üzenetek tartalmának 

pontos közvetítése.  

Játékszabályok értelmezése, elmondása, a 

játék megszervezése.  

A tanuló értelmesen, érthetően mondja el 

gondolatait.  

Bekapcsolódik a csoportos beszélgetésekbe. 

Figyel beszélgető társaira.  

Szívesen vesz részt a közös 

tevékenységekben.  

A közös produkciókban segítő, 

együttműködő attitűd és a szabályokhoz 

igazodásra törekvés jellemzi.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 



170 

  

A szövegelemzésben való jártasság elmé-

lyítése, az irodalmi mű befogadása nyújtotta 

öröm átélése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a 

nemzeti kultúra hagyományainak megismerése.  

Új ismeretfeldolgozási technikák tanítása. 

 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai művek, versek, népköltészeti 

alkotások a hazai és a külföldi 

szépirodalomból. 

Történelmi tárgyú olvasmányok. 

Néphagyományokat feldolgozó, nemzeti 

ünnepeket, jelképeket, természeti és társa-

dalmi jelenségeket bemutató írások.  

Hétköznapi szövegek.  

 

Népköltészet és műköltészet. 

Dramatikus játékok.  

Műélvezet, átélés, belefeledkezés.  

 

Szövegek megismerése önálló, csendes 

olvasással.  

Beszélgetés a szövegről.  

Dramatizált feldolgozás, beleélés.  

A szöveghez kapcsolódó szövegelemző 

feladatokkal a szövegértés, értelmezés 

gyakorlása.  

Az események sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Az olvasmányok szerkezeti jellemzőinek 

vizsgálata.  

Lényegkiemelés, vázlatkészítés.  

A szereplők tulajdonságainak értékelése. 

Érzelmek kifejezésének megfigyelése. 

Véleményalkotás cselekedetekről, hely-

zetekről, magatartásról.  

Jellegzetes irodalmi témák (pozitív és 

negatív emberi kapcsolatok, konfliktusok) 

megfigyelése, értékelése.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező for-

dulatok, szókapcsolatok, ismétlődő mo-

tívumok megfigyelése.  

Tapasztalatszerzés versekből művészi esz-

közökről (ritmus, rím, hasonlat, refrén).  

Hasonlóságok és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi közlésformákban.  

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált koncentrációs és memória-

fejlesztő gyakorlatok.  

Beleélő játékok: játék a tárggyal, tárgyak, 

személyek, más élőlények megjelenítése. 

Szövegek dramatizálása, megjelenítése.  

Egyéni és csoportos improvizációk. 

Gyermekversek előadása ritmus- és moz-

gásváltással. A produkciók megbeszélése.  

Olvasmányok szövegének reprodukálása, 

illusztrálása rajzzal, zenével, képzőmű-

vészeti alkotással.  

Műsorok összeállítása és előadása. 

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit 

és azok tulajdonságait.  

Magyarázza cselekedeteiket.  

Az olvasmányok témájával kapcsolatban 

kérdéseket fogalmaz meg, illetve az ilyen 

kérdésekre választ ad.  

Tanítója segítségével összefoglalja az 

olvasottak lényegét.  

A szövegrészekhez vázlatpontot fogalmaz.  

Konkrét esetekben felismer mesére jellemző 

fordulatokat, szókapcsolatokat, mesejellem-

zőket.  

Fél-egy oldal terjedelmű, életkorának 

megfelelő témájú és szövegnehézségű 

olvasmányt néma olvasás útján megért. 

Megoldja a megértést vizsgáló, ismert típusú 

szövegelemző feladatokat.  

Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések 

tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  
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Az olvasási készség eszközszintre emelése. 

E tevékenységben a kitartás és a 

folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

 

Olvasásgyakorlás. Folyamatosságra és pontosságra figyelő 

felolvasási tréningek.  

A szöveget értelmező felolvasás felkészülés 

után, a mondatfonetikai eszközök 

használatával.  

A nagyobb terjedelmű szövegek olvasását 

elősegítő értelmező olvasás tanulói és tanítói 

kérdések megválaszolásával.  

Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény 

elolvasása a tanító irányításával.  

Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, ki-

fejezően olvas felkészülés után.  

Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint 

tagolt. Hanglejtése és tempója élő 

beszédéhez közelítő.  

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A tanulók önállóságának növelése:  

a feladatvégzésben;  

az információszerzésben és felhasználásban; 

a szabályalkalmazásban (pl. helyesírás, 

szövegalkotás, nyelvi érintkezés);  

az önellenőrzésben.  

 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése:  Tájékozódás a szövegben. A szövegből 

kiemelt tények, információk felhasználása új 

összefüggésben, más feladathelyzetben.  

Kutatómunka az olvasmányok szerzőjének, 

eseményeinek, szereplőinek megis-

meréséhez. 

Ismeretszerzési technikák tanulása: 

adatgyűjtés, elrendezés, feljegyzések ké-

szítése és felhasználása szóbeli beszámo-

lóhoz.  

Lexikonok, szótárak, digitális források 

használata feladatmegoldáshoz. 

Olvasmánytartalmak szűkítő és bővítő 

elmondása. Beszámolók pl.: kutató, gyűjtő 

munkáról több összefüggő mondattal. 

Feladatainak megoldásakor szükség szerint 

használ lexikont, szótárt. A könyvtárban 

egyszerű kutatási feladatokat elvégez, 

tapasztalatairól beszámol.  

 

 – könyv- és könyvtárismeret; 

– gyakorlatok a könyvtárban; 

 

A könyvtár tereinek, elrendezésének, 

rendszerének megfigyelése. Könyvek 

csoportosítása, keresése, kiválasztása adott 

szempontok szerint. 

Könyvek adatainak ismertetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő alkotások 

megkülönböztetése a téma és a tartalom-

jegyzék alapján. 

Eligazodik az iskola könyvtárában. Röviden 

ismertet egy általa olvasott könyvet, újság-

cikket vagy érdekesnek talált 

ismeretterjesztő filmet.  
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 – prózai szöveg- és verstanulási technikák. 

 

Memoriterek tanulása: Mondókák, sorolók, 

találós kérdések, népdalok; pl. Vörösmarty 

Mihály: Szózat (legalább az 1–2. vsz.); Nagy 

László: Dióverés; Petőfi Sándor: A füstbe 

ment terv; Weöres Sándor: Éren-nádon; 

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán; József 

Attila: Betlehemi királyok (1-2 vsz.); 5-8 

soros prózai szövegek.  

Szöveghűen, jól érthetően mondja el a me-

moritereket.  

Kapcsolatot tart a hallgatósággal.  

 



173 

  

4. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA (FOGALMAZÁS) 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, 

különféle formáinak és lehetőségeinek 

megismertetése, megvalósításának 

támogatása.  

Ösztönzés a kreativitásra. 

 

Fogalmazási alapismeretek. Tapasztalatszerzés olvasmányokból és 

tanulói fogalmazásokból:  

a cím szerepéről, jellemzőiről;  

a szövegek felépítéséről, az időrendről, az 

esemény, az előzmény és a következmény 

kapcsolatáról;  

a szöveg kohéziójáról, a tématartásról, a 

nyelvi megformáltságról, az elbeszélő 

szövegforma jellemzőiről. 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználá-

sával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít.  

A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel 

jelzi.  

Tanítója útmutatásai alapján kijavítja fogal-

mazási és helyesírási hibáit. 

Szövegalkotási gyakorlatok. 

 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása 

szövegalkotásakor.  

Önálló írásbeli fogalmazások készítése 

elbeszélő szövegformában. 

A fogalmazásokba párbeszédes részek 

illesztése. 

Az önálló szövegalkotások elemzése, ja-

vítása a megismert szövegalkotási szabályok 

felidézésével. 
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5. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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A nyelvi tapasztalatok körének bővítése.  

A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a 

szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése:  

a feladatvégzésben;  

az információszerzésben és felhasználásban;  

a szabályalkalmazásban;  

az önellenőrzésben.   

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása:  

- mondatfajták; 

- szavak; 

- szófajok. 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó 

mondatokban a beszélő szándékának 

felismerése és megnevezése.  

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

szerepének felismerése és használatuk 

gyakorlása. 

Az ige felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Különféle időben 

végbemenő cselekvések, történések, létezés 

megkülönböztetése. Az igék idejének felis-

merése és megnevezése.  

Az igekötők szerepének és írásmódjának 

megfigyelése,  

tudatos alkalmazása. Tapasztalatszerzés a 

rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék 

szerepéről. Felismerésük és adekvát 

használatuk. 

A főnevek felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. A főnevek megfigyelése a 

mondatban. A többes szám jelölésének 

felfedezése, felismerése szövegben is 

szövegértelmezéssel. Többes számú főnevek 

alkotása. 

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes 

használatának gyakorlása mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel.  

A melléknév felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Külső és belső 

tulajdonságot jelentő melléknevek 

megfigyelése, megkülönböztetése.  

A melléknév fokozhatóságának felismerése. 

Fokozott melléknévi alakok használata 

szövegalkotáskor. 

A tanult szófajok felismerése toldalékos 

formában is szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

Felismeri, megnevezi, és megfelelően jelöli 

a mondatfajtákat.  

Toldalékos formájukban, szövegben is 

felismeri és megnevezi a tanult szófajokat.  

A szövegkörnyezetnek megfelelően 

használja az igeidőket és az igekötőket.  

A mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel 

zárja. A mondat szavait külön írja.  

A begyakorolt szókészlet körében 

biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat.  
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A helyesírási készség fejlesztése. 

A helyesírási szabályok megismerése és 

alkalmazása. 

Helyesírási szabályismeret és -alkalmazás. 

 

 

 

 

Mondatfajták jelölése írásban.  

Igekötős, valamint különféle idejű igék 

helyesírásának gyakorlása.  

 

Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -

ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű és a 

kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű 

toldalékos melléknevek írása.  

Újabb 20-30 szóban a j hang biztonságos 

jelölése a tanult szófajok körében.  
 

6. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként diagnosztikus felmérés , a 

szerkesztett feladatsorok szerint. 
 

A tanultak felidézése, áttekintése és 

rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli 

feladatok megoldásával. 

Az elsajátított tudás bemutatása formatív és 

szummatív felmérésekben. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló 

gyakorlások. 

A tantervi követelmények elérése. 
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4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 259 – heti óraszám: 7 

 

Témakörök  Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  16 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése  

46 óra 

30 óra 

20 óra 

3. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

15 óra  

34 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

 

26 óra 

56 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések  16 óra 

ÖSSZESEN  259 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása: olvasás:  3 óra 

                                                       fogalmazás: 1 óra 

                                                           nyelvtan: 3 óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, 

különös tekintettel a pontosságra, a 

folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint 

az aktív szókincs intenzív gyarapítására.  

 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése  

A mondat- és szövegfonetikai eszközök al-

kalmazásának gyakorlása különféle kommu-

nikációs helyzetekben (pl.: párbeszéd, felol-

vasás, kiscsoportos beszélgetés, vita, beszá-

moló). Nonverbális eszközök használata 

szituációs játékokban, beszélgetésben.  

A helyes beszédlégzés gyakorlása: gazdál-

kodás a levegővel, a pótlevegő vételének 

módja.  

Állandósult szókapcsolatok, a különböző 

tantárgyak tanulásakor használt szakkifejezé-

sek, olvasmányokból kiemelt ritkábban hasz-

nált szavak célzott használatával, mondatbő-

vítéssel, kiegészítésekkel az aktív szókincs 

gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása 

olvasmányok tartalmáról, gyűjtött tapaszta-

latokról, megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések tartalmának rövi-

dített elmondása. 

Az egyetértés és az eltérő vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Párbeszédes forma alkalmazása 

olvasmányok tartalmának elmondásakor. 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezi ki 

gondolatait.  

Használja a mindennapi érintkezésben az 

udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát 

beszélgető partneréhez igazítja.  

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, 

vitába, történetalkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe.  

A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segíti.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, ELEMI ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Az irodalomolvasás folyamatában a 

mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló elemzés 

útján az értő olvasás továbbfejlesztése, és 

az olvasással kapcsolatban kialakuló 

pozitív viszonyulás megerősítése az iro-

dalommal való élményszerű talál-

kozásokkal.  

– A tanításhoz felhasznált szemelvények 

tartalmára építve a nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, ismerkedés 

nemzeti és etnikai kisebbségek 

kultúrájával, néphagyományaival, az etikai 

normák iránti fogékonyság és az 

értéktudatos magatartás fejlesztése, az élő 

és az élettelen környezettel való 

harmonikus kapcsolat alapjainak 

megerősítése. 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai és verses alkotások, népi játékok, 

népszokás ismertetők a magyar és a hazai 

nemzetiségek, népcsoportok 

népköltészetéből.  

Elbeszélések és regényrészletek, versek a 

hazai és külföldi klasszikus és élő irodalom 

gyermekekhez szóló alkotásaiból. 

Történetek a magyarság múltjából, 

kiemelkedő események, személyiségek 

megismeréséhez.  

Nagyobb terjedelmű irodalmi szöveg (pl. 

ifjúsági regény) feldolgozása.  

Hétköznapi szövegek.  

Móra Ferenc. Kincskereső kisködmön 

Fekete István: Tüskevár 

Szövegek megismerése csendes olvasással. 

Az olvasmányok témájának megfigyelése, 

azonos témájú szövegek összehasonlítása.  

Szereplők érzelmeinek felismerése, emberi 

kapcsolatok, szereplők magatartásának 

értékelése többféle szempont fi-

gyelembevételével.  

Olvasmányélmények megosztása társakkal.  

A szövegről folytatott beszélgetésben a 

szép, csúnya, vidám, szomorú, jó, rossz 

minősítő kifejezések használata és 

indoklása a szövegből vett bizonyítékok  

kiemelésével.  

Művészi eszközök keresése lírai és 

elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén, 

hasonlítások, megszemélyesítés).  

Mesefajták jellemzőinek megfigyelése. A 

mesék nyelvi és szerkezeti jellemzőinek 

felismerése.  

Jellegzetes irodalmi témák, motívumok 

felfedezése olvasmányokban.  

Nagyobb terjedelmű gyermekirodalmi 

alkotás elolvasása a tanító irányításával.  

Másfél oldal terjedelmű – életkorának 

megfelelő – szöveget megért néma olvasás 

útján.  

Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 

értelmesen fogalmazza meg.  

Elmondja az olvasottak lényegét. 

Megjegyzi és megnevezi olvasmányai 

írójának nevét.  

Önállóan elolvas egy nagyobb terjedelmű 

irodalmi művet, és azt tanítója 

irányításával feldolgozza.  

Differenciáláshoz 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál 

Erich Kästner. A két Lotti 

Eric Knight: Lassie hazatér 
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 Drámajátékok  Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memóriagyakorlatok. 

Fantáziajátékok, elképzelt és valóságos 

helyzetek megjelenítése. Részvétel csoportos 

játékokban, állóképek tervezése,  

kivitelezése és megbeszélése.  

Mozgás a térben: térkitöltő, térkihasználó 

gyakorlatok. A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb drámai 

konvenciók és a színházi formanyelv 

alapjainak tapasztalati megismerése (jele-

net). A tanultak felhasználása saját 

produkcióhoz, bábelőadások, színházi 

előadások megbeszélésekor.  

 

Az olvasástechnika differenciált fejlesztése. 

Olvasóvá nevelés az egyéni érdeklődés 

figyelembevételével. 

Olvasásgyakorlás:  

 

– hangos olvasás;  

– néma olvasás.  

 

 

Szövegek felkészülés utáni felolvasásakor a 

tartalom minél pontosabb kifejezéséhez a 

szövegfonetikai eszközök felhasználása.  

Párbeszédes szövegrészek értelmező fel-

olvasása.  

Az interpretáló (értelmező) olvasás fej-

lesztéséhez kérdésekre válaszkeresés a 

szövegből.. Nagyobb terjedelmű irodalmi 

mű olvasására való felkészülés 

folyamatolvasással.  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően és 

értelmezően olvassa fel az ismert szöveget.  
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A különböző nyelvi tevékenységekben az 

elmélyültség, a kitartás és az igényesség 

fokozása.  

Az önálló tanulás technikai ismereteinek 

bővítése, az egyéni tanulási stílus 

alakulásának támogatása, tanulási szokások 

megerősítése.  

A könyvtár önálló használatának erősítése. 

 

 

Az önálló tanulás képessé- 

gének fejlesztése:  

 

 

 

 

 

 

 

 

– könyvtárismeret;  

 

 

 

 

– könyvtárhasználati gyakorlatok;  

– tanulási technikák bővítése; 

 

  

– memoriterek tanulása.  

 

Adatgyűjtés, összefüggések keresése szö-

vegből..  

A szöveg kulcsszavainak kiemelése, szö-

vegtömörítés és bővítés.  

Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése. 

Ennek felhasználása tartalom elmondáshoz.  

Tájékozódás a történelmi időben és térben. 

Adatgyűjtés, rendezés, beszámoló a régió, a 

lakóhely irodalmi, történelmi 

nevezetességeiről, emlékeiről.  

A könyvtári állomány megfigyelése.  

Az állomány tárolásának, hozzáférési 

lehetőségének megismerése. A katalógus 

szerepének megfigyelése és használatának 

gyakorlása.  

Könyvkeresés szabad polcon. A tanítási órán 

szerzett ismeretek bővítése, elmélyítése 

könyvtári „kutatással” és a digitális források 

kritikus használatával. Beszámoló a 

gyűjtőmunkáról. Feljegyzések az 

olvasottakról. Olvasmánynapló vezetése 

segítségadással.  

Közmondások, népdalok, rövid népmese. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (részletek); Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal, Csatadal, Tisza 

(részletek); József Attila: Mama; Juhász 

Gyula: Karácsony felé (részlet); Nagy 

László: Itthon vagyok; prózai szövegekből 

6-8 soros részletek. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan 

növekvő időtartamban (kb. 20-25 perc) 

képes tudatos figyelemmel irányítani.  

Feladatainak megoldásához szükség szerint 

igénybe veszi az iskola könyvtárát. 

Eligazodik a könyvek között. Használja az 

ismert kézikönyveket. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék 

segítségével eligazodik.  

 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  
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3. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása újabb 

szövegformák megismerésével és az írásbeli 

szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Fogalmazási alapismeretek. A leírás tartalmi, szerkezeti jellemzőinek, a 

bemutatás sorrendjének, nyelvi eszközeinek 

megfigyelése irodalmi példákon és tanulói 

fogalmazásokon.  

Megírt levelek, üdvözlőlapok, postai 

levelezőlapok gyűjtése, megfigyelése, 

tartalmi és formai összehasonlításuk, 

jellemzőik összegyűjtése.  

A címzetthez igazodó stílus felfedezése.  

Adott vagy választott témáról 8-10 mondatos 

fogalmazást készít a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. 

  

 

Szövegalkotás. Szemléletes leírások készítése egyszerű 

tárgyról, növényről, állatról, emberről. 

Elbeszélő fogalmazás írása párbeszéd al-

kalmazásával.  

Levélírás füzetben, majd levélpapíron. 

Üdvözletek írása különféle alkalmakra. 

Igazodás a címzetthez.  

Az írásbeli fogalmazások elemzése, javítás a 

tanító irányításával. 
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4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az alsó tagozatban elsajátított anyanyelvi 

ismeretek rendszerbe foglalása, megerősítése 

és működőképességének fokozása.  

Az alapvető nyelvi készségek 

automatizmusainak megszilárdítása. 

Ösztönzés a megismert nyelvi eszközök, 

nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazására a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek. 

A szófajokról tanultak bővítése, elmélyítése. 

 

Szófaj-felismerési gyakorlatok. 

Az igék megfigyelése a mondatban.  

A személyes névmások és az igei személy-

ragok szerepének megértése.  

Felismerésük és megnevezésük, alkalma-

zásuk gyakorlása. 

Az igemódok fogalmának megismerése.  

Az igemódok és a mondatfajták kapcsolatá-

nak felfedezése. Az igék különféle módú 

alakjainak helyes leírása. 

A tulajdonnevek csoportjainak megismerése: 

személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, címek.  

A névelők és a névutók szerepének megfi-

gyelése. Felismerésük és megnevezésük 

mondatban, szövegben.  

A névelők helyes használata.  

A számnév fogalmának és fajtáinak felis-

merése és megnevezése.  

A fokozott számnévi alakok helyes haszná-

latának gyakorlása.  

Az állító és a tagadó mondatok tartalmának 

vizsgálata, összehasonlításuk. 

Tapasztalatszerzés a szavak rendjéről a 

mondatban. 

Az egyszerű és az összetett szavak 

jelentésének megfigyelése.  

Szóalkotások: összetett szavak, 

tulajdonnévből képzett melléknevek.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek. Biztonsággal 

felismeri a tanult szófajokat és megnevezi 

azokat szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen 

alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Nem ejt mondatkezdési, mondatzárási hibát, 

nem hagy ki vagy cserél fel betűket.  

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak. 

Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, 

szükség esetén javítja.  
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 Helyesírási szabályismeret és -alkalmazás. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazása 

különböző írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú igék; 

felszólítást kifejező igealakok; igekötős 

igék; tulajdonnevek, fokozott melléknevek 

és számnevek; ragos névszók; névutós 

szerkezetek; betűvel írt számnevek; a 

keltezés többféle formája.  

 

 

 

5. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Témakörönként diagnosztikus felmérés, 

szerkesztett feladatlapokon. 
 

Az alsó tagozatban tanult nyelvtani ismeretek 

rendszerezése.  

A tanultak alkalmazása az elsajátítás szintjét 

vizsgáló formatív és szummatív felmé-

résekben. A tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 

A tantervi követelmények elérése. 
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az anyanyelv fejlettsége és fejlesztése szorosan összefügg a gondolkodás fejlettségével. A gondolkodás fejlettsége magasabb anyanyelv-használati szintet eredményez, az 

anyanyelv állapot fejlesztése pedig, árnyaltabb gondolkodást tesz lehetővé. Az anyanyelven való beszéd minden más tárgy tanulásának feltétele és eszköze, ezért a fejlesztés 

minden tantárgy feladata. A tanításnak nyelvhasználat-központúnak kell lennie, az értékelésnek ehhez alkalmazkodva rendkívül toleránsnak, alkalmazkodva a gyermeki 

gondolkodás egyéni szintjeihez is. 

A kisiskolások anyanyelvi nevelésében is kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, folyamatos fejlesztő értékelésnek. Ennek módja elsősorban szóbeli, ritkábban 

írásbeli. Célja, hogy megőrizze a kezdeti tanulási motiváltságot, segítse az esetleges lemaradások pótlását és átsegítse a tanulókat az új nyelvhasználati módok elsajátításának 

nehézségein, orientálja az igényes anyanyelvhasználat és a kultúraelsajátítás képességeinek, készségeinek megalapozását.  

A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de értékelhetik a tanulók is egymást, önmagukat is (pl. felolvasáskor, írásbeli feladatok esztétikumának megítélésekor, 

versmondáskor, olvasmányok tartalmával kapcsolatos szóbeli beszámolók, gyűjtőmunka, dramatikus játékok, megjelenítések kivitelezésének megbeszélésekor).  

A tanulók fejlesztésében és fejlődésük követésében megkülönböztetett szereppel bír az írásbeli munkák azonnali javítása, értékelése és javíttatása, valamint az e 

tapasztalatokra épülő, folyamatos, személyre szabott, differenciált gyakorlás. Igen fejlesztő hatású, ha a tanító az írásbeli feladatok megoldását rövid, figyelemfelhívó, 

orientáló írásbeli szöveges észrevételekkel, megjegyzésekkel kommentálja a továbbhaladást segítendő (pl. írásmunkák tartalmának, kivitelezésének, fogalmazványok 

tartalmának, helyesírásának, külső alakjának, tollbamondásra írás helyességének, feladatlapos munkák tartalmának ellenőrzésekor).  

A szóbeli és az írásbeli értékelés egyaránt két szempontot vesz tekintetbe. Vizsgálja a relatív teljesítményt, regisztrálja a fejlődést, illetve a tanuló aktuális teljesítmé-

nyét/fejlettségét összeveti az elvárt normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Akkor éri el célját, ha segíti a diákot a vele szemben támasztott követelmények megértésében és az 

ezeknek való megfeleléshez vezető utak, módok megtalálásában, felismerésében és megvalósulásában. 
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MATEMATIKA 

Bevezető és kezdő szakasz 

 

(1–4. évfolyam) 

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége. 

A fejlesztési feladatokat az alapvető matematikai gondolkodáshoz szükséges tevékenységformák gyakorlásán keresztül teljesítjük, a tananyagot a képességfejlesztés 

célszerű eszközeként választjuk. A fejlesztés közös, általános és részletes feladatait a NAT életkori szakaszokra osztva körvonalazza. A kerettanterv évfolyamokra bontva írja 

elő a fejlesztési célokat, a tananyagot, az ajánlott tevékenységi formákat, valamint a továbbhaladás feltételeit. A matematika tanításának középpontjába azoknak a 

képességeknek a fejlesztése kerül, amelyek biztosítják a tantárgy iránti érdeklődés fenntartását, a tevékenységhez kötött alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és 

problémamegoldást, valamint az önálló ismeretszerzés és felfedezés örömét a korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

A tananyag mennyiségi növelése helyett a tanultak elmélyítésére, a „minőségre” helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot! A 

kerettantervben leírtak szerint a felső tagozatba lépés alapvető feltételeit is a „kevesebb, de alaposabb” tudás határozza meg. A kerettanterv nagy hangsúlyt fektet a 

felzárkóztatásra, célja, hogy hozzájáruljon az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, lehetőséget biztosítson a tehetséggondozásra az 1–4 . évfolyamon. Így jobban biztosíthatja a 

tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. 

 

ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

 

A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni. A matematikai fo-

galmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokolja az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátossá-

goknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibon-

takoztatását egyaránt. Az életkori szakaszok folyamatában a differenciálásnak is egyre nagyobb szerepet kell kapnia 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azoknak a képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló 

ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. A személyiség sokoldalú formálása, gazdagítása, a 

pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembevételével történik. 

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a 

tudatos, célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más 

tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

A matematika tanulása az 1–4 . évfolyamon alapozó jellegű, s kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt a 

gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. 

Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvé-
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nek betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ez lehet az alapja a 

konstruktív gondolkodás kialakításának. 

A nevelési-oktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van.  Fontos a mennyiségi és minőségi differenciálás feltételeinek megteremtése, és a 

változatos kooperatív munkaformák alkalmazása is. 

 A matematikai szövegértő képesség alapozása és fejlesztése összetett feladat. A kezdő szakaszban kis lépésekben, fokozatosan kell kialakítani. A beszédértésre épül 

és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése 

tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, következtetésnek, logi-

kus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor kiemelt 

szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak. 

 A matematikai kompetencia magába foglalja azokat a tantárgyi ismereteket, specifikus készségeket, képességeket, általános készségeket, képességeket, motívumokat, 

attitűdöket, amelyek az alkalmazható, gyakorlatra váltható tudás megszerzéséhez szükségesek. A matematika kompetenciához szükséges tudás magába foglalja a következő-

ket: számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás, rend-

szerezés, kombinativitás, következtetések. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahe-

lyen, valamint hogy követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a meg-

felelő segédeszközök alkalmazásával a matematika nyelvén kommunikáljon. 

Fontos a pozitív hozzáállás, amelynek alapja az igazság tisztelete és a dolgok okának és érvényességének keresése. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

 Tájékozódás 

– Tájékozódás a térben 

– Tájékozódás az időben 

– Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 Megismerés 

– Tapasztalatszerzés 

– Képzelet 

– Emlékezés 

– Gondolkodás 

– Ismeretek rendszerezése 

– Ismerethordozók használata 

 Ismeretek alkalmazása 

 Problémakezelés és -megoldás 

 Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

 Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

– Kommunikáció 

– Együttműködés 

– Motiváltság 

– Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

 A matematika épülésének elvei 

 

A MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE 

 

 - számlálás, számolás 

 - mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 

- becslés, mérés 

 - problémamegoldás,  

 - rendszerezés, kombinativitás 

 - induktív következtetés 

A tanulók értelmi képességeinek - logikai készségének, problémamegoldó, helyzetfelismerő képességeinek – folyamatos fejlesztése 

A tanulók képzelőerejének, ötletességének fejlesztése 

A tanulók önellenőrzésének fejlesztése 

A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség alapozása 

A kreatív gondolkodás fejlesztése  

 

A helyes tanulási szokások 
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A kezdő szakasz alapvető feladata a matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási 

képességek fejlődését segíti elő, amely a tanulás más területén is hasznosítható; alkalmazható, gyakorlatra váltható tudást eredményez. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli 

megfogalmazás. 

A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: 

– az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata; 

– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként való használata; 

– megoldási tervek készítése; 

– kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése; 

– a megértés igénye; 

– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 

– tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

Miután a fenti képességeket többnyire komplex módon érdemes fejleszteni, elengedhetetlen a tantárgyi koncentráció alkalmazása az iskolai munkában. 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Számtan, algebra 93 óra 

Sorozatok, függvények 15 óra 

Geometria, mérés 25 óra 

Valószínűség, statisztika 15 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei az első osztályban 

 A tapasztalatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. Az első évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapasztalatszerzés. Ezen belül a 

megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 20-as számkörben. 

 Számolási készségek alapozása, számolási eljárások kialakítása, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a összeadás, kivonás, bontás, 

pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése. 

 Geometriai fogalmak alapozása, tulajdonságok felismerése. Térbeli és síkbeli tájékozottság megalapozása (alak, irány, méret). 

 Mennyiségfogalmak kialakítása, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorika és a valószínűség fogalmának szemléletes alapozása. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az érzékelés pontosságának fejlesztése. 

 

A figyelem fejlesztése. 

 

Összehasonlítás, azonosítás, meg-

különböztetés, jelölésük. 

Rendezés a tulajdonságok alapján: sorba 

rendezés, osztályozás. 

Tárgyak, síkidomok, testek, számok (20-as 

számkörben). 

Tárgyak, alakzatok, személyek megfigye-

lése, összehasonlítása, (több, kevesebb, 

kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb 

stb.) válogatása, rendezése,  csoportosítása, 

halmazok képzése közös és eltérő tulajdon-

ságok alapján. 

Játék a logikai lapokkal, színes rudakkal. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakö-

rökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

A logikai gondolkodás előkészítése. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Igaz, hamis állítások, nyitott mondatok. 

Állítások, kérdések megértésének megmuta-

tása rajzzal, művelettel, szöveggel. 

 

A kombinatorikus gondolkodás alapozása.  Babák, macik öltöztetése, zászlók színezése 

gyöngyfűzés, pénzhasználat (Hányfélekép-

pen fizetheted ki?). 

Néhány eset előállítása. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 20-AS SZÁMKÖRBEN 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható  

eredménye 

A számfogalom tapasztalati úton való alakí-

tása a 20-as számkörben. 

 

A valóság és a matematika elemi kapcsolata-

inak felismerése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számok-

kal; a számok értelmezése  

a valóság mennyiségeivel; 

A természetes szám modellként való kezelé-

se. 

Természetes számok a 20-as számkörben 

 

Személyek, tárgyak, dolgok érzékelhető 

tulajdonságainak felismerése, válogatása 

közös és eltérő tulajdonság alapján. 

 

A természetes szám többféle tapasztalati 

bázisa: darabszám, mérőszám, sorszám. 

Válogatások saját szempont szerint, meg-

nevezett tulajdonság alapján, megkezdett, de 

meg nem nevezett válogatás folytatása. 

Kakukktojás keresése. 

Barkohba-játékok. 

 

 

Mérések csoportmunkában. 

Mi változott meg? − játék. 

Számlálás egyesével, kettesével, növekvő, 

csökkenő sorrendben. 

Személyek, tárgyak érzékelhető tulajdonsá-

gainak felismerése, megnevezése. Szétválo-

gatás (közös és eltérő tulajdonság alapján). 

 

 

 

 

Számfogalom a 20-as számkörben; biztos  

számlálás, mérés. 

 

Egyszerű matematikai szakszavak és jelölé-

sek bevezetése a fogalmak megnevezésére. 

 

Szabály felismerése, követése. 

Személyek, tárgyak megszámlálása, le-

számlálása. 

 

Tárgyak hosszúságának, szélességének, 

tömegének, űrtartalmának összeha-

sonlítása, összemérése. 

 

A természetes számok előállítása mennyi-

ségek mérőszámaként, a számok megjele-

nése sorszámként. 

Csoportosítások (kettesével, hármasával…). 

 

Játék a számkártyákkal, korongokkal, pálci-

kákkal különféle munkaformákban: párokban, 

csoportokban. 

 

Viszonyítások, rendezések; a számok helyének 

megkeresése számegyenesen. 

Kisebb, nagyobb több, kevesebb, ugyanannyi, 

reláció használata. 

Számok írása, olvasása. 

 

 

Páros és páratlan számok felismerése. 

A számok szomszédainak ismerete. 

 

Számok elhelyezése a számegyenesen. Nö-

vekvő és csökkenő számsorozatok képzése 

adott szabály szerint. 

 A számok jele. 

Számok tulajdonságainak megismerése: 

összeg- és különbségalakjaik, bontott 

alak, számjegyek száma, páros, páratlan 

számok. 

Számok kapcsolatai: kisebb, nagyobb, 

egyjegyű, kétjegyű. 

Számszomszédok. 

Számok helye a számegyenesen. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivo-

nás értelmezése többféle módon. 

 

 

Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek használata. 

 

A becslési képesség alapozása. 

 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; 

a megtanulást segítő eszközök megismerése. 

 

Tényismeretek memorizálása, mozgósítása 

(pl. a kéttagú összegek és  

a megfelelő különbségek a 20-as számkör-

ben). 

 

Ismeretek megtanulásához összefüggések 

felhasználása. 

 

Algoritmusok, analógiák megismerése, al-

kalmazása a műveletvégzések során. 

 

Konkrét matematikai modellek értelmezése. 

 

Az önellenőrzés igényének felkeltése, ké-

pességének alakítása,  

az eredményért való felelősségvállalás. 

Az összeadás és kivonás értelmezése tevé-

kenységgel, rajzzal és szöveges feladattal  

(egyváltozós: hozzáadás, elvétel; kétválto-

zós: két halmaz egyesítése, ill. ennek a tevé-

kenységnek a megfordítása, két halmaz 

összehasonlítása).  

 

Pótlás. 

Műveleti jelek; számok összetett alakjainak 

használata. 

 

Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése te-

vékenységgel, történés kitalálásával; mate-

matikai jelek,  

műveleti jelek (>, <, +, –, =) értése, haszná-

lata. 

Egyszerű műveleti tulajdonságok (pl. az 

összeadás tagjainak felcserélhetősége; az 

összeadás tagjainak csoportosítása). 

A bontás és a pótlás műveletének értelmezé-

se, gyakorlása. 

A számok közötti összefüggések felisme-

rése; a műveletek értelmezése tárgyi tevé-

kenységgel (darabszám és mérőszám ala-

pon): színes rudakkal, korongokkal, ujjak-

kal, mérőszalaggal, tömegmérleggel, szám-

egyenessel. 

Halmaz elemszámának növelése hozzá-

adással, csökkentése elvétellel. 

Képolvasások (mi változott meg?), szöveg-

alkotás, lejegyzés számfeladattal. 

Két halmaz egyesítése, kiegészítő halmaz 

előállítása. 

Két halmaz (mennyiség) összehasonlítása. 

 

Két- és háromtagú összeadások alkotása 

kirakásokról (korongokról, színes rudakról, 

rajzokról). 

 

Kivonás a különbség szemléltetésére. 

 

Számok bontása két szám összegére, játékos 

formában. 

Pótlás (hiányos összeadás) tevékenységgel – 

Tedd egyenlővé! – lejegyzés szám-

feladatként. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban és frontálisan (képkirakó, Kelj 

fel, Péter!, memóriajáték, színezős felada-

tok). 

 

Bűvös négyzet megoldása. 

 

Művelet megfogalmazása képről, művelet 

Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfo-

galmazása szóban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéttagú összeg- és különbségalakok ismere-

te húszas számkörben. 
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megjelenítése képpel, kirakással. Több meg-

oldás keresése. 

Számolási eljárások megismerése tevé-

kenységgel, gyakorlásuk. Analógiák építése 

a kétjegyű számok összeadásában (színes 

rudak, számegyenes használata). 

 

Fele, kétszerese. 

Szorzás, osztás előkészítése. 

 

Az önellenőrzés képességének alakítása 

feladatlapokkal. 

Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, 

pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, 

lejegyzés számokkal 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Elmondott, elolvasott történetre, problémák-

ra való emlékezés; szöveges feladat lényegi-

leg pontos felidézése; emlékezést segítő 

rajzok készítése, visszaolvasása. 

 

Esemény folytatásának elképzelése, a kép-

zelt folytatás lejátszása. 

 

Mondatok szerkezetének panelként való 

használata, felfogása. Saját gondolatok köz-

lése egyszerű állítások formájában; ilyen 

közlések értése. 

 

Értő-elemző olvasás alapozása, fejlesztése. 

Kérdés tartalmának megértése adott tárgyi 

szituációban és megfogalmazott problémá-

ban. 

 

Válasz megfogalmazása szóban, később 

írásban is. 

Gondolatmenet kiépítése. 

A szöveges feladatok megoldásának előké-

szítése. 

 

 

 

Szöveges feladat megjelenítése eljátszással, 

tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok és kapcsolatok lejegyzése szá-

mokkal, jelekkel. 

 

 

 

Szövegből számfeladat alkotása – számfela-

dathoz szöveg alkotása. 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

Szöveges feladatok megoldása modellek 

segítségével. 

 

Elmondott, olvasott történés, helyzet kép-

zeletben való követése; megjelenítése leját-

szással, kirakással, képpel. 

 

Tevékenységről, képről szöveges feladat 

alkotása. Szöveges feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, lényeges elemek ki-

választása, jelölése. 

Szövegről számfeladat alkotása. 

 

Matematikai szöveg alkotása adott szám-

feladathoz. 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

A szöveges feladat megoldási algorit-

musának megismerése, alkalmazása. 

Szituáció, változás, szöveges feladat, ér-

telmezése lejátszással, kirakással egysze-

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevé-

kenységgel, modell választása. 

Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel. 

 

Megoldási terv készítése, kiszámítás. 

Válasz a feladat kérdésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző modellek ismerete. 
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Manuálisan elvégzett tevékenység gondolati 

lépésként való értelmezése, tudatosítása. 

 

Adatokra és összefüggéseikre való együttes 

emlékezés rajzok, ábrák alapján. 

 

Állítások megítélése igazságértékük szerint; 

nyitott mondatok lezárása behelyettesítéssel, 

megoldásuk. 

 

Fordított szövegezésű feladatok megoldása. 

 

Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

rűsített rajzzal, átfogalmazással; adatok 

felfogása, lényegtelenek elhagyása, lé-

nyegesek kiemelése, rögzítése, kapcsolatuk 

feltárása, szerepük értése; adatokra és össze-

függéseikre vonatkozó jelölések használata, 

értése; folyamat fordított lejátszása; az idő-

beliség megértése. 

Nyitott mondatok lezárása igazzá, hamissá 

tevéssel. 

Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra 

törekvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Összefüggés felismerő képesség fejlesztése. 

Rendezőképesség fejlesztése. 

Változások, periodikusság, ritmus megfigye-

lése, felismerése, értelmezése, sorba rende-

zése. 

 

Számok, mennyiségek közötti elemi kapcso-

latok felismerése, megjelenítése, általánosí-

tás, az összefüggések megfogalmazása, 

szabály keresése. 

 

A kreatív gondolkodás fejlesztése: többféle 

megoldási mód keresése, a különböző meg-

oldások összevetése.  

 

Függvényre vezető szöveges feladatok 

megoldása egyszerű esetekben. 

 

 

 

 

 

Számsorozatok folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert szabály alapján. 

Szabályjátékok, gépjátékok. 

 

Tárgysorozat képzése, ismétlődések, tu-

lajdonságok megfigyelése. 

 

Kapcsolatban levő elemek (tárgyak, személyek, 

hangok, szavak, számok) összekeresése, párosítá-

sa egyszerű esetekben. 

 

Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölé-

se nyíllal. Számok táblázatba rendezése, szabály-

játékok (gépjátékok). 

Egyszerűbb összefüggések, szabályszerűségek 

felismerése. 

 

A változások megfigyelése, felismert szabályok 

követése, ismétlődések, ritmus értelmezése moz-

gással, hanggal, szóval,  

számmal. 

Játék a logikai lapokkal (egy vagy két tu-

lajdonságban különböző sorozatok folytatása), 

színezős feladatok. 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, cso-

portban. 

Egyszerű sorozat képzése kirakással, 

rajzzal. 

 

 

Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, képzése adott szabály alap-

ján. 

 

 

Összetartozó elempárok keresése egyszerű 

esetekben. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozatok szabályának felismerése. 
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Sorozatok folytatása megadott, választott, felis-

mert szabály alapján. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése. A 

képzés szabályának megfogalmazása két irány-

ból. 

 

Szabályjáték szabályának megfogalmazása, fel-

írása többféleképpen. 

Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság vizsgálata. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS, TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet alapozása. 

 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 

 

Mozgási memória fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás, helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

 

Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; 

tudatosított tájékozódási pontok szerint; a 

tájékozódást segítő viszonyok megismerése 

(pl. mellett, alatt fölött, között, előtt, mö-

gött). 

 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó 

testének aktuális helyzetéhez képest (pl. a 

bal, jobb szavak megjegyzése a gyerek testi 

dominanciája szerint, illetve dominancia 

hiányában saját testi jelhez kötötten). 

 

Tájékozódás (pl. az osztályban, iskolában, 

iskola környékén) nagytesti mozgással; 

mozgássor megismétlése. 

 

Tájékozódás a síkban (pl. tájékozódás a 

füzetben, könyvben; tájékozódás a síkban 

Játékos helymeghatározás (babák, macik 

elhelyezése különböző berendezési tár-

gyakhoz viszonyítva). 

 

Finommotoros mozgáskoordinációk: apró 

tárgyak, korongok, pálcikák, rudak rakos-

gatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap, vo-

nalzó használata stb. 

Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, alat-

ta, jobbra, balra stb. kifejezések értelmezése. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban. 

Tűz-víz játék. 

 

 

 

 

 

 

 

Helymeghatározás a tanult kifejezések al-

kalmazásával (pl. alatt, fölött, mellett). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és 
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 ábrázolt térben; tájékozódás szavakban 

megfogalmazott információk szerint). 

megkülönböztetése néhány megfigyelt geo-

metriai tulajdonság alapján. 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (anali-

zálás); összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés; sorba rendezés különféle tulaj-

donságok szerint a különféle érzékszervek 

tudatos működtetésével; a figyelem terjedel-

mének és tartósságának növelése. 

Közös tulajdonságok felismerése; tu-

lajdonság tagadása, mint szintén közös jel-

lemző. 

 

Geometriai tulajdonságok felismerése, vi-

szonyítások, összehasonlítások. 

 

Egyszerű geometriai formák megnevezése, 

hasonló formák felismerése (négyzet, kör, 

háromszög). 

 

Testek építése modell alapján. 

Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

Alakzatok néhány megfigyelt tulajdonsága. 

 

Tárgyak válogatása geometriai tulajdon-

ságok alapján – csoportban 

Párkérő játék. 

 

Kirakások, építések színes rudakkal máso-

lással modell, ábra alapján feltételek szerint. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfi-

gyelése. 

 

Sík-és térbeli alakzatok szétválogatása tu-

lajdonságok alapján. 

Háromszögek, négyszögek alkotása kira-

kással, nyírással, rajzolással. 

 

Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel. Tük-

rözések mozgással, tükörkép előállítása, 

megfigyelése tükörrel. 

 

Tapasztalatszerzés a logikai lapok segítsé-

gével. 

Kör, négyszög, háromszög megkülönbözte-

tése. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai 

között. 

 

Mennyiségek fogalmának alapozása. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számok-

kal; a számok értelmezése a valóság meny-

nyiségeivel. 

Becslés, mérés. 

 

A múlt, jelen, jövő megértése adott időpilla-

natban (pl. előbb, ezután). 

 

A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan változó 

fogalmak, például az előtte, utána (koráb-

ban, később) viszonyok megértése,  

 

 

Összefüggések, kapcsolatok felismerésének 

fejlesztése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, 

összességek összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (magasság, szélesség, hosz-

szúság, tömeg, űrtartalom, idő). 

 

Mérés alkalmilag választott mérő-

eszközökkel. 

 

Mérőeszközök megismerése. 

 

Mérés szabvány egységekkel. 

A méter, kilogramm, liter, hét, nap, óra 

megismerése. 

 

Kapcsolatok felismerése mennyiségek, mér-

tékegységek és mérőszámok között. 

 

 

 

 

Időpont és időtartam. 

Mérési eljárások: kirakás, különböző meny-

nyiségek mérése azonos mértékegységgel, 

azonos mennyiségek mérése különböző 

mértékegységekkel. 

 

 

Összehasonlítások, összemérések a gya-

korlatban (pl. magasabb, alacsonyabb, hosz-

szabb, rövidebb…) páros, csoportos munká-

val. 

 

Mérés alkalmilag választott mértékegysé-

gekkel (színes rudakkal…) Játékos időmé-

rések pl. mondókákkal. 

Azonos mennyiségek mérése különböző 

mértékegységekkel. 

 

A szabványegységek használata számfela-

datokban, alkalmazásuk egyszerű szöveges 

feladatokban. 

 

 

Időpont és időtartam tapasztalati úton törté-

nő megkülönböztetése. 

Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékeny-

séggel, az eredmény megfogalmazása a 

tanult kifejezésekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A m, kg, l egységek használata szám és egy-

szerű szöveges feladatokban. 

A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalma-

zása. 
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VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és a statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

Adatok gyűjtése, ábrázolása. 

 

Oszlopdiagram építése (tárgyi tevékenység 

formájában). 

Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok 

összevetése sejtésekkel, megállapítások 

megfogalmazása. 

Események, ismétlődések játékos tevé-

kenység során „biztos”, „lehetséges, de nem 

biztos”, „lehetetlen” érzékelése talál-

gatással, próbálgatással. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Számtan, algebra 89 óra 

Sorozatok, függvények 18 óra 

Geometria, mérés 25 óra 

Valószínűség, statisztika 16 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek fejlesztése az egyes témakö-

rökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei a második osztályban 

 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A második évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapasztalatszerzés, ezen belül a 

megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 100-as számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a bontás, összeadás, kivonás, pótlás fogalmának 

elmélyítése 100-as számkörben. 

 A szorzó és a bennfoglaló táblák megismerése, összefüggések felismerése, alkalmazása. 

 Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az érzékelés pontosságának fejlesztése. 

A figyelem fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés, lényegi tulajdonságok kie-

melése. 

Rendezés a tulajdonságok alapján: sorba 

rendezés, osztályozás. 

 

Tárgyak, személyek, szavak, síki-

domok, testek, számok (100-as szám-

körben) tulajdonságainak megfigyelé-

se, összehasonlítása, halmazba rende-

zése. 

Tárgyak, síkidomok, testek, számok 

felhasználásával sorozatalkotások, 

sorba rendezések, osztályozás. 

Tárgyak, személyek, szavak, síkidomok, 

testek, számok (100-as számkörben) szétvá-

logatása, a részek jellemzése állításokkal. 

Kétfelé válogatások – a két rész jellemzése 

tulajdonsággal és tagadásával. 

 

Játék a logikai lapokkal, színes rudakkal, 

barkohbák, kakukktojás-keresés. 

A továbbhaladás feltételei az egyes téma-

körökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

 

A logikai gondolkodás fejlesztése. 

Állítások megítélése igazságértékük sze-

rint; nyitott mondatok lezárása behelyette-

sítéssel és kvantorokkal; megoldásuk. 

Elmondott gondolatmenet követése. 

Állítások igazságtartalmának el-

döntése. 

Igaz, hamis állítások, nyitott mondatok 

lezárása kis alaphalmaz minden ele-

mének behelyettesítésével, kvantorok-

kal („minden”, „van olyan”). 

Állítások, kérdések megértésének igazolása 

rajzzal, művelettel, szöveggel. 

Állítások igazságértékének megítélése. 

 

A kombinatorikus gondolkodás alapozása, 

fejlesztése. 

 Kombinatorikus játékok, alkotások, feladatok 

(babák öltöztetése, zászlók színezése, építé-

sek térben, síkban, szavak alkotása megadott 

betűkből, számalkotások számkártyákból, 

gyöngyfűzés, pénzhasználat (Hányféleképpen 

fizetheted ki?). 

 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 100-AS SZÁMKÖRBEN 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A természetes szám fogalmának tovább-

építése: a természetes szám fogalma a 

100-as számkörben. 

 

A valóság és a matematika  

elemi kapcsolatainak felismerése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése szá-

mokkal. 

Természetes számok a 100-as szám-

körben. 

 

Gyakorlati tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő számfogalom 

kialakítása, használata. 

 

Becslés. 

 

A számfogalom kiépítése 100-as számkörben. 

 

Számhalmazok képzése. 

 

Számlálás egyesével, kettesével, hármasával, 

négyesével, ötösével … tízesével növekvő, 

csökkenő sorrendben. 

 

Hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalom, idő 

Számfogalom a 100-as  

számkörben; biztos  

számlálás. 

 

Halmazok összehasonlítása, meg- és leszámlálá-

sok. 
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Absztrakció. 

 

Becslőképesség fejlesztése. 

 

 

Számrendszeres gondolkodás alapozása. 

 

Algoritmikus gondolkodás alakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű matematikai szakszavak és jelö-

lések bevezetése a fogalmak meg-

nevezésére. 

A természetes számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel; 

a természetes szám modellként való 

kezelése, (mérőszám, darabszám, 

sorszám, értékmérő). 

 

Számok írása, olvasása. 

 

A számok jele 100-ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számok tulajdonságainak, kapcso-

latainak megismerése, páros, páratlan, 

számok nagysága, számszomszédok 

(egyes, tízes). 

Számok helye a számegyenesen. 

Számok közelítő helye a többféle 

beosztású számegyenesen. 

 

 

Páros, páratlan számok. 

 

 

 

mérése alkalmi egységekkel és szabványegy-

ségekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, év, hónap, 

hét, nap, óra, perc) − páros munkában. 

 

Csoportosítások (kettesével, hármasával, 

négyesével…), leltárkészítés, pénzváltás. 

 

 

Játék a számkártyákkal, játékpénzzel, színes 

rudakkal különféle munkaformákban: párok-

ban, csoportokban. 

 

Számok bontása tízesek és egyesek ösz-

szegére. 

Algoritmusok megfigyelése és követése  

a tízes számrendszerben. 

 

 

Római számok írása, olvasása az I, V, X jelek 

segítségével. 

 

Viszonyítások, rendezések, számok helyének 

megkeresése számegyenesen. 

 

Számok közelítő helye a többféle beosztású 

számegyenesen. 

Számok leolvasása bontott alakú kirakásról, 

képről – összeg- és különbségalakról képal-

kotás, kirakás − csoportos munkában. 

 

Számképzés adott számokkal, adott fel-

tételekkel – páros munkában. 

 

Számtulajdonságok vizsgálata, gyakorlása 

barkohba-játékkal. 

Sorozatalkotások. 

 

Több, kevesebb, ugyanannyi, fogalmának 

 

 

 

 

 

 

Számok írása, olvasása 100-as számkörben. 

 

Tájékozottság a tízes számrendszerben. 

 

Az egyes, tízes fogalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros és páratlan számok felismerése. 

 

 

A számok szomszédainak ismerete. 

Adott szám jellemzése tulajdonságaival.  

A számok közötti kapcsolatok felismerése. 

Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti 

sorrendjük. 
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használata – igaz-hamis állítások megfo-

galmazása számokról – játékos feladatok, 

csoportos munka. 

 

Kitekintés 1000-ig. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 

A műveletfogalom mélyítése. 

Műveletek tárgyi megjelenítése. 

 

Műveleti jelek; számok összetett alakjai-

nak használata. 

 

Kreativitás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műveletfogalom kiterjesztése. 

 

 

 

Matematikai modellek megértése; átkódo-

lás más modellbe. 

 

Adott modellhez számfeladat, probléma 

megfogalmazása. 

Egyedi tapasztalatok, modellek; álta-

lánosítás. 

Jelek szerepe, alkotása, használata  

Az összeadás és kivonás  

értelmezése tevékenységgel, rajzzal és 

szöveges feladattal a 100-as számkör-

ben. 

 

Az összeadás és a kivonás kapcsolata. 

 

Az összeadás műveleti tulajdonságai: a 

tagok felcserélhetősége, csoportosítha-

tósága, összefüggés a tagok növelése, 

csökkentése és az összeg változása 

között. 

Az összeadás és a kivonás kapcsolata: 

pótlás, hiányos kivonás, zárójel hasz-

nálata (összeg, különbség elvétele). 

 

 

 

 

 

Szorzó-és bennfoglaló táblák felépíté-

se 100-as számkörben 

(„kis egyszeregy”). 

 

A bennfoglalás és a részekre osztás 

megkülönböztetése szöveggel adott 

feladatokhoz kapcsolódóan. 

 

Szorzás műveletnél a  

a szorzótényezők felcserélhetősége. 

A maradékos osztás értelmezése. 

 

Műveleti sorrend; a zárójel beveze-

tése. 

 

Összeadás, kivonás értelmezésének kiterjesz-

tése a százas számkörre. 

Analógiák kiépítése pénzzel, színes rudakkal, 

számegyenesen. 

 

Sorozatalkotások tízesével (növekvő és csök-

kenő) 

Algoritmusok követése az egyesekkel és a 

tízesekkel végzett műveletek körében. 

 

Az összeadás, kivonás gyakorlása golyós 

számológéppel, számtáblázatokkal. – párban.  

Bűvös négyzetek, szöveges feladatok, lánc-

számolás – csoportmunka. 

 

Számolj ügyesen! – játékos feladatmegol-

dások a tagok felcserélésének, csoporto-

síthatóságának gyakorlására. 

 

Szorzás bevezetése az egyenlő tagok össze-

adásával, számlálás kettesével, ötösével, 

tízesével. 

Szorzás, osztás, értelmezése a százas szám-

körben. 

Szorzótáblákról összefüggések leolvasása. 

Részekre osztás, bennfoglalás kirakással, 

jelölés bevezetése (részekre osztás 15/5, 

bennfoglalás 15:3). 

 

Maradékos osztás kirakással, maradék jelölé-

se. 

Számok válogatása maradékosztályok szerint. 

Művelet megfogalmazása képről, megje-

lenítése képpel, kirakással. Több megoldás 

keresése. 

Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, 

részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) 

értelmezése kirakással. 

Műveletek megoldása szóban. 

 

 

 

 

A kis egyszeregy biztonságos ismerete. 

 

 

A számok közötti kapcsolatok műveletekkel 

történő megjelenítése. 

A műveletek közötti kapcsolatok felismerése, 

kifejezése szóban. 

Tagok felcserélhetőségének, csoportosítha-

tóságának felhasználása számolási feladatokban. 

Fordított műveletek alkalmazása. 
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(, :, /). 

 

A becslési képesség alapozása, fejlesztése. 

 

Ismeretek tudatos memorizálása, feli-

dézése;  

a megtanulást segítő eszközök megis-

merése. 

 

Ismeretek megtanulásához összefüggések 

felhasználása. 

 

Algoritmusok, analógiák megismerése, 

alkalmazása a műveletvégzések során. 

 

Konkrét matematikai modellek (pl. műve-

letek, nyitott mondat) megértése, értelme-

zése. 

 

Önellenőrzés, az eredményért való fe-

lelősségvállalás. 

  

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban: bűvös négyzetek, szám-

rejtvények, tréfás feladatok, számpiramisok 

stb. 

 

Műveletek közti kapcsolatok felfedezése, 

felhasználása számolási feladatokban  

(pl. különféle számalakok, állítások; műveleti 

tulajdonságok; számolás műveleti tulajdonsá-

gok és kapcsolatok alapján, analógiák segít-

ségével). 

Műveletek sorrendje. 

A tényezők felcserélhetőségének értelmezése, 

leolvasása tárgyi tevékenységről. 

A zárójel használatának bevezetése. 

Szorzás és osztás kapcsolata. 

Összeg és különbség szorzása, zárójel haszná-

lata – szöveges feladatokhoz kapcsolva. 

Háromtagú összegek kiszámítása. 

Műveletek alkotása számhalmazokból adott 

műveleti jelekkel − játékosan csoportban. 

Kéttényezős szorzatok kiszámítása a kis egy-

szeregyen kívüli esetekben is − soro-

zatalkotásokkal. 

Az önellenőrzés képességének alakítása. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Kommunikációs képesség fejlesztése. 

Értő-elemző olvasás alapozása, fejleszté-

se. 

 

Emlékezet, képzelet fejlesztése. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Analizálás-szintetizálás. 

Modellezés. 

Egyszerű és összetett szöveges felada-

tok megoldása modellek segítségével: 

sorozatok, táblázatok, rajzok, grafiko-

nok. 

 

 

Fordított szövegezésű feladatok meg-

oldása. 

Elmondott, olvasott történés, helyzet képze-

letben való követése; megjelenítése lejátszás-

sal, kirakással, képpel. Elmondott, elolvasott 

történetre, problémákra való emlékezés; szö-

veges feladat lényegileg pontos felidézése; 

emlékezést segítő rajzok készítése, visszaol-

vasása. 

Esemény folytatásának elképzelése, a képzelt 

 

 

 

 

 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékeny-

séggel; modell választása. 

Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, műve-
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Kreativitás. 

Algoritmus használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absztrahálás. 

Tudatosítás. 

Metakogníció. 

 

 

A szöveges feladat megoldási algorit-

musának megismerése, alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folytatás lejátszása. 

 

Tevékenységről, képről szöveges feladat 

alkotása. Szöveges feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, lényeges elemek kivá-

lasztása, jelölése. 

Szövegről számfeladat alkotása. 

 

Matematikai szöveg alkotása adott számfela-

dathoz. 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

A szöveges feladat megoldási algoritmusának 

megismerése, alkalmazása. 

 

Szituáció, változás, szöveges feladat értelme-

zése lejátszással, kirakással egyszerűsített 

rajzzal, átfogalmazással; adatok felfogása, 

lényegtelenek elhagyása, lényegesek kiemelé-

se, rögzítése, kapcsolatuk feltárása, szerepük 

értése; adatokra és összefüggéseikre vo-

natkozó jelölések használata, értése; folyamat 

fordított lejátszása; az időbeliség megértése. 

 

Feladatmegoldás önállóan, párban, cso-

portban: 

nyitott mondatok (egy- és kétváltozós) meg-

oldása próbálgatással, eszköz segítségével, 

tervszerűen. 

A megoldás lépéseinek visszaidézése. 

Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra tö-

rekvés. 

Egyenes és fordított szövegezésű feladatok 

megoldása. 

 

lettel. 

 

Szöveges feladatok megoldási algoritmusa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok önálló megoldása: feladatterv 

készítése, kiszámítás, válaszadás a kérdésre 
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Logikai gondolkodás fejlesztése. 

 

Mondatok szerkezetének panelként való 

használata, felfogása. Saját gondolatok 

közlése egyszerű állítások formájában; 

ilyen közlések értése. 

 

 

Manuálisan elvégzett tevékenység gondo-

lati lépésként való értelmezése, tudatosítá-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások megítélése igazságértékük 

szerint; nyitott mondatok lezárása 

behelyettesítéssel, megoldásuk próbál-

gatással. 

 

 

 

 

 

Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

 

Nyitott mondatról, műveletről szöveg készíté-

se. 

 

Tréfás szöveges feladatok. 

Gondolkodtató feladatok. 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

Becslés, megoldás, válaszadás szóban és 

írásban. 

A megoldás lépéseinek visszaidézése. 

Ugyanannak a feladatnak többféle művelettel 

történő megoldása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajz-

ról. 

Állítások igazságának megítélése. 

Nyitott mondat kiegészítése – igazzá tevés. 

Nyitott mondat készítése ábráról. 

 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Összefüggés-felismerő képesség fejleszté-

se. 

Rendezés. 

 

 

 

Az „összefüggés” megalkotása a sorozat 

elemei közti kapcsolat általánosításaként; 

ellenőrzése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött adatok, 

elemek sorozatba rendezése; a kelet-

kező sorozat tulajdonságai szabályos-

ságának vizsgálata (például periodikus 

sorozatok, számtani sorozat). 

 

Egyszerű tapasztalati függvények. 

 

Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése, 

folytatása adott vagy felismert összefüggés 

szerint. 

 

Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok 

jelölése nyíllal. 

 

 

Egyszerűbb összefüggések, szabálysze-

Adott szabályú sorozat folytatása. 

Sorozatok képzése. 
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Többféle megoldási mód keresése,  

az alternatív megoldások összevetése – a 

kreativitás fejlesztése. 

 

 

Számsorozatok folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert szabály alapján. 

Szabályjátékok, gépjátékok. 

 

 

Függvényre vezető egyszerű szöveges 

feladatok megoldása. 

 

rűségek felismerése. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban: 

a változások megfigyelése, felismert szabá-

lyok követése. 

Sorozatok folytatása megadott, választott, 

felismert szabály alapján. 

 

Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság vizsgálata. 

 

Számsorozatok képzése növekvő-csökkenő 

sorrendben. 

 

Összefüggések keresése adatok között, táblá-

zatba rendezés. 

Gépjátékok: számpárok, számhármasok kö-

zötti kapcsolatok megállapítása, (szabályjáté-

kok) szabályuknak felírása többféleképpen. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet fejlesztése. 

Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; 

saját helyzethez viszonyítva térben és sík-

ban. 

Mozgási memória fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás, helymeghatározás, irá-

nyok, irányváltoztatások. 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó, 

forgó testének aktuális helyzetéhez 

képest. 

 

Tájékozódás nagytesti mozgással; 

mozgássor megismétlése. 

 

Tájékozódás a síkban. 

 

Tudatosított tájékozódási pontok szerint; a 

tájékozódást segítő viszonyok használata (pl. 

mellett, alatt fölött, között, előtt, mögött). 

 

Megkezdett minta folytatása színezéssel. 

 

 

 

 

 

Testek válogatása, osztályozása megadott és 

Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, alatta, 

jobbra, balra stb. kifejezések helyes használata. 
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Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (anali-

zálás); összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés; sorba rendezés különféle tulaj-

donságok szerint a különféle érzékszervek 

tudatos működtetésével;  

a figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. 

 

Közös tulajdonságok felismerése; tulaj-

donság tagadása mint szintén közös jellem-

ző. 

Testek és síkidomok geometriai tulaj-

donságainak megfigyelése. 

 

Geometriai tulajdonságok felismerése, 

viszonyítások, összehasonlítások. 

 

Testek építése modell alapján 

Téglatest, kocka – élek, csúcsok, lapok 

felismerése. 

Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

 

Sokszögek néhány megfigyelt tulaj-

donsága. 

Téglalap, négyzet. 

Tükrözés, tükörkép tulajdonságainak 

megfigyelése. 

választott szempont szerint. 

 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban: sík- és térbeli alakzatok szétválo-

gatása tulajdonságok alapján; testek másolása 

modellről; építés különféle helyzetben; tükör-

kép építése egyszerű esetekben. 

Síkidomok másolása, előállítása megadott 

feltételek szerint, kirakás, befedés, másolás 

átlátszó papírral, sablonnal, vonalzóval. 

Tükörképek építése logikai lapokkal. 

Testek létrehozása másolással megadott egyszerű 

feltétel szerint. 

Síkidomok létrehozása másolással, megadott 

egyszerű feltétel szerint. 

 

Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint. 

 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mennyiségek fogalmának alapozása, fejlesz-

tése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számok-

kal; a számok értelmezése a valóság meny-

nyiségeivel. 

Becslési képesség fejlesztése. 

 

Tájékozódás az időben. 

A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan válto-

zó fogalmak, például az előtte, utána (ko-

rábban, később) viszonyok megértése. 

 

Az érzékelés, észlelés pontosságának fej-

lesztése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, jelen-

ségek, összességek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik (hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő) alapján. 

 

 

Mérés alkalmilag választott és szab-

vány egységekkel (m, dm, cm, kg, dkg, 

l, dl, óra, perc, nap, hét, hónap, év). 

 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Mérési eljárások: kirakás, különböző mennyi-

ségek mérése azonos mértékegységgel, azo-

nos mennyiségek mérése különböző mérték-

egységekkel. 

 

 

 

A m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, 

hét, hónap, év egységek használata szám és 

egyszerű szöveges feladatokban. 

 

Időpont és időtartam tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése. 

 

Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

A tanult szabványmértékegységek ismerete; 

használata. 
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VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és a statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

Kombinatorikus képességek fejlesztése. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

 

 

Adatok gyűjtése, lejegyzése, ábrá-

zolása. 

Adatokról megállapítások leolvasása. 

 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek meg-

figyelése. 

Adatok ábrázolása táblázat, grafikon, 

oszlopdiagram segítségével (tárgyi tevé-

kenység formájában). 

Valószínűségi játékok, kísérletek szám- és 

betűkártyákkal, dobókockákkal, színes go-

lyókkal stb. 

Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok ösz-

szevetése sejtésekkel, megállapítások megfo-

galmazása. 

 

Események, ismétlődések játékos tevé-

kenység során „biztos”, „lehetséges, de nem 

biztos”, „lehetetlen” érzékelése ta 

 

lálgatással, próbálgatással. 

 

Példák gyűjtése a mindennapi életben előfor-

duló véletlen, lehetséges események előfordu-

lásáról. 

Az elképzelés és a valóság összevetése. 

Könyvajánlás, búvárkodásra ösztönzés, ada-

tok gyűjtése megadott szempontok szerint. 

Adatok leolvasása 

 

 

 

Sejtések megfogalmazása 

 

 

 

 

 

Kísérletek a biztos, lehetséges, lehetetlen esetek-

re 
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3-4. ÉVFOLYAM 

A kezdőszakasz tanterve 

 

 

Évfolyam 3. 4. 

Heti óraszám 4 4 

Éves óraszám 148 148 

 

A matematika műveltségterületen a 4. évfolyam végére kialakítandó kulcskompetenciák: 

 Számolási készség: biztos számolási tudás, mennyiségi következtetés, becslés, mértékváltás. 

 Tájékozódás térben és időben. 

 Gondolkodási alapképességek: rendszerező képesség, kombinatív képesség, induktív és deduktív következtetés. 

 Kommunikációs képességek: szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás, reláció−szókincs, saját gondolatok közlése, érveken alapuló vitakészség. 

 Problémamegoldó gondolkodás: problémaérzékenység, problémakezelés és -megoldás, modellezés, analógiás gondolkodás, kreativitás. 

 A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

 Tanulási képességek: tapasztalatszerzés, figyelem, észlelés, emlékezet,  

 A munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, ellenőrzése, együttműködés, önállóság. 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Számtan, algebra  87 óra 

Sorozatok, függvények 18 óra 

Geometria, mérés 25 óra 

Valószínűség, statisztika 18 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, a kulcskompetenciák fejleszté-

se az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei harmadik osztályban 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd 

általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 1000-es számkörben. 

 Írásbeli összeadás és kivonás 1000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval 1000-es számkörben. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 A területmérés alapozása − parkettázás. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 1000-es számkörben, mérések alkalmi és szabványegységekkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos alapozása, az életkornak megfelelő használata. 



213 

  

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A halmazszemlélet kialakítása.  

Az érzékelés pontosságának fejlesztése. 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás): összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba sorolás, 

sorba rendezés különféle tulajdonságok 

szerint. 

A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése. Osztott figyelem fejlesztése. 

Közös tulajdonságok felismerése, tu-

lajdonság tagadása mint szintén közös 

jellemző. 

Természetes számok, alakzatok, 

törtszámok. 

Halmazábrázolás. 

Tárgyak, alakzatok, számkártyák válogatása, 

osztályozása páros, illetve csoportmunkában. 

Halmazok alkotása két szempontú osztályozás 

szerint, előállítás gumigyűrűvel, fonallal. 

Halmazok kapcsolatainak megfigyelése: van 

közös elemük, nincs közös elemük. 

Kakukktojás-játék. 

Játék a logikai készlettel: a „mindegyik”, „van 

olyan”, „egyik sem”, „nem mind”, kifejezések 

használata konkrét tevékenységek kíséretében. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakörökben 

konkretizálódnak. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

 

Alakzatok, természetes számok. Állítások, kérdések megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről.  

Állítások megítélése igazságértékük szerint. 

 

Kombinatív gondolkodás fejlesztése.  Babaöltöztetés, zászlószínezés. 

Számképzés dobókockákkal, számkártyákkal. 

 

 

 

SZÁMTAN-ALGEBRA. SZÁMFOGALOM 1000-ES SZÁMKÖRBEN 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Gyakorlati tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő számfogalom 

használata. Megfigyelőképesség, becs-

lőképesség fejlesztése. Számrendszerek 

alkotása, számrendszeres gondolkodás a 

számfogalom épülésében. Biztonságos 

tájékozódás kialakítása  

a 10-es számrendszerben és helyiérték-

rendszerben 1000-es számkörön belül. 

Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazásának fejlesztése. 

Elnevezések, jelölések értése, egyszerű 

Természetes számok 1000-es szám-

körben. 

A természetes szám, mint halmazok 

számossága és mint mérőszám. Becslé-

sek (mennyiségek, halmazok számossá-

ga). 

 

 

 

Helyiérték, alaki érték, valódi érték. 

 

 

A 10-es számrendszer értelmezése, kialakítása. 

Csoportosítások 10-esével. 

Számképzés kombinatorikai feladatokkal, 

játék számkártyákkal páros munkában, 

csoportban, számkártyák válogatása. 

 

Helyiérték-táblázat kitöltése. 

Helyiértékek és jelölésük: egyes (e), tízes (t), 

százas (sz), ezres (E).  

Számok helye a számegyenesen. 

 

 

Számok helyesírása, olvasása 1000-ig. 
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szakszavak és jelölések a fogalmak megne-

vezésére, a kifejezések pontosítása (pl.: 

számok és jelöléseik, műveletek jelölése, 

mérések, mértékegységek). 

 

Nagyságviszonyok, számok helye  

a számegyenesen. 

 

Számszomszédok, kerekített értékek. 

Közelítő helyek meghatározása.  

Számok jellemzése tulajdonságaikkal. 

Számbarkohba. 

Számok nagyságrendjének és helyi értékének 

biztos ismerete. Számok képzése, helyiérték 

szerinti bontása. 

A természetes szám modellként való 

kezelése ( különféle fogalmi tartalmak − 

darabszám, mérőszám szerint), törtszám, 

negatív szám, számegyenes. 

Negatív szám értelmezése: 

hőmérséklet. 

 

 

 

 

Törtszám értelmezése: egységtörtek, 

egységtörtek többszörösei. 

Az egységtörtek nagyságviszonyai. 

Pótlás egy egészre. 

 

Római számok: I, V, X, L, C, D, 

Hőmérséklet, -változások megfigyelése, 

leolvasása, lejegyzése nyíljelöléssel.  

Hőmérsékletek leolvasása hőmérőről, 

beállítások hőmérőmodellen. 

Egységtörtek és többszöröseik előállítása 

kirakással, papírhajtogatással, színezéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tanult algoritmusok felidézése, használata, 

analógiák alapján való műveletvégzések. 

 

Rugalmas gondolkodás fejlesztése többféle 

megoldás keresésével. 

 

A pontos feladatvégzés igényének fej-

lesztése. A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése. 

Számolási analógiák alkalmazása  

az 1000-es számkörben szóbeli számo-

lások körében. 

 

A szorzótábla kiterjesztése kétjegyű 

számokra (nagy egyszeregy). 

 

A négy alapművelet elnevezéseinek 

tudatos használata. 

 

A műveleti eljárások kiterjesztése az 

írásbeli műveletek körére. 

 

Műveletek leolvasása ábráról, meg-

jelenítése tevékenységgel. 

Műveletek értelmezése: a változás lejátszása 

saját testi mozgással, manipulatív úton tárgyi 

eszközökkel, visszafordítása saját testi 

mozgással, manipulatív úton. 

 

Kapcsolatok leolvasása ábráról, rendezések, 

becslések. 

 

Bűvös négyzetek, számpiramisok, 

számrejtvények megoldása. 

 

Dobókockás játékok műveletvégzésre páros 

munkában. 

Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése 

tevékenységgel. 

 

 

 

 

 

 

Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása 

szóban és írásban. 
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Az alapműveletek eljárásainak al-

kalmazása szóban és írásban. 

 

Műveleti tulajdonságok: 

felcserélhetőség, csoportosíthatóság. 

Összeg, különbség változásai. 

A helyes műveleti sorrend és a zá-

rójelhasználat. 

Becslési képesség fejlesztése. 

 

Az önellenőrzés különböző módjainak 

alkalmazása, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

 

Közös munka vállalása, együttműködés, 

egymásra figyelés, egyéni felelősség és 

közös felelősség vállalása. 

Becslés értelmezése és alkalmazása: 

kellő pontosságú becslések számítások 

előtt.  

A „közelítő érték” fogalmának 

bevezetése, a ≈ jel megismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Önellenőrzésre alkalmas feladatok  

(pl.: színezések, szóalkotások) megoldása 

önállóan, illetve páros munkában. 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Matematikai szövegértő és szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése: lényeg-

kiemelő képesség fejlesztése. 

Szavakban (pl.: szöveges feladatokban) 

megfogalmazott helyzet, történés meg-

figyelése, a figyelem irányítása, tartós-

ságának növelése, értelmezése: lényeges és 

lényegtelen információk szétválasztása. 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai szöveg 

értelmezése. Konkrét matematikai 

modellek (nyitott mondat) értelmezése a 

modellnek megfelelő szöveges feladat 

alkotásával.  

Esemény folytatásának elképzelése,  

a képzelt folytatás lejátszása. 

Szöveges feladatok megoldása 

modellek segítségével: sorozatok, 

táblázatok, rajzok, grafikonok. 

 

 

Szöveges feladatról nyitott mondat 

készítése, többféle megoldási mód 

keresése. 

 

Kapcsolatok felismerése, jelölése 

szöveges feladatokban. 

Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. 

 

 

 

Elmondott, elolvasott történés, helyzet 

képzeletben való követése, megjelenítése 

lejátszással, kirakással, képpel. 

Rajz, kirakás, adatok értelmezése: a lejátszott 

történés visszaidézése, az elmondott, elolvasott 

történet visszaidézése. 

 

Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése tevékenységgel, 

ábrázolással. Helyzetről, képről kirakás, rajz, 

egyszerűsített kirakás. 

Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

Szöveges feladatok értelmezése, adatainak 

lejegyzése, megoldási terv készítése. 

 

 

Szöveges feladat megoldása közvetlenül az ér-

telmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és 

matematikai modellekkel. 

 

 

A számítások helyességének ellenőrzése és az 

eredmény értelmezése. 
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Történés, szituáció elképzelése, tárgyhű 

képek és jelek alapján. 

A probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása: megoldás 

után a képzelt és tényleges megoldás 

összevetése. 

Elmondott, elolvasott történetre, prob-

lémákra való emlékezés, szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése. 

Adatokra és összefüggéseikre való együttes 

emlékezés. 

Megoldási algoritmusok megismerése, 

alkotása, alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése többféle megoldás 

keresésével. 

megőrzésével, lényegtelenek figyelmen kívül 

hagyásával. 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről matematikai szöveg írása. 

Matematizálás: matematikai modellek 

választása, keresése, készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz (pl.: egyszerűsített rajz, 

számfeladat, nyitott mondat, sorozat, táblázat). 

Logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és 

hamis állítások megítélésével. 

Jelek szerepe, alkotása, használata. 

A matematikai logika nyelvének meg-

alapozása. 

A matematikai logika nyelvének alapozása. 

Saját gondolatok közlése egyszerű állítások 

formájában; ilyen közlések értése. Írásban 

kapott utasítás végrehajtása. 

Állítások igazságának megítélése. 

Adott állításokhoz halmazok képzése. 

Nyitott mondatok igazsághalmazának 

megkeresése módszeres próbálgatással, 

közelítéssel. Egyszerű esetekben összes 

megoldás keresése. Nyitott mondatok 

megoldása műveletek gyakorlására. 

Nyitott mondatok megértése, 

lejegyzése, megoldása számelméleti 

fogalmakat, kifejezéseket tartalmazó 

matematikai szöveg alapján (nem 

szöveges feladat). 

Relációk leolvasása két irányból. 

Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése 

tevékenységgel, matematikai jelek, műveleti 

jelek használatával. 

 (<,  > , =, ≈,  ≤,  ≥) 

Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, ren-

dezése állításokhoz. 

Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, 

hamissá. 

Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése 

kis véges alaphalmazon, behelyettesítéssel. 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Alkotó gondolkodás, összefüggés-fel-

ismerő képesség fejlesztése. Szabály 

intuitív követése, tudatos megfigyelés, 

akaratlagos figyelem fejlesztése, szabály 

felismerése, kifejezése, tudatosítása. 

 

Számsorozatok folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert szabály alapján. 

Összefüggések felismerése a sorozat 

elemei között. 

 

 

Sorozatok alkotása. 

Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, 

számolásban gyűjtött adatok, elemek sorozatba 

rendezése. A keletkező sorozat 

szabályosságainak vizsgálata. Megkezdett 

sorozat folytatása, kiegészítése adott szabály 

Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. 

Egyszerű sorozat folytatása. 
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Becslő, (felismerő és alkotó) képesség 

fejlesztése problémafelvetésekkel. 

 

Döntési képesség formálása. 

 szerint, felismert összefüggés alkalmazásával. 

 

 

Játék a logikai lapokkal páros munkában. 

Függvényfogalom előkészítése. 

 

Becslő, (felismerő és alkotó-) képesség 

fejlesztése problémafelvetésekkel. 

Döntési képesség formálása. 

Kapcsolat keresése, felismerése 

táblázatban rögzített tapasztalati adatok 

között. 

Függvényre vezető szöveges feladatok 

megoldása egyszerű, esetekben. 

Tapasztalati adatok táblázatba való lejegyzése, 

rendezése, 

 

Megkezdett párosítások folytatása. 

Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TESTEK, SÍKIDOMOK, (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet és kreativitás fejlesztése. 

 

A sík- és térgeometriai szemlélet fej-

lesztése geometriai modellek segítségével. 

 

Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint, 

a tájékozódást segítő viszonyok tudatos 

használata, elmélyítése (pl.: mellett, alatt, 

fölött, között, mögött stb.).  

Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 

könyvben, négyzethálós papíron). 

 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó,  

forgó testének aktuális helyzetéhez képest 

(pl.: bal, jobb szavak helyes használata). 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Téglatest (kocka) kiválasztása más 

testek közül, megnevezésük. 

Jellemző tulajdonságaik: lapok, élek, 

csúcsok száma. 

Testek építése, szabadon, másolással és adott 

feltételekkel (modellezése másolással és  adott 

feltételekkel) páros, illetve csoportmunkában. 

 

Testek építése: gyurmából, modellező 

készlettel. 

Testek építése modellről. 

Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

Tájékozódás vonalon, síkban, térben. 

 

Finommotoros mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

 

Az észlelés pontosságának fokozása. 

 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, 

analizálás, összehasonlítás, megkülön-

böztetés, sorba rendezés különféle tu-

Síkidomok tulajdonságai. 

Négyszögek, négyzet, téglalap. 

Téglalap és négyzet tulajdonságai: 

oldalak, csúcsok száma. 

 

 

 

 

 

Síkidomok előállítása nyírással, rajzolással 

(körzővel is), hajtogatással, kirakással 1-2 

feltételnek megfelelően. 

Szétválogatás 1-2 tulajdonság szerint. 

A kocka és a téglatest összehasonlítása  

a négyzettel és téglalappal. 

 

A tulajdonságok összehasonlítása.  

 

Tájékozódás térképen. 

A téglalap és a négyzet tanult tulajdonságainak 

felsorolása modell segítségével. 
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lajdonságok szerint a különféle érzék-

szervek tudatos működtetésével. 

A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése, tudatos, célirányos 

figyelemfejlesztés. 

Torpedó-játék páros munkában. 

Csoszogó játék. 

 

 

 

A szimmetria felismerése a valóságban: 

tárgyakon, természetben, művészeti 

alkotásokon. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Körző és vonalzó használata. 

Tengelyes tükrözés. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. 

Körzőhasználat. 

 

Pontok, vonalak. Vonalak 

tulajdonságai: egyenes, görbe, zárt, 

nyitott.  

Tapasztalatok gyűjtése síkbeli tükrözésről. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

válogatása, előállítása papírhajtogatással. 

Szimmetrikus alakozatok színezése és 

rajzolása négyzetrácsba és körzővel. 

 

 

Szimmetrikus alakzatok felismerése.  

A tükör helyének megkeresése. 

 

Modellalkotás feltételeknek megfelelően. 

A közös tulajdonságok felismerése. 

Nagyítás, kicsinyítés. Nagyítás, kicsinyítés egyszerű esetekben: 

papírhajtogatással, rajzzal négyzetrácsos 

papíron. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel (pl. mérőszám és 

darabszám). 

 

Érzékelés, észlelés pontosságának fej-

lesztése. 

 

A matematika és a valóság kapcsolatának 

építése. 

 

Mérőeszközök és mértékegységek is-

merete és önálló használata. 

 

A becslési képesség fejlesztése. 

A pontosság mértékének kifejezése 

gyakorlati mérésekben. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi tulaj-

donságaik szerint (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, űrtartalom). 

Mérések alkalmi egységekkel. 

 

 

Mérések szabványegységekkel: 

hosszúság – mm, cm, dm, m, km, 

tömeg – g, dkg, kg, t, 

űrtartalom – ml, cl, dl, l, hl, 

időmérés – óra, perc, másodperc. 

 

Mértékegység és mérőszám kapcsolata. 

 

Kapcsolatok, összefüggések megállapítása – 

átváltások konkrét mérések esetében. 

 

 

 

 

Mértékegységek használata és átváltása 

szöveges és számfeladatokban. 

Mérés alkalmi és szabványegységekkel. 

 

A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a 

mértékegység és mérőszám kapcsolatának 

megállapítása. 

 

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel, 

gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. 

 

A tanult szabványegységek gyakorlati alkal-

mazása. 

Mérések, a mérőeszközök használata. 

A kerület fogalmának kialakítása. 

Kerületmérés. 

Sokszögek kerületének mérése, számítá-

A kerület, terület fogalmának alapozása konk-

rét tevékenységekkel. 
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A területmérés alapozása. 

 

sa. A téglalap és a négyzet kerületének 

számítása.  

Kerületmérés körülkerítéssel páros, illetve 

csoportmunkában. 

Területmérés lefedéssel, parkettázással. 

A szög fogalmának előkészítése. A szög fogalmának értelmezése. Pont körüli elfordulás megfigyelése mozgásos 

játékokkal, óramodellen a mutatók elfordításá-

val. 

Derékszög előállítása hajtogatással. 

Szögek mérése derékszöggel. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejté-sek 

megfogalmazásával. 

 

Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

A matematika és a valóság kapcsolatának 

folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

 

 

Valószínűségi játékokban a lehetséges 

és lehetetlen fogalmak értelmezése. 

A biztos és a véletlen esetek meg-

állapítása. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése, grafikon 

értelmezése, szabályszerűségek 

észrevétele. 

Konkrét valószínűségi játékok alapján,  

a biztosan bekövetkező, lehetséges, a le-

hetetlen események megkülönböztetése. 

 

Próbálgatások tárgyi tevékenységek kísé-

retében. Sejtések megfogalmazása, egybevetés 

a kísérlettel. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása, 

táblázatok és grafikonok olvasása, fel-

használása számolási eljárások gyakorlására. 

Adatok gyűjtése, rendezése, szélsőértékek és 

leggyakoribb adat megkeresése 

csoportmunkában. 

A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét 

tapasztalatszerzés útján. 
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4. évfolyam 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Számtan, algebra 77 óra 

Sorozatok, függvények 27 óra 

Geometria, mérés 29 óra 

Valószínűség, statisztika 15 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, a kulcskompetenciák fejleszté-

se az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei negyedik osztályban 

 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd 

általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 10000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. 

 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 Területmérés parkettázással, következtetés a terület számítására. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 10 000-es számkörben. Gyakorlottság fejlesztése konkrét mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 Adatok gyűjtése, rendezése táblázatban, jelölése grafikonon, diagramon. 

 A matematikai szaknyelv tudatos fejlesztése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

Osztott figyelem fejlesztése. 

Közös tulajdonságok felismerése, tu-

lajdonság tagadása, mint szintén közös 

jellemző. 

Fogalmak egymáshoz való viszonya: alá és 

fölérendeltségi kapcsolatok felismerésének 

alapozása. Mellérendeltség. 

Tárgyak, alakzatok, természetes szá-

mok válogatása, rendezések. 

Halmazok ábrázolása Venn-

diagrammal. 

Két- és többszempontú válogatások. Közös 

tulajdonságú elemek kiválasztása. 

Játék valós tárgyakkal, a logikai készlettel, 

számkártyákkal. 

Barkohba. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakörökben 

konkretizálódnak. 

Egyszerű következtetések megfogal-

mazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

Különbözőségek, azonosságok megál-

lapítása, jelölése. 

Megértett állításokra, szabályokra, 

összefüggésekre való emlékezés. 

Állítások megítélése igazságtartalmuk 

szerint. Állítások tagadása. 

A logikai és, vagy szavak használata 

állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlításokhoz szükséges kifeje-

zések használata: legalább, legfeljebb, 

mindegyik, van olyan, egyik sem. 

Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, ren-

dezése páros munkában. 

Elemek kiválasztása adott állításhoz. 

Állítások megértése és megfogalmazása 

Kombinatorikai képesség fejlesztése. 

Rendszerezést segítő eszközök és algorit-

musok megismerése, alkalmazásuk meg-

alapozása. 

Rendezett párok képzése. 

Számképzés. 

Fa-diagram. 

Táblázat. 

Táblázat, fa-diagram készítése rendezett párok 

képzéséhez: táncos párok alkotása, számkép-

zés számkártyákkal.  

Dominó készítése. 

Rendezés 

A valószínűségi szemlélet alapozása. Valószínűségi játékok, kísérletek, meg-

figyelések. 

Játékok, feladatok különböző témakörökben. Valószínűségi játékok elvégzése 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 10 000-ES SZÁMKÖRBEN 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A valóság és a matematika kapcsolatának 

erősítése.  

A számrendszeres gondolkodás meg-

alapozása. 

 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 

A számok helyesírásának fejlesztése. 

Számok olvasása és írása 10000-ig. A 

természetes szám, mint halmazok szá-

mossága, összehasonlítások. Számok 

nagyságviszonyai. Számok helye a 

számegyenesen. Közelítő értékek, becs-

lés, kerekített értékek. Számok tulaj-

donságai, kapcsolatai. Összeg, különb-

ség, szorzat, hányados és összetett alak-

jaik, számszomszédok. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

 

Római számok: I, V, X, L, C, D, M 

Csoportosítások, leltárkészítések négyesével, 

ötösével. 

Számbarkohba. 

Számképzések számkártyákkal, helyiérték-

kerék segítségével. 

Számok megjelenítése bontott alakokban  

a négy alapművelet bármelyikével (összetett 

alakok is).  

Analógiák megfigyelése, jelölése 100-as táb-

lákban. 

Adott területek színezése mm-papíron. 

 

 

 

Római számok írásának gyakorlása. 

Számok helyesírása, olvasása 10 000-ig. 

Számok nagyságrendjének és helyi értékének biz-

tos ismerete. Számok képzése, helyiérték szerinti 

bontása. 

A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatá-

rozása. 

A kerekítés szabályainak ismerete. 

A számfogalom továbbfejlesztése. 

A negatív szám értelmezése, mint történé-

sek, viszonyok matematikai modellje. 

A negatív szám fogalmának előkészíté-

se modellek segítségével: irányított 

mennyiségek (pl. hőmérő), ill. a tényle-

ges hiány megtapa-

sztalásával:(hőmérséklet) vagyon-, 

adósságcédulák. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőmodellről. 

Játék vagyon- és adósságcédulákkal páros 

munkával. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőről. 

Hőmérsékleti értékek rendezése nagyságvi-

szonyok szerint. 

A tört szám értelmezése, mint történések, 

viszonyok matematikai modellje. 

Törtszámok előállítása tárgyi tevé-

kenységgel, értelmezése különféle 

mennyiségek mérőszámaként. 

Hajtogatások, színezések, kirakások, cso-

portban. 

Nemzetek zászlóinak készítése hajtogatással, 

színezéssel. 

Hímzésminták rajzolása, színezése. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETFOGALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Biztos műveletfogalom és számolási kés-

zség az alapműveletek körében. 

Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazása. Becslések, kerekítések 

az önellenőrzés különböző módjai. 

 

Kisebb számok körében megfigyelt analó-

giák kiterjesztése a „nagy” számokra is. 

 

Az írásbeli műveletek alkalmazásszintű 

felhasználása. 

Műveletek értelmezése tevékenységgel, 

ábrával és szöveggel. 

Becslés, közelítő érték.  

Műveleti tulajdonságok kiterjesztése 10 

000-es számkörre. 

A műveletek közötti kapcsolatok. 

A négy alapművelet végzése fejben 

kerek számok esetében. 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-

rel. 

Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű 

számokkal. 

Írásbeli összeadás több taggal is. 

Négyjegyű számok írásbeli szorzása 

egyjegyű szorzóval. 

Írásbeli szorzás kétjegyű számmal. 

Írásbeli osztás egyjegyű számmal.  

A zárójel használata, a helyes műveleti 

sorrend.  

 

Számelméleti alapfogalmak formálása: 

osztója, osztható, többszörös. 

Villámszámolások. 

Számkeresztrejtvények. 

Láncszámolások. 

Számpiramisok. 

Lapozó játék a szóbeli számolás gyakorlására. 

Start − Cél játékok. 

Önellenőrzésre alkalmas számfeladatok meg-

oldása. 

Hiányos írásbeli műveletek megoldása játékos 

szöveggel, csoportmunkában. 

 

Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és meg-

oldása. A becslés, ellenőrzés eszközként  

való alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása 

a négy alapművelet körében. 
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ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodásban való 

gyakorlottság és eredményesség fokozása: 

 önállóság növelése a feladatok 

szövegének értelmezésében; 

 megoldási algoritmusok kialakítása és 

alkalmazása; 

 szöveges feladathoz többféle megol-

dás keresése. 

Tanulási szokások továbbfejlesztése: 

 kerekített értékekkel végzett 

becslés; 

 az ellenőrzés többféle módjának 

ismerete; 

 megoldási terv készítése feladatok-

hoz, írásbeli válaszadás szöveges feladat-

hoz. 

 

Elmondott, elolvasott történetre, problé-

mákra való emlékezés, szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése. 

 

Adatokra és összefüggéseikre való együttes 

emlékezés. 

Matematikai szövegértő és szóbeli kifeje-

zőképesség fejlesztése: 

lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Szavakban (pl.: szöveges feladatokban) 

megfogalmazott helyzet, történés megfi-

gyelése, a figyelem irányítása, tartósságá-

nak növelése, értelmezése: lényeges és 

lényegtelen információk szétválasztása. 

 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai szöveg 

Szöveges feladatok. 

Értelmezés, adatok gyűjtése, ábrázolá-

sa, modell készítése.  

Megoldási algoritmus alkalmazása. 

 

 

 

 

Tervszerű próbálgatás alkalmazása a 

megoldás keresésére (közelítő mód-

szer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok megoldása: 

értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszerezése, 

modellkészítés, összefüggések elemzése, a 

probléma megoldása, válasz megfogalmazása, 

az eredmény összevetése a valósággal. 

 

 

A tervszerű próbálgatás alkalmazása a megol-

dás keresésére páros munkában: 

 Fej-láb példák 

 Életkoros példák 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése tevékenységgel, ábrá-

zolással. Helyzetről, képről kirakás, rajz, egy-

szerűsített kirakás. Egyszerűsített rajz készíté-

se lényeges elemek megőrzésével, lényegtele-

nek figyelmen kívül hagyásával.  

Szavakban megfogalmazott helyzetről, törté-

nésről matematikai szöveg írása. 

 

 

 

 

 

 

Matematikai modellek választása, keresése, 

készítése, értelmezése adott szituációkhoz. 

(Pl.: egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott 

Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása 

és ezzel a szöveges feladat megoldása. 

Szöveges feladatok megoldása, megoldási algo-

ritmusok alkalmazása. 
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értelmezése. 

 

 

Konkrét matematikai modellek (nyitott 

mondat) értelmezése a modellnek megfele-

lő szöveges feladat alkotásával. 

Esemény folytatásának elképzelése,  

a képzelt folytatás lejátszása. 

Történés, szituáció elképzelése, tárgyhű 

képek és jelek alapján. 

A probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása: megoldás 

után a képzelt és tényleges megoldás ösz-

szevetése. 

Megoldási algoritmusok megismerése, 

alkotása, alkalmazása.  

 

A kreativitás fejlesztése többféle megoldás 

keresésével. 

 mondat, sorozat, táblázat.) 

 

 

A matematikai logika nyelvének alapozása. 

Saját gondolatok közlése egyszerű állítások 

formájában; ilyen közlések értése. Írásban 

kapott utasítás végrehajtása. 

A kreativitás fejlesztése többféle megoldás 

keresésével. 

Logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és 

hamis állítások megítélésével. 

 

A nyitott mondatok megoldása véges 

alaphalmazon, egyszerű esetekben kö-

vetkeztetéssel. 

A matematikai relációs szókincs hasz-

nálata konkrét helyzetekben: 

nem, és, vagy, van olyan, mindegyik, 

legalább, legfeljebb szavak értelmezé-

se, használata. 

Nyitott mondat igazsághalmazának megke-

resése véges alaphalmazokon, egyszerű ese-

tekben következtetéssel, rajzos formában is. 

Tárgyak, képek számkártyák halmazairól állí-

tások megfogalmazása; a matematikai relációs 

szókincs használata konkrét helyzetekben pá-

ros munkában. 

Az állítások lejegyzése a jelek alkalmazásával. 

Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése 

véges alaphalmazokon. 

 



226 

  

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A gondolkodási műveletek körének bővíté-

se (pl. osztályozás, szabályfelismerés, (gra-

fikon készítése), elemi algoritmus alkalma-

zása). 

Lényegkiemelő- és általánosító képesség 

fejlesztése, következmények meglátására 

való képesség fejlesztése. 

Számsorozatok folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert szabály alapján. 

Többféle folytatás lehetőségének 

felismerése. 

 

Adatok sorba rendezése, folytatásra 

vonatkozó sejtések megfogalmazása. 

Összefüggések keresése egyszerű sorozatok 

elemei között. Képzési szabályok megállapítá-

sa. 

Többféle folytatás lehetősége. 

Játék képkártyákkal csoportban. 

Számlánc készítése számkártyákból páros 

munkában. 

Hímzésminták készítése, színezése fela-

datlapon. 

Sorozat szabályának felismerése. 

 

 

Sorozat folytatása. A szabály megfogalmazása 

egyszerű formában. 

Összefüggések észrevétele és megfo-

galmazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: világos, rövid 

megfogalmazás. 

Absztrakciós képesség alapozása. 

 

A konstruktív gondolkodás, az összefüggés 

-felismerő képesség fejlesztése. Táblázat 

hiányzó adatainak keresése adott vagy 

felismert kapcsolat alapján. 

A döntési képesség formálása.  

Grafikonok készítése, olvasása. 

Relációk felismerése, megállapítása, 

alkalmazása, megjelenítése  

a matematika különböző területein.  

 

 

 

Hozzárendelések. 

A kapcsolatok felismerése, elemzése, 

önálló lejegyzése után táblázat készíté-

se, elempárok alkotása.  

Függvényre vezető szöveges feladatok 

megoldása.  

Grafikonok, táblázatok értelmezése csoport-

munkával, pl.: emlős állatok adatainak elemzé-

se, összehasonlítások: hosszúság, tömeg, új-

szülöttek adatai. 

 

A kapcsolatok felismerése, elemzése, elempá-

rok alkotása páros munkában, táblázat készíté-

se feladatlapon. 

Összetartozó mennyiségek keresése, rendezése 

csoportmunkában, pl.: Magyarország felszíni 

formái és földrajzi helységeinek rendezése. 

Egyszerű összefüggés felismerése a táblázat ele-

mei között. 

 

 

 

 

 

 

 

Összetartozó elemek táblázatba rendezése. 
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GEOMETRIA, MÉRÉSEK. TESTEK, SÍKIDOMOK, TRANSZFORMÁCIÓK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 

 

A konstrukciós képesség alakítása. 

 

A figyelem terjedelmének és tartósságának 

növelése, tudatos, célirányos figyelemfej-

lesztés. 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Testhálók. 

Testek nézetei. 

 

 

 

Testek másolása és előállítása modellező kész-

lettel; már ismert és újabb szempontok szerint 

csoportmunkában: 

– legyen párhuzamos lapja vagy oldala; 

– legyenek merőleges lapjai, oldalai; 

– legyenek egybevágó lapjai. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakza-

tok építése síkban és térben.  

A téglatest és a kocka tulajdonságainak ismerete. 

Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok 

kiválasztása a felismert tulajdonság alapján. 

Sík- és térgeometriai tapasztalatok szerzé-

se. 

Az alakzat egészének és részeinek érzéke-

lése. 

Finommotoros mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Az észlelés pontosságának fokozása. 

 

 

 

Síkidomok tulajdonságai. 

Sokszögek. 

Téglalap. 

Négyzet. 

Konvex és nem konvex alakzatok. 

 

Párhuzamos, merőleges: 

 síkidomok oldalai,  

 testek határoló lapjai, 

 egyenesek. 

Síkidomok másolása és előállítása modellező 

készlettel; már ismert és újabb szempontok sze-

rint páros munkában: 

– legyen párhuzamos oldala, 

– legyenek merőleges oldalai. 

Tangram. 

Építések, kirakások színes rudakkal. 

 

Rajzolások, színezések négyzetrácson és pontrá-

cson. 

Párhuzamos- és merőleges egyenesek hajtogatá-

sa. 

Vonalzóhasználat. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakza-

tok készítése, rajzolása síkban. 

A téglalap és a négyzet tulajdonságainak ismerete. 

A hasonlóság fogalmának tapasztalati elő-

készítése. 

 

Vonalzó- és körzőhasználat fejlesztése. 

Eltolás, forgatás 

Tengelyes tükrözés, tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok. 

Tükrös alakzatok a térben. 

Egybevágó, hasonló alakzatok. 

Kicsinyítés, nagyítás. 

 

 

 

 

Tükörképek előállítása rajzzal négyzetrácson, 

pontrácson. 

 

Tapasztalatok gyűjtése egybevágóságról, hason-

lóságról. 

Kicsinyítés, nagyítás négyzetrácsos papíron, 

pontrácson, fehér kiskockákkal. 

Egybevágó síkidomok előállítása eltolással, for-

gatással, tengelyes tükrözéssel. 

Vonalzó- és körzőhasználat. 

Tükörképek előállítása négyzetrácsban, pont-

rácson. 

 

Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések 

segítségével. 

Tájékozódás és kreativitás fejlesztése. 

(A helymeghatározás képességének fejlesz-

tése.) 

Tájékozódás térben és síkban. Tájékozódás a sakktáblán, térképen. 

Csoszogó játék. 

Torpedó játék. 

 

 



228 

  

GEOMETRIA, MÉRÉSEK, MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A mérés fogalmának mélyítése. 

Mérőeszközök használata. 

Összehasonlítás, analizálás, absztrahálás. 

Együttműködő képesség fejlesztése. 

 

Érzékelés, észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

 

A matematika és a valóság kapcsolatának 

építése. 

 

Mérőeszközök és mértékegységek ismerete 

és önálló használata. 

 

A becslési képesség fejlesztése. 

A pontosság mértékének kifejezése 

gyakorlati mérésekben. 

Tárgyak személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi tulaj-

donságaik szerint (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, űrtartalom). 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok értelmezése  

a valóság mennyiségeivel (pl. mé-

rőszám és darabszám). 

Hosszúságmérés. 

Űrtartalommérés. 

Tömegmérés. 

Időmérés. 

 

Mérések alkalmi egységekkel. A mérőszám és 

mértékegység viszonyának megfigyelése, meg-

fogalmazása. 

Konkrét mérések végzése párban, csoport-

munkában. 

Átváltások szabványmértékegységekkel az 

összefüggések ismeretében, szám- és szöveges 

feladatokban. 

Mértékdominó, páros játék. 

Mérés szabványegységekkel.  

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gya-

korlati mérésekhez kapcsolva, illetve ezek felidé-

zése nyomán. 

 

A területmérés alapozása. Területmérés lefedéssel. 

Szabványegységek: 1mm
2
; 1cm

2
; 1dm

2
; 

1m
2
 stb. 

A terület mérése lefedéssel, a terület kiszámí-

tása a területegységek összeszámolásával. 

Téglalap területének mérése, számolása a kira-

kást felidéző módon. 

Számítások a kerület és terület megállapítására. 

A térfogatmérés alapozása. 

 

 

 

Térfogatmérés Térfogatmérés kirakással építéssel. 

Testek építése fehér kiskockákkal, Lego ele-

mekből csoportmunkában. Építő elemek szá-

mának megfigyelése. 

 

A szögfogalom előkészítése tapasztalati 

úton. 

 

Összehasonlítások, viszonyítások.  

Ismeretek önálló alkalmazása. 

Szögmérés derékszöggel, felével, ne-

gyedével. 

 

Hajtogatott derékszögmérő készítése.  
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VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodás fej-

lesztése. 

 

A valószínűségi és statisztikai szemlélet 

alapozása. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi foga-

lomalkotás előkészítése (a biztos, a le-

hetséges és a lehetetlen események). 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé va-

lószínű értelmezése konkrét példákon. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

 

(A logikus gondolkodás fejlesztése.) 

 

 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfi-

gyelések. 

 

 

 

Adatok gyűjtése, rendezése.  

Táblázatok, grafikonok   

értelmezése, leolvasása, készítése. 

Néhány szám számtani közepe, az átlag. 

A véletlen események gyakoriságának megál-

lapítása kísérletek végzésével. Sejtések meg-

fogalmazása adott számú kísérlettel. 

Sejtés, kísérletezések, a kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az esetleges eltérés 

megállapítása és magyarázata. 

 

Játékok számkártyákkal, dobókockákkal páros 

vagy csoportmunkában. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése és ábrázolása gra-

fikonon. 

 

Hőmérsékleti grafikon készítése. 

 

Táblázat készítése magánhangzók és mással-

hangzók előfordulásának adatairól.  

A számtani közép értékének (osztás) keresése. 

Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen fogalmának használatával. 

 

Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. 

Adatok rögzítése táblázatban. 

 

 

 

 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A kisgyerek matematikai teljesítményét, ismereteit az iskolába lépéstől kedve folyamatosan megfigyeljük, ellenőrizzük és értékeljük. 

Az 1−3. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a negyedik évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel történik a tanuló teljesítményének értékelése. 

A 4. évfolyam végén és a felsőbb osztályokban az 5 fokozatú osztályzatok/érdemjegyek skálájával értékelünk. 

 

Az ellenőrzés és értékelés folyamatának kulcsfogalmai (NAT) 

 Kommunikáció 

 Probléma-felismerés   

 Problémamegoldó döntések 

 Együttműködés 

 Konfliktuskezelés 

 Kritikai gondolkodás 
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 Megbízhatóság 

 Felelősségvállalás 

 Pozitív viszonyulás 

 Állampolgárrá válás alapjai 

 

Megfigyelés 

A gyerekek szóbeli és írásbeli tevékenysége közben történik. 

 Különböző munkaformákban: önálló, páros, csoportos tevékenység. 

 A tanulási folyamatban megfigyeljük a munkatempót, használatát stb. 

 

Ellenőrzés 

Az ellenőrzés lehet: 

 tanítói: megfigyelés, 

 tanulói: önellenőrzés vagy a tanulók egymás munkáját ellenőrzik (pl. padtárs). 

 

Értékelés 

Az értékelés alapjai a helyi tantervben rögzített továbbfejlesztéshez szükséges ismeretek, készségek és képességek. A tanuló egyéni fejlődése önmagához képest. 

Fajtái: szóbeli; írásbeli: szöveges értékelés; teljesítményszintek jelölése százalékosan és érdemjeggyel. 

 

A tudásszint mérése 

 Tanév eleji tájékozódó mérés, félévi és tanévvégi felmérés. 

 Témaközi és témazáró felmérés, diagnosztikus értékeléssel . 

 

A felmérésekről 

Az írásbeli feleleteknek két fajtáját ismerjük: a teszteket és az esszé típusú feleleteket. A tesztek értékelése azért objektívebb, mert a zárt vagy kiegészítéses feladatokhoz 

egyértelműen rendeljük a pontokat. 

 

Funkciójuk szerint a tesztek lehetnek formatív, szummatív és diagnosztikus tesztek. 

Formatív (segítő, formáló) tesztek alkalmazása azért tanácsos, mert adott tananyagból adott időpontban képet kapunk a tanulók tudásáról. Ezzel a teszttel kiszűrhetjük a 

hibákat, segítve a továbbhaladást. 

Szummatív (összegző, lezáró) tesztet alkalmazunk a leggyakrabban, egy-egy témakör végén, félévkor és tanév végén. 

 

Diagnosztikus értékelést több esetben is írathatunk. Például, ha témazáráskor biztosak akarunk lenni abban, hogy tanulóink elsajátították-e a szükséges ismereteket, akkor a 

szummatív mérés előtt diagnosztikus méréssel kiszűrhetjük a szükséges hibákat. Írathatunk akkor is, ha differenciálás céljából külön csoportokban szeretnénk fejleszteni 

tanulóinkat. Diagnosztikus mérést végezhetünk akkor is, amikor tehetséggondozó szakkört vagy osztályt szeretnénk indítani. 

Javaslat az értékeléshez  
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A tanulók év közbeni írásbeli munkájának százalékos értékelését a következőképpen válthatjuk át szöveges bejegyzésre (ez csak javaslat, a helyi értékelési rendszerbe beépít-

hető, de el is lehet térni ettől). 

 

Százalékhatárok Szöveges bejegyzés 

0 – 35 % felzárkóztatásra szorul 

36 – 55 % gyengén teljesített 

56 – 75 % megfelelően teljesített 

76 – 90 % jól teljesített 

91 – 100 % kiválóan teljesített 
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KÖRNYEZETISMERET 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4 . évfolyam) 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Az Ember a természetben műveltségterületen az oktatás-nevelés a természeti folyamatok, összefüggések és az ember ezekkel való kapcsolatára, megértésére épül. 

A tanulás során létrejött tudásrendszernek alkalmasnak kell lennie a mindennapi tevékenységekben való alkalmazásra. 

E műveltségterületen megnövekedtek az elvárások. Ez természetesen nem mennyiségi, hanem minőségi változást kíván. 

Az ismeretközpontú  pedagógiai modell helyett az átfogó személyiségfejlődést szolgáló pedagógiát kell előtérbe helyeznünk. Középpontban van az ember a maga sokolda-

lúságával, esetlenségével, ugyanakkor alkotó- és értelmezőképességével. A cselekvés válik a tanulás eszközévé.  

A tanulók tudása a természeti, technológiai és társadalmi környezettel való gazdag interakciók során formálódik – fejlődik a személyiségük. 

Tudásra nem csupán tapasztalati úton tehetnek szert. Az új tudás a tanulók előzetes ismeretei alapján is formálódik. Nem egyszerűen átveszik, ők konstruálják.  

A legtöbb tudás társas kapcsolatok útján jön létre.  A tanulás bizonyos helyzetekhez kötődik. Ha a tudást sokféle tevékenység közben építjük, kimunkáltabb lesz. 

A sikeres tanulás feltétele a sokféle tanulási stratégia. Fontos, hogy a tanulók gondolkodjanak el arról, amit tanulnak, képzeljék el azt, hozzák kapcsolatba a már tanultakkal. 

Keressék az értelmét megszerzett tudásuknak. 

A pedagógusnak elő kell segítenie az információfeldolgozást. Tanulásnak kell tekintenünk azokat a helyzeteket is, ahol nem tények elsajátítása történik, hanem a társas 

érintkezés, a közösségi interakciók által gazdagodik a személyiség. 

Fenntartható fejlődés 

A világ kihívásait rendszerben kell kezelni. A gazdaság, a társadalom és a környezet egy rendszert alkotnak. A globális válságok úgy oldhatók meg, ha a fenti három elem 

egyikét sem részesítjük túlzottan előnyben. Elegendő forrást kell hagynunk a jövő generáció életműködésének jobbítására. 

Holisztikus szemlélet 

A holisztikus szemléletű oktatás a teljes személyiség fejlesztésével foglalkozik: elme-, test-, lélekfejlődés. Egyensúlyba kell hozni az élet racionális, intellektuális és materi-

ális aspektusait, az emberi természet intuitív és emocionális oldalát. Az egyén egészsége, jóléte szoros kapcsolatban van a társadalom egészségével és jólétével. Fordítsunk 

figyelmet a tanulási környezet és a tanulási kapcsolatok emberi minőségére. 

Hagyományok őrzése, értékek megmentése a múltból 

A hagyományok nem csupán a múltból megmaradt szokásrendszerek. Jelenünket is átszövik, folyamatosan változnak a társadalom és környezete állapota szerint. A termé-

szettel együttlétezést tükröző hagyományok (városi, vidéki) ápolása. 

Az Ember a természetben műveltségterület keretében lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak arra, hogy korszerű, természettudományos világképet, gondolkodás- és szem-

léletmódot építsenek ki magukban. Szoros kapcsolatban kell lennie más műveltségi területekkel, mert csak így lehet megérteni az ember, a társadalom és a természet viszonyát. 

Az ember része a természetnek, és azzal megbonthatatlan egységet alkot.  

A társadalmi és személyes cselekedetek egyaránt a természet folyamatainak részei. Mind az emberiségnek, és minden egyes embernek nagy  

a felelőssége, a természeti, társadalmi, technikai problémákra érzékeny, aktív, kreatív módon változtatni képes embereket kell nevelnünk. 

Az 1–4 . évfolyam feladata a természeti világ elemi megismerése. Az alábbi módszerekkel a tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés legelemibb módjait és a meg-

ismeréssel kapcsolatos tudásrendszereket, illetve műveleteket:  

– megfigyelések, kísérletek tervezése – hipotézisalkotás; 
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– a környezetben szerzett tapasztalatok megfogalmazása szóban és írásban, rögzítésük rajzban; 

– a problémamegoldás elemi műveletei; 

– a tájékozódás és ismeretszerzés kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei; 

– az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése; 

– ; 

– a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának erősítése; 

– a tudomány, a tudományos kutatás mint társadalmi tevékenység bemutatása. 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

Anyanyelvi kompetencia 

A hallott és olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, helyes és kreatív nyelvhasználat. 

 

Matematikai kompetencia 

A gondolkodás fejlesztésének, alkalmazásának képessége, felkészülés a mindennapok problémáira. 

 

Természettudományos kompetencia 

Készséget, képességet jelent arra, hogy a különböző ismeretekkel, módszerekkel magyarázatokat, előrejelzéseket alkossunk a természetben. Magyarázatot adjunk az ember és 

a természeti világ kölcsönhatása között lezajló folyamatokra, és irányítsuk tevékenységünket. 

 

Digitális kompetencia 

Használata a munkában, kommunikációban, szabadidőben. 

A következő készségeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje. Kommunikáció az interneten keresztül. 

 

Szociális, állampolgári kompetencia 

Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek segítségével hatékony és építő módon vehet részt a tanuló a társadalmi életben. Tudását felhasználva kreatívan, aktívan 

lehet részese a közügyeknek. A személyes, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, a közösségi beilleszkedés feltételei. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportosan.  

Hatékonyan gazdálkodik az idővel és az információval. Előzetes tanulási, illetve élettapasztalataira építve tudását és képességeit aktívan használja az életben. Fontos a motivá-

ció és a magabiztosság, az új ismeretek szerzése, feldolgozása, beépülése, útmutatások keresése, alkalmazása. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

A fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. 

 

Énkép, önismeret 
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Az önismeret folyamatos fejlesztése a társak, a pedagógusok és a szülők segítségével. Ebben az életkorban a kisiskolások önismerete naiv önismeret. Ne hagyjuk ebben ma-

gukra őket! Az önismeret az önfejlesztés alapja. 

 

Hon- és népismeret 

A városi és vidéki élet hagyományainak megismerése, tisztelete. Néhányuk feldolgozása játékos formában (pl.: szüreti mulatság összeállítása, eljátszása). 

Magyar és más népek tudósainak, feltalálóinak munkássága, információk az életükről. 

 

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

Nyitottság, elfogadás más népek és más kultúrák iránt. Lehetőségek: nemzetközi gyermektalálkozók, táborok, kulturális rendezvények, csereüdültetés, testvériskolák, testvérte-

lepülések kapcsolatainak ápolása. 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása. Részvétel a lakóhely életének kulturális és egyéb rendezvényein (fesztivál, falunap, ünnepi hetek, népművészeti 

vásárok). 

Részvétel a környezetvédelmi akciókban, azok megszervezésében. A lakóhely öröm- és bánattérképének elkészítése, a problémák megfogalmazása, elküldése az önkormány-

zathoz. A lakóhely cselekvő szeretete. (Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást.) 

 

Gazdasági nevelés 

A tanulók váljanak tudatos fogyasztókká. Ebben legyen szempont és érvényesüljön a környezet védelme. Fogalmazzanak meg kritikákat a reklámokról. Nem csak a mának, a 

jövőnek is kell élnünk! 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A tanulók legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a társadalom fenntartható fejlődését. Szükséges az egy életen át tartó tanulás, a kreatív 

gondolkodás, felelősségvállalás az egyéni és közös tettekért. 

 

A tanulás tanítása 

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátítása, az önművelés igényének kialakítása. Valamennyi értelmi képesség fejlesztése iskolán belül és kívül. 

A tanulási stratégia tanítható. Az általános tanulási stratégiák – mint például az összehasonlítás, részletezés, problémamegoldás stb. –megtanulhatók és használhatók. A tanulá-

si stratégiák fejlesztik a tanulók információfeldolgozó képességét, alkalmasabbá teszik őket az összetettebb gondolkodásra.  

A tevékenységi formák kialakítása és tervezése során tartsuk szem előtt a vezetés és önállóság helyes arányát. Szervezzünk minél differenciáltabban, személyre szabottabban! 

 

Tevékenységi formák: 

– figyelés (tanári magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése) 

szóbeli munka (válaszadás a tanár kérdéseire, előzetes felkészülés alapján beszámoló az osztálynak, megbeszélés kis csoportban, gyakorlat vagy feladatmegoldás 

közben) 

– írásbeli munka (jegyzetelés a tanórán, feladatlapok kitöltése, fogalmazás készítése a megadott témában, gyakorlati munkanapló készítése (pl. az időjárásról, állatok-

növények megfigyeléséről) 

– látványfeldolgozás (képek-rajzok elemzése, értelmezése, fotózás, rajzolás) 
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– konstrukció (modellek készítése, gyűjtemények összeállítása /nem növénygyűjtemény/) 

– kísérletek (csoportos és egyéni kísérletek a tanteremben) 

– terepmunka (élményszerzés, megfigyelések, kirándulások, látogatások, erdei iskola, folyamatos megfigyelés, méréssorozat) 

– információszerzés (könyvtárhasználat, internet, televízió, ismeretterjesztő folyóiratok, napi sajtó, kérdezés, véleménykutatás, meghívott vendég segítségével) 

– számítás, mérés, adatfeldolgozás (mérések elvégzése, adatrögzítés írásban vagy a számítógép adatbázisában, számítási gyakorlófeladatok megoldása) 

– ismeretfeldolgozás, gondolkodás (új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belső modell összevetése, módosítás, új modell állítása,  

a modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezésük) 

– művelődés, tájékozódás (olvasás, televízió, internetes honlapok, rádióból szerzett információk és multimédiás CD-k segítségével) 

– játék, az igazi gyermeknyelv (csoportos és szerepjátékok, utánzások, egyéni és csoportos játékos fejtörők, versenyek) 

– bemutatás (tabló, poszter összeállítása, kiállítások rendezése, bemutatása másoknak, videofilm-készítés) 

– projektmunka (aktív részvétel, feladat-végrehajtás, szervezés, irányítás). 

 

 

Testi és lelki egészség 

A harmonikus, egészséges életre való törekvés, és ennek értékként való tisztelete. Egészséges életvitel és magatartás a mindennapi életben, amelyet elősegít a pedagógusok 

példamutató életvitele. Az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet fontossága. Az értelmi és érzelmi nevelés egyensúlya. (Amihez érzelmekkel kötődünk, jobban hat ránk, és 

jobban meg is marad bennünk.)  

 

Az oktatás-nevelés során mindig vegyük figyelembe a gyermek személyiségének meghatározó tényezőit: 

 

– belső tényezők: öröklött és veleszületett sajátosságok (adottságok) 

– külső tényezők: környezeti-társadalmi hatások (család, iskola, kortárscsoport). 

 

Alakítsunk ki jó, együttműködő kapcsolatot a szülőkkel, vonjuk be őket a különböző iskolai programokba. 

Módszertani kultúránkból ne hiányozzon a játékosság, a humor! 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 5 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 14 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 9 óra 

4. Testünk, életműködéseink 6 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 3 óra 

 

A tanulmányi séták egy részét tanórán belül, más részét a délutáni napközis programokkal összehangolva tervezhetjük. Egy vagy két hétvégén vonjuk be a szülőket is egy 

közös kirándulásra a természetben. 

 

A MEGISMERÉSI MÓDSZEREK FOLYAMATOS ALAPOZÁSA 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok 

 
Tananyag 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A megismerési módszerek folyamatos elsa-

játítása: megfigyelés, leírás, összehasonlí-

tás, csoportosítás, mérés. 

A különböző folyamatok nyomon követé-

sének képessége. 

Kommunikációs és együttműködési képes-

ség fejlesztése. 

 

 

A közlekedési szabálytudat kialakítása, 

döntési képesség. 

 

 

 

A megismerő-, befogadó-, érzelmi képesség 

fejlesztése. 

 

 

Az iskola neve, címe. Az iskolában 

található helyiségek és funkciójuk. 

Ismerkedés az ott dolgozó felnőttekkel 

és munkájukkal. 

 

Tájékozódás az iskola környékén.  

 

 

 

Saját testhez viszonyított irányok: 

előtte, mögötte, fölötte, alatta, jobbra, 

balra. 

 

 

A gyalogos közlekedés szabályai, 

veszélyhelyzetei.  Szabályos gyalogos 

közlekedés a kisebb településeken. 

 

Tapasztalatszerzés az iskoláról és környezeté-

ről. Beszámolók az óvodai környezetről, 

összehasonlítások. Viselkedési szabályok 

gyakorlása az iskolában.  

Az otthontól az iskoláig vezető útvonal meg-

tétele (szülői segítséggel). 

Az utcák nevének és a nevezetesebb épüle-

teknek a megfigyelése.  

Játékos gyakorlatok az irányok helyes haszná-

latára. 

Koncentráció: matematika. 

 

 

 

Séta az iskola környékén. Közös gyalogos 

közlekedési tapasztalatok megbeszélése. A 

közlekedési lámpák és a közlekedési rendőr 

karjelzéseinek megfigyelése lehetőség szerint. 

Az iskolai viselkedési szabályok ismerete. 

Rendszeretet, a szép környezetre való igényes-

ség. 

 

 

 

 

 

Az irányok pontos használata. 

 

 

A gyalogos közlekedési szabályok ismerete, 

betartása. 

 

Óvja környezete szépségét, értékeit. 
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A lakóhely, településrész megismeré-

se. 

A település, településrész neve, jelleg-

zetességei. 

 

Dramatikus játékok a közlekedés gyakor-

lására. 

Az iskola megközelítése során adódó ve-

szélyhelyzetek elkerülési lehetőségeinek 

eljátszása.  

Az iskola környékének bejárása. Parkok, 

játszóterek, utcák fontosabb épületek, szob-

rok, emlékművek megfigyelése. 

Beszélgetés. 

Mi szép? Mi elszomorító látvány? 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A vizuális és auditív felfogóképesség fej-

lesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, összehasonlító és 

elemzőkészség fejlesztése.  

. 

 

 

 

 

 

 

A megismerő-, befogadó-, érzelmi, akarati 

képesség fejlesztése. 

 

A gondolkodási, kombinatív képesség 

Az évszakok. Az évszakok sorrendje, 

a hónapok neve és sorrendje. Az év-

szakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi 

szokások. 

 

 

 

 

 

 

 

Az időjárás elemei: napsugárzás, hő-

mérséklet, szél, felhőzet, csapadék. 

A víz megjelenési formái a természet-

ben. 

 

Az időjárás okozta veszélyhelyzetek 

felismerése tapasztalat, kép, film alap-

ján 

(hóvihar, villámcsapás, árvíz). 

 

 

A nap időtartama. 

A napszakok változása, jellemzőik. 

Az óvodából és az életből hozott tapasztala-

tok felelevenítése. Évszakok, hónapok, nap-

szakok sorba rendezése időrend alapján, 

képek segítségével. 

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi 

szokások megjelenítése dramatikus játékokkal 

(pl. szüreti mulatság, karácsony, húsvét, a 

természet ünnepei). 

 

Az időjárás elemeinek megfigyelése. 

Szóbeli beszámoló a napi időjárási megfigye-

lésekről, ábrázolás rajzos jelekkel. A víz 

különböző megjelenési formáinak érzékszervi 

megtapasztalása évszakonként (eső, hó, zúz-

mara, dér, jég, köd, pára). 

 

 

Védekezési lehetőségek megbeszélése  

a balesetek, katasztrófák megelőzésére. 

 

 

 

Hogyan telik el egy napom? Szóbeli be-

számolók, képsorok alkotása.  

Az évszakok, hónapok nevének pontos használa-

ta. 

Az évszakok jellemzői. Az évszakok jellemzői-

nek elmondása szóban. 

 

 

A tanult ünnepek tartalmának elmondása röviden. 

 

 

 

Megfigyelés, tapasztalat alapján rövid beszámoló 

a napi időjárásról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napszakok nevének helyes használata. 
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fejlesztése. 

 

 

 

Az elemzőkészség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A kombinatív, megismerő-, alkotóképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kombinatív, manuális képességek fejlesz-

tése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, életviteli és kritikai készség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Használati tárgyaink anyaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedjünk a levegő tulajdonságai-

val! 

 

 

A levegő tisztasága. 

 

 

 

 

 

A víz tulajdonságai. 

 

 

 

A vizek tisztaságának óvása. 

 

 

 

 

 

A mi házunk, otthonunk, családunk. 

Munkamegosztás a családban. 

 

 

 

 

Foglalkozások. 

Akik segítenek a bajban. 

Koncentráció: matematika, anyanyelv. 

 

Az óvodából és az életből hozott ismeretek, 

tapasztalatok megerősítése, bővítése. Külön-

féle anyagok, csoportosítása, felismerése 

játékosan, az érzékszervek segítségével. 

 

Játékok a levegő jelenlétének és nélkü-

lözhetetlenségének bizonyítására. Spontán 

megnyilatkozások meghallgatása, a levegő 

szennyezettségének kimutatása egyszerű 

kísérletekkel. (Pl.: három napra fehér rongyot 

helyezünk az ablakpárkányra. A tiszta levegő 

fontosságának felismertetése. 

 

Játékok a vízzel és színes folyadékokkal. A 

víz nélkülözhetetlen az élőlények számára. 

Bizonyítás kísérletekkel. Mimetikus játékok: 

a szomjas ember, állat, növény „testbeszéde”. 

A vízzel való takarékoskodás gyakorlása 

(vízhasználat a kéz- és fogmosásnál). 

Játékok a folyadékokkal (folyadékok színezé-

se, különböző formájú edényekbe öntése, 

zenélés egyforma poharakba öntött különböző 

magasságú folyadékkal, találós kérdések. 

Hogyan tehetjük szebbé, barátságosabbá 

otthonunkat? Mit vállalok rendszeresen és 

alkalmanként a házimunkából? Egyszerű 

háztartási gépek, pl. porszívó használata fel-

nőtt segítségével és felügyelete mellett. Szó-

beli és rajzos beszámolók a család közös 

programjairól. Koncentráció: rajz, anyanyelv, 

ének. 

A foglalkozások sokfélesége, érdekessége, 

megbecsülése. Szülők meghívása  

a tanórára. Kérdések felvetése a munkájukkal 

kapcsolatban.  

 

 

A mindennapi használati tárgyak anyagának 

felismerése, megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

A víz és a levegő megismert tulajdonságainak 

felsorolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A levegő és a víz néhány jellemző tulajdonságá-

nak felsorolása. 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres feladatvállalás a házimunkában. 

 

 

 

 

 

Néhány mondatos beszámoló a szülők foglalko-

zásáról, munkájáról. 
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Kommunikációs és kifejezőkészség fejlesz-

tése. 

Látogatás a tűzoltóságon vagy a men-

tőknél. Hívószámuk. 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenység-formák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

 

 

A megismerő- mozgásos, érzelmi, akarati, 

összehasonlító, megkülönböztető képesség 

fejlesztése. 

 

Az emlékezeti, ténymegállapító képesség 

fejlesztése. 

A közvetlen környezetben előforduló 

gyakori növények.  

Elemi ismeretek a növénygondozásról. 

 

Állatok a parkban, kertben. 

A közvetlen környezetben előforduló 

állatok és társállatok megfigyelése. 

Érzékszervekkel megtapasztalható 

különbségek az állatok között. 

 

A vadon élő és a háziállatok életmódja 

közötti különbségek megláttatása. 

 

 

 

 

Séta a parkban, kertben. A növényzet megfi-

gyelése. Növénygondozási munkák megfigye-

lése. Segítés a növények gondozásában, a 

tanteremben és otthon. Növényi részek cso-

portosítása, rajzolása. 

Csigavendéglátás 2-3 napon át. Megfelelő 

életfeltételek biztosítása, majd visszajuttatása 

az élőhelyére. Csendben meghallgatjuk a 

reszelőnyelve munkálkodását a salátalevélen. 

Kirándulás egy falusi portára vagy egy állat-

kereskedésbe, az állatkert háziállatparkjába. 

Egy-egy állat jellegzetességeinek felsorolása, 

kérdések alapján. Saját tapasztalatok, infor-

mációk hozzáfűzése, elmondása. Az állatok 

iránt érzett felelősség kialakítása, életfeltét-

eleik-életkörülményeik megfelelő biztosítása 

Állatmesék eljátszása dramatikus játékokkal 

vagy egy állatcsalád napja. A mese és a való-

ság összehasonlítása. 

Néhány, a környezetben előforduló növény fel-

ismerése, megnevezése. 

 

 

 

Néhány, a környezetben előforduló állat fel-

ismerése, megnevezése, jellemzése. 

 

 

 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önálló ismeretszerzés képességének 

megalapozása. A tanulási képesség fejlesz-

tése. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

A testünk részei. 

A szervezetünk megfigyelhető ritmusai 

(szívdobogás, 

légzés, mozgások, ébrenlét, alvás). 

Az érzékszerveink szerepe környeze-

tünk megismerésében. 

Az érzékszerveink óvása. 

Tájékozódás a saját testen. A légzés meg-

figyelése. Játékos légzőgyakorlatok.  

Társ szívdobogásának meghallgatása. Tes-

tünk működése különböző környezeti hatá-

sokra történő változásának megfigyelése. 

Játékos felismerési gyakorlatok az érzékszer-

vek segítségével. Helyzetgyakorlatok a helyes 

A testrészek megnevezése. 

Páros testrészek ismerete. 

 

A helyes tisztálkodási szokások elsajátítása. 

. 
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A megismerési, kombinatív, akarati készség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

  

Egészség, betegség. 

Az egészséges életmód. 

A helyes tisztálkodási szokások, az 

időjárásnak megfelelő öltözködés. 

 

Egészséges fejlődésünk feltétele a 

rendszeres, változatos táplálkozás. 

Változtatás a helytelen étkezési szoká-

sokon. 

A kulturált étkezés igényének kialakí-

tása. 

 

 

öltözködés, tisztálkodás gyakorlására. Drama-

tikus játékok, különböző élethelyzetek elját-

szása (l. orvosnál, baleset történt stb.). 

Séta a piacra, vásárcsarnokba. A gyümölcs- 

és zöldségfélék érzékszervi vizsgálata, jelen-

tőségük táplálkozásunkban. Gyümölcs- és 

zöldségsaláták készítése. Ehető gyümölcs- és 

zöldségszobrok alkotása. 

Táplálékcsoportok alkotása képek, és kü-

lönféle táplálékok segítségével. Rajzos napi 

étrend készítése, megbeszélése. 

A helyes terítés és a kulturált étkezés gyakor-

lása. 

 

 

 

 

 

 

A leggyakrabban fogyasztott zöldség- és gyü-

mölcsfélék felismerése, megnevezése, 

szerepük az egészséges táplálkozásban. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37– heti óraszám: 1 

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 8 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 8 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 8 óra 

4. Testünk, életműködéseink 7 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 6 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az életvezetési, információs, szociális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódási alapismeretek bővítése.  

Helyes viselkedés a járműveken. 

 

 

 

 

 

 

 

A megismerési módszerek folyamatos ala-

pozása. Megfigyelések az iskola tágabb kör-

nyékén. A szabadidő eltöltésének helyei; in-

tézmények, nevezetes épületek, közlekedési 

eszközök megfigyelése.  

A környezet tisztaságának megfigyelése.  

Megfigyelések: az emberi tevékenység hatása a 

környezet állapotára. Javaslatok  

a környezetszennyezés megszüntetésére. Fotó-

 

Beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról 

kérdések alapján. 
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Az emlékezeti, ténymegállapító, akarati, 

megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

A felszín formái a lakóhelyen és kör-

nyékén. 

 

 

zás. 

Közös élményszerzés különböző helyi köz-

lekedési eszközökön. A balesetmentes fel-

szállás, elhelyezkedés, leszállás. Az udva-

riassági szabályok betartása.  

Séta, kirándulás a település környékére.  

A felszín természeti formáinak megfigyelése. 

Ábrázolás rajzban, képgyűjtemény készítése. 

A lakóhely bemutatása néhány rövid mon-

datban. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az összehasonlító, megkülönböztető, sze-

lekciós, ténymegállapító képesség fejleszté-

se. 

 

 

 

 

 

 

A manipulációs, emlékezeti, elemző-, kö-

vetkeztetőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Anyagok a környezetünkben. 

Az anyagok további vizsgálata ér-

zékszervi tapasztalással és játékos 

kísérletekkel. 

Az anyagok mérhető és nem mérhető 

tulajdonságai. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

A víz és a levegő segítségével, energi-

ájával működő szerkezetek nem szeny-

nyezik a környezetet. 

 

 

 

 

A környezetben előforduló anyagok érzé-

kelhető tulajdonságainak megfigyelése (szín, 

alak, hőmérséklet, felület, keménység, rugal-

masság, íz, szag). Kapcsolat keresése az 

anyag és a belőle készült tárgy funkciója 

között. 

Ismerkedés néhány környezetszennyező és 

környezetbarát anyaggal.  

Újrahasznosítható anyagok. A szelektív hul-

ladékgyűjtés gyakorlása.  

Szilárd anyagok, a víz, a levegő tulajdon-

ságainak vizsgálata. A víz három hal-

mazállapotának bemutatása kísérletekkel. A 

történés és az eredmény rövid megfo-

galmazása szóban. A levegő tulajdonságainak 

vizsgálata. Lufi- és szappanbuborék-fújás. 

Csináljunk gyenge és erős  

szelet legyezővel, hajszárítóval, ventilátorral. 

Mimetikus játék: legyünk fák szellőben, szél-

ben, viharban. 

Felismeri a környezetében leggyakrabban előfor-

duló anyagokat, és ismeri azok tulajdonságait. 

 

 

 

 

Taneszközeiben előnyben részesíti a környe-

zetbarát anyagokat. 

 

 

A látott és elvégzett kísérletek egyszerű megfo-

galmazása szóban. 

 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

Kirándulás az őszi erdőbe. 

Az erdő életközösségének megfigyelé-

Az erdőjárás szabályainak megbeszélése. A 

tananyagban említett élőlények spontán meg-

A kirándulások, természetjárások során kör-

nyezettudatos magatartást tanúsít. 
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A megfigyelő-, elemző-, következtető-

képesség fejlesztése. 

 

Az összehasonlító, megkülönböztető képes-

ség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érzelmi, empatikus képességek fej-

lesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az összefüggések felismerésének ké-

pessége. 

A mozgásos képesség fejlesztése. 

A mérési képesség fejlesztése. 

se. 

Jellegzetes fák, 

cserjék, erdei virágok. 

Rovarok, madarak, emlősök. 

 

 

 

 

 

 

A mező élővilága. A szántóföld,  

a rét és a legelő közös neve: mező. A 

mezőn élő néhány jellemző növény- és 

állatfaj megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet ritmusai. 

Ismerkedés a természet könnyen meg-

figyelhető ciklusaival: évszakok, idő-

járási jelenségek. 

Mozgások az élővilágban, állandóság 

és változás. 

figyelése halkan, a kitaposott ösvényen. Va-

jon milyen állattal találkozunk? Letelepedés 

az erdei tisztáson. Élményrajz készítése. A 

tapasztalatok kiegészítése a tankönyv infor-

mációival, filmekkel, a könyvtárban szerzett 

ismeretterjesztő olvasmányokkal. 

Az információk feldolgozása csoportmunká-

ban. 

Móra Ferenc: Sétálni megy Panka c. verse. 

Kirándulás a tavaszi mezőre. Spontán és 

irányított tapasztalatszerzés. 

Megfigyelések. A szántóföldet az ember 

műveli, a legelőn az állatok legelnek,  

a rétet lekaszálják a háziállatok téli etetésére. 

 

Játékok a réten, hempergőzés a fűben,  

a tavaszi virágok színe, illata. 

Letelepedés egy vakondtúrás körül, va-

kondmese meghallgatása.  

A szorgalmas méhek, hangyák és gyönyörű 

pillangók megfigyelése. Közös éneklés a 

pillangókról. Egy kedves élőlény lerajzolása.  

A tapasztalatok kiegészítése a tankönyv, a 

természetfilm és az ismeretterjesztő könyvek 

információival – feldolgozás  

csoportmunkában. 

A megfigyelések, az eredmények rögzítése. 

Az idő érzékelése, becslése, mérése. 

A mozgásban megnyilvánuló állandóság és 

változás tanulmányozása egyszerű példák 

segítségével. Mimetikus játék a hely- és hely-

zetváltoztató mozgásra az élővilágban. 

 

 

 

 

 

 

 

Fel tudja sorolni néhány megismert élőlény jel-

lemző tulajdonságait. 

 

Röviden jellemezzen két-három megismert élő-

lényt. 
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4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

  

 

A ténymegállapító, mozgásos, ítéletalkotási, 

megkülönböztető, önértékelő képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értelmi, szociális, interperszonális ké-

pesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Életműködéseink főbb jellemzői 

(mozgás, táplálkozás, légzés, nö-

vekedés, fejlődés). 

A természet ritmusai. 

Egészséges életrend, napirend, test-

mozgás, táplálkozás. 

Melyik érzékszervünkkel érzékeljük? 

Az érzékszervek védelme. 

 

 

 

Aki más, mint én. 

 

 

 

Napi étrend készítése önállóan, írás-

ban. 

Ilyen vagyok. 

 

 

Táplálkozz egészségesen! 

 

Óvjuk egészségünket! 

A helyes fogápolás. 

 

 

Az élőlények jellemző tulajdonságainak meg-

jelenítése dramatikus játékokkal. Megfigyelé-

sek saját testen, társakon, családtagokon. 

Szóbeli beszámolók a tapasztalatokról.  

 

Szemléltetés folyamatábrákkal, fotókkal.  

Életkori sajátosságoknak megfelelő napirend 

készítése, a napirendek véleményezése társak 

által. Véleménycsere. Játékok. Bizonyos 

érzékszervek kiiktatásával különböző anya-

gok, tárgyak felismerése.  

A szemüveget vagy hallókészüléket viselő 

társak iránt való figyelmesség.  

 

Önértékelés. Megvitatás társakkal, peda-

gógusi segítséggel. 

 

Az ismert táplálékcsoportok fogyasztásának 

helyes aránya.  Önkritika.  

Milyen táplálékból fogyasztasz sokat vagy 

keveset?  

Látogatás egy orvosi rendelőben vagy drama-

tikus játék. Viselkedéskultúra.  

A védőoltások szerepe, a lázmérés gyakorlá-

sa, a lázcsillapítás módja.  

A helyes fogmosás bemutatása. 

Igyekszik betartani az általa készített napirendet. 

 

 

Óvja saját és társai testi épségét. 

 

 

 

Elfogadja és tolerálja a másságot, önként se-

gítséget nyújt a társainak. 

 

Fel tudja sorolni a tanult táplálékcsoportokat 

néhány példával. 

 

 

 

 

Tudja és belátja, hogy az egészségmegőrzés 

egyik feltétele a rendszeres orvosi ellenőrzés. 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37– heti óraszám: 1 

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 10 

2. Az élettelen természet alapismeretei  6 

3. Az élő természet alapismeretei   10 

4. Testünk, életműködéseink   6 

5. Összefoglalás, ismétlés 5 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

A térbeli tájékozódási képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-, analizáló-, szinte-

tizáló-, összehasonlító, feladatmegoldó 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A kooperációs, döntési, kommunikációs 

képesség fejlesztése,  

 

Az iránytű. 

A négy világtáj és a mellékvilágtájak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszínformák. 

Hegyek, dombok, síkságok. 

 

 

A felszíni vizek.  

Álló- és folyóvizek. 

 

 

Tájékozódás a lakóhely környékén. 

 

Ismerkedés az iránytűvel. Olvasmány  

az iránytű történetéről. 

Játékos vizsgálódások mágnesekkel.  

Mit vonz a mágnes?  Következtetések megfo-

galmazása. Ismerkedés a mágnessel működő 

eszközökkel a környezetünkben (zárak, sakk-

tábla, hangszóró). 

Az iránytű működésének bemutatása. Tájéko-

zódási gyakorlatok az iskola környékén irány-

tű segítségével. Csoportmunka. Egyszerű 

alaprajzok, útvonalrajzok készítése jól ismert 

terepről, csoportosan tervezett saját térképje-

lekkel. 

 

Előzetes megfigyelések, tapasztalatok, képek, 

filmek alapján a felszínformák kialakítása 

homokasztalon, homokozóban. 

A felszínformák nevét és színét jelző táb-

lácskák kitűzése a megfelelő helyre. 

A felszínformák színei és a világtájak  

a tanulmányozása Magyarország domborzati 

térképén. 

 

A világtájak megnevezése iránytű, árnyék, nö-

vényzet segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszínformák felismerése a környezetben, 

képen, filmen. 

A lakóhely és környékének felszínformái. 
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A szociális képességek fejlesztése. 

 

 

 

A lakóhely és környékének termé-

szetföldrajzi jellemzői.  

Fekvése, felszíne időjárása, növények, 

állatok. 

 

A lakóhely kulturális élete, hagyomá-

nyai. 

Tanulmányi séta előzetes megfigyelési szem-

pontok alapján. Jegyzetelés, rajzolás, fotózás. 

Csoportmunka. 

Az információk feldolgozása csoportokban, 

beszámolók. 

 

Feldolgozás csoportmunkában, előzetes gyűj-

tőmunka alapján. 

 

A lakóhelyre látogató vendégek helyes útba-

igazítása, tájékoztatása. 
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2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

Összefüggések felismerése, a manipuláci-

ós, gondolkodási, ténymegállapító képes-

ség fejlesztése. 

 

 

 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-, következtető-, 

mozgásos képesség fejlesztése. 

Halmazállapotok. 

A szilárd anyagok (a porok nem ke-

mény, de szilárd anyagok). 

A folyadékok (víz, olaj, gélek). 

A légnemű anyagok (oldódás, olvadás, 

égés). 

 

A víz tulajdonságainak vizsgálata 

(alaktartás, átlátszóság, összenyomha-

tóság). 

 

Az időjárás. 

A víz előfordulási formái a természet-

ben. Időjárási hatások. 

 

A vizek védelme. 

 

 

 

Az égés. Éghető és éghetetlen anyagok  

A tűz haszna és káros hatásai. 

A tűzoltás módjai. 

A tűzesetek megelőzése. 

 

Az anyagok érzékszervekkel tapasztalható 

tulajdonságai. 

Csoportos és tanítói kísérletek az oldódás, 

olvadás, forrás, párolgás, lecsapódás bemuta-

tására. Az anyagok nem tűnnek el.  

 

A levegő páratartalmának és a gőz erejének 

bizonyítása kísérletekkel. A kísérletek szük-

séges eszközeinek, módjának, folyamatának, 

eredményének megfogalmazása segítséggel. 

 

Az időjárás megfigyelése több napon át. 

Lejegyzés jelek segítségével. 

A hőmérő önálló használata, leolvasása. 

Előzetes kutatómunka a csapadékfajtákról. 

 

A különböző tisztaságú vízminták vizsgálata 

érzékszervekkel és egyszerű eszközökkel 

Tanítói kísérlet bemutatása. A tűzoltás módja-

inak bemutatása tanítói kísérlettel (homok, 

hab, víz). 

Gyakorlatok. A tanterem és az épület elha-

gyása az iskola tűzriadó-terve szerint. 

Beszélgetés a tűzoltók munkájáról, hívószá-

muk. 

A különféle halmazállapotú anyagok főbb jel-

lemzőinek ismerete. 

 

 

A tapasztalatok, megfigyelések, mérések rögzíté-

se előzetes megbeszélés alapján. 

 

A hőmérő helyes leolvasása. 

 

A tanult mértékegységek helyes használata. 

 

 

A vízszennyezés káros hatásának ismerete, kö-

vetkezményei. 

 

 

 

Az égés feltételeinek felsorolása. 

 

 

 

 

A tűz veszélyének és hasznának ismerete 

 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

A vizuális és auditív képesség fej-

lesztése. 

 

 

 

A vizek, vízpartok élővilága. 

A vizek, vízpartok néhány jellegze-

tes növény- és állatfajának megisme-

rése. 

Élőlények, anyagok és egyszerű természeti jelenségek meg-

figyelése. 

Célzatos és spontán megfigyelések egyre sokoldalúbb in-

formációs, kommunikációs technikák segítségével. 

Tapasztalatok kifejezése szóban, rajzban, írásban. 

 

 

 

Tapasztalatok lejegyzése rajzban, írás-

ban 
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Az összehasonlító, megkülönböztető-, 

problémafelismerő és -megoldó képes-

ség fejlesztése. 

 

 

 

A térbeli tájékozódás, az emlékezeti, 

kooperációs, innovatív képesség fejlesz-

tése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összehasonlító, elemző-, szintetizá-

ló-, következtetőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember felelőssége a környezetért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kert, a park, az erdő, a mező és a 

vizek-vízpartok jellemző élőlényei, 

életfeltételei. 

Tanulmányi séta. Spontán és célzott megfigyelések.  

A megfigyelések rövid lejegyzetelése. Összehasonlítás az 

eddig megismert élőhelyekkel. 

A környezet tisztaságának, szennyezettségének meg-

figyelése. 

 

Letelepedés a vízparton. A táj „hangjai”. Rövid neszvers 

alkotása csoportonként, a társak verseinek meghallgatása.  

A növények testfelépítésének tanulmányozása – összefüggé-

se a környezettel. Növényi részek lerajzolása, fotózás. 

Állatok megfigyelése csendben, kitartóan – távcső használa-

ta.  

Vízminta vétele, érzékszervi vizsgálata. 

Határozókönyvek, lexikonok használata, keresés az interne-

ten, versek, mesék, dalok a vizek, vízpartok élőlényeiről. 

Lehetőség szerint hajózás. A látott környezet öröm- és bá-

nattérképének elkészítése.  

 

Tisztaság, szépség, különféle hulladékok feltérképezése. 

Mit tehetünk?  Kreatív ötletek a környezet szépségének 

megóvására, megőrzésére. 

Megbeszélés. A segítség megszervezése felnőttek közremű-

ködésével. 

Az eddig megismert élőhelyek összehasonlítása. 

 

 

 

 

A tapasztaltak és a tanultak kifejezése 

szóban, írásban, rajzban. 

Az élőlények egyszerű csoportosítása. 

A természet cselekvő szeretete. 

 

A helyes viselkedési kultúra a ter-

mészetben. 

Együttműködés a társakkal. 

 

Néhány megismert élőlény jellemző 

tulajdonságainak megfogalmazása rövi-

den szóban, felsorolásuk írásban. 

 

 

 

 

 

 

Részvétel környezetvédelmi tevékeny-

ségekben  

 

 

Az életfeltételek pontos ismerete. 
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4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

A mentális, értelmi, szociális, interper-

szonális képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntési képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Az empatikus képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önelfogadás, önértékelés képes-

ségének fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az egészséges életmód. 

 

 

 

 

 

A táplálkozás. 

A fontosabb élelmiszercsoportok. 

 

 

A táplálkozási ártalmak. 

 

 

 

A légzés. 

A tiszta levegő hatása az egészsé-

günkre. 

 

A levegő útja testünkben. 

 

A betegségek. 

Viselkedéskultúra a környeze-

tünkben előforduló fertőző beteg-

ségek esetén. 

 

Hogyan előzhetjük meg a beteg-

ségeket? 

Találkozás önmagaddal. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes időbeosztáson, a rendszeres testmozgáson és tisz-

tálkodáson kívül  

a társas kapcsolatok fontossága. Beszélgetés irányított kér-

désekkel, vélemények meghallgatása. 

 

 

Élelmiszerek csoportosítása az előző évfolyamokon szerzett 

ismeretek segítségével 

Irányított beszélgetés a tapasztalatok alapján 

A gyomorrontás, hányás, hasmenés okai. 

Étvágytalanság vagy túlzott evés.  

A helyes orrfújás gyakorlása. 

Irányított beszélgetés. Milyen érzés, ha megjövünk egy 

kirándulásról, vagy játszottunk a szabadban? Miért szüksé-

ges  

a csecsemőket rendszeresen levegőre vinni? 

A dohányzás káros hatásai. 

A levegőt szennyező különböző anyagok. 

 

Irányított beszélgetés. 

A betegségek lehetnek testi és lelki eredetűek.  

Saját és családi tapasztalatok elmondása az előfordult be-

tegségek okáról. 

Hogyan segítettem beteg családtagjaimat? 

 

Előzetes kutatás, tapasztalatok alapján: 

Az orvos és a természetgyógyász munkája. 

A kuruzslás veszélyei. 

 

Az önismeret további fejlesztése.  

Kitalálós játék: társak jellemzése név nélkül. Kiről van szó? 

Önkritika. A társak, felnőttek véleményének meghallgatása. 

Irodalmi példák, szemelvények felolvasása tudósok feltalá-

lók életéről 

 

 

A tanuló tisztában van főbb testméretei-

vel, és ezt rendszeres időközökben elle-

nőrzi. 

 

 

 

Ismeri a helyes táplálkozási szokásokat, 

a táplálékcsoportokat. 

 

Össze tudja állítani napi egészséges 

étrendjét. 

 

 

 

 

 

 

 

Tud lázat mérni, ismeri a lázcsillapítás 

módszereit. 

 

 

Megfelelő magatartást tanúsít a beteg 

emberekkel szemben. 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a folyamatos önismeretre, 

önértékelésre. Elfogadja önmagát,  

a kritikát, tudja, hogy mely tulajdon-
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A szociális, interperszonális képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Madarat tolláról, embert barátjá-

ról.(értelmezés, példa keresése) 

 

 

 

Beszélgetés. 

„A barátod vize édesebb az ellenség mézénél.” 

A barátságban nélkülözhetetlen az egymás iránti tisztelet, a 

türelem, őszinteség, alkalmazkodás, segítőkészség.  A ba-

rátság mint érték.  

Értelmezés példákkal. 

Játék: ki ő?  Tulajdonságok felsorolása alapján a barát ne-

vének megfejtése. 

ságain kell változtatnia. 
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4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 74 – heti óraszám: 2 

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 15 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 15 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 24 óra 

4. Testünk, életműködéseink 12 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 8 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-, problémameg-

oldó képesség fejlesztése. 

 

Az információs, kommunikációs ké-

pességek fejlesztése. 

A térkép titkai.  

A mi hazánk: Magyarország (felszín-

formák, vizek, települések). 

 

A mi hazánk: Magyarország.  

Képzeletbeli utazás  

Magyarország tájain. 

 

 

 

 

 

 

Hazánk fővárosa: Budapest. 

Tájékozódás Magyarország domborzati és köz-

igazgatási térképén. 

A titkok, azaz a térképjelek megismerése. 

Játékos gyakorlatok a térképpel frontálisan és 

párosan. 

Beszélgetés, vita. Hazánk jelképeinek ismerete és 

tisztelete, más népek jelképeinek tisztelete. 

Zászló, címer, Himnusz, Szózat. 

Útvonal- és kirándulástervek készítése úti-

könyvek alapján, az internet felhasználásával. 

Menetrendek tanulmányozása. Internethasználat 

a tanórán. 

Képes olvasmányok ismertetése hazánk tájairól 

és a nemzeti parkokról. 

Koncentráció az anyanyelvvel.  

Előzetes felkészülés alapján csoportmunka. 

Budapest történelme, fekvése, közlekedése, mű-

velődési intézményei, nevezetes épületei, szobrai. 

Jelképeink pontos ismerete. 

A magyar nép és más nálunk élő népcsoportok 

tisztelete. Más népek tisztelete. 

 

 

 

 

Hazánk tájainak, néhány nevezetességének elemi 

ismerete. 

 

 

 

 

Budapest néhány nevezetességének felismerése 

képekről. 
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2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

Az innovatív, mentális képességek fejlesz-

tése. 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, elemző-, következtető-, 

ténymegállapító képesség fejlesztése. 

Az összefüggések felismerésének képessé-

ge. 

 

 

 

Élőhelyünk a Föld. 

Az időjárás elemei. 

Az időjárás hatása életünkre. 

Óvjuk, védelmezzük Földünket! 

 

A hulladék nemcsak szemét, hasznos 

is lehet. 

 

 

A Föld és az univerzum. 

A Föld mozgásai és az évszakok kö-

zötti összefüggés. 

 

 

Az energia. 

Az energiafajták, energiahordozók, 

energiaforrások. 

A megújuló és nem megújuló energia-

források. 

 

 

Az energia terjedése. 

A heti időjárás megfigyelése, lejegyzése. 

Egy napi időjárás-jelentés elmondása szóban. 

Tájékozódás az időjárás hatásairól éle-

tünkben. Előzetes felkészülés a talaj,  

a vizek a levegő, az erdők, az állatok,  

az emberiség védelmével kapcsolatosan.  

Előzetes gyűjtőmunka. 

Beszélgetés az újrahasznosítható anyagokról. 

Beszélgetés az égitestekkel kapcsolatos régi 

és saját elképzelésekről. Elemi ismeretek 

gyűjtése égitestekről. Egy budapesti kirándu-

lás alkalmával a Planetárium meglátogatása. 

 

Mitől van energiánk? Beszélgetés, vita. 

 

Beszélgetés az energia szerepének felis-

meréséről a mindennapi életünkben. 

 

 

Egyszerű játékok, kísérletek a hang, a fény, és 

a hő terjedésével kapcsolatban. 

A környezetszennyezés egészségkárosító hatásá-

nak ismerete, a folyamatok megelőzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kísérletek folyamatának és eredményének 

elmondása. 
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3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

A szociális, interperszonális képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékezeti, leíró-, ténymegállapító, 

összehasonlító, megkülönböztető, érzel-

mi, akarati képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, problémafelismerő képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az információforrások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók környezetében megfigyelhető 

növények főbb jellemzői, kapcsolatuk a 

környezetükkel. 

Akácfa, vadgesztenye, hárs, petúnia, 

muskátli, tulipán. 

 

 

 

 

 

 

A gyomnövények. 

A gyógynövények, mérgező szoba-

növények. 

 

 

 

 

 

A kisebb gyerekek és testvérek óvása. 

 

 

A tanulók környezetében megfigyelhető 

A megismerés módszereinek alapozása, fo-

lyamatos bővítése. 

Közvetlen információforrások – a szemé-

lyesen gyűjtött anyagok: 

utazás, látogatás, filmezés, rajzolás, az embe-

rek megkérdezése (interjú, kérdőív, szemé-

lyes beszámoló). 

Közvetett információforrások – a mások által 

gyűjtött és feldolgozott adatok: könyvek, 

újságok, filmek, folyóiratok,  

tv-műsorok, internet. 

 

A tanulmányi sétán szerzett tapasztalatok és a 

különböző információk alapján  

a környezetben előforduló növények jel-

lemzése megadott szempontok szerint: élőhe-

lye, részei, életfeltételei, gondozása, szaporo-

dása, szépsége, jelentősége életünkben. 

Csoportmunka, beszámolók. 

 

Néhány gyomnövény felismerése képek, 

határozókönyvek alapján. 

Problémafelvetés: 

Mitől olyan szívósak, életképesek? 

Együtt keressük a választ. 

Néhány gyógynövény felismerése képekről. 

Gyógyteák főzése, kóstolása. A dobozon lévő 

utasítások felolvasása, pontos betartása. 

Néhány szobanövény felismerése, meg-

nevezése. Néhányuk szájba kerülve mérgező.  

Tanulmányi séta egy lovardába vagy falusi 

istállóba. 

A lovak tulajdonságai, gondozásuk megfigye-

lése. Lovaglás lehetőség szerint. A sport- és 

gyógy lovaglás jelentősége. 

 

Az információk helyes kiválasztása, biztos 

könyvtárhasználat, a látottak-tapasztaltak lényeg-

re törő megfogalmazása szóban és írásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló az adott 

növényekről, szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy fás szárú és egy lágy szárú növény részeinek 

felismerése, megnevezése. 

A növények jellemző tulajdonságai, környezeti 

feltételeik felsorolása. 

Elemi növénygondozási munkák ismerete. 

 

 

Egy puhatestű, egy rovar, egy emlős, egy madár 

testrészeinek felismerése, jellemző tulajdonsága-

ik megfogalmazása, életfeltételeik ismerete. 

 

Felelősségtudat, pozitív viszony az állatokkal 
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A lényegkiemelő, emlékezeti,  

szelekciós, érzelmi, akarati, leíróképesség 

fejlesztése. 

 

állatok főbb jellemzői (élőhelyük, test-

felépítésük, életmódjuk, táplálkozásuk, 

szaporodásuk, tulajdonságaik, jelentősé-

gük az életünkben).  

Éti csiga, katicabogár, feketerigó, veréb, 

kutya, macska, ló. 

A felsorolt állatok megfigyelése megadott 

szempontok alapján.  Önálló beszámolók 

röviden szóban és írásban. 

Gyűjtőmunka: az állatok megjelenése a mű-

vészetekben. Festmények, fotók, filmek ver-

sek, mesék, történetek, dalok. 

kapcsolatosan. 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenység-formák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

 

 

 

Az intellektuális, mentális képességek 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manipulációs, ténymegállapító, gon-

dolkodási, tanulási képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tolerancia és empatikus képesség fej-

Az ember életkori szakaszai. 

 

 

 

 

Helyes és helytelen szokásaink. 

 

 

 

 

A szenvedélybetegségek. 

Alkoholizmus, dohányzás, drogok. 

 

 

 

Az ásványi anyagok, növényi rostok, 

vitaminok szerepe a táplálkozásunkban, 

életünkben. 

 

A rostok szerepe emésztésünkben. 

 

 

 

 

Kapcsolatom a társaimmal. 

 

 

 

Előzetes feladat: családi fotók összegyűjtése. 

Saját fotók. 

Rendezés fejlődési sorrendbe. Az életkori 

szakaszok megnevezése segítséggel, jel-

lemzőik. 

Példák a környezetből, saját példák 

(pl.: ujjszopás, körömrágás). 

Beszélgetés: 

A leszokás akarat és önfegyelem kérdése. 

 

Előzetes felkészülés a környezetben ta-

pasztaltak és az információforrások fel-

használásával. 

A betegségek következményei. 

Csoportmunka. Különböző élelmiszerek,  

Tej, üdítőitalok dobozának, tasakjának vizs-

gálata. Mit tartalmaznak a feliratok? 

Ismerjünk meg néhány anyagot! 

Beszélgetés és felolvasás előzetes kutatás 

alapján: 

2-3 fontosabb ásványi anyag és vitamin meg-

nevezése, szerepe az életünkben. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

A kapcsolatainkat pozitívan befolyásoló jó 

tulajdonságok értelmezése példák segítségé-

vel: tapintat, figyelem, megbízhatóság, titok-

tartás, kedvesség, bátorság, humor. 

 

Az ember életkori szakaszainak ismerete, jellem-

zése. 

 

 

 

 

Ismeri az élvezeti szerek fogyasztásának veszé-

lyeit 

 

 

 

 

 

 

 

Törekvés a tudatos táplálkozási és vásárlási szo-

kások kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia, empátia mások iránt. 
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lesztése. 

 

Az érzelmi, akarati képesség fejlesztése. 

 

 

A szeretet. 

 

 

 

 

 

A szeretet jóakaratban, gyengédségben, ön-

zetlenségben, ragaszkodásban megnyilvánuló 

érzelem. 

Beszélgetés: 

A fenti kifejezések értelmezése. 

Családi és irodalmi példák felelevenítése. 

 

Milyen cselekedetekkel bizonyítjuk az élet-

ben? 

A szeretet legmagasabb foka az önfeláldozó 

szeretet (Móra Ferenc: A szánkó c. elbeszélé-

se a legszebb példája).   
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az értékelés felelőssége 

 

Az értékelés funkciója, hogy segítse a pedagógiai munkát és a tanulást. Egyrészt visszajelzés a gyereknek, a szü-

lőnek, a tanárnak, másrészt befolyásolja a további tanulási folyamatot. 

Az értékelés feladata az ellenőrzés, minősítés, önkorrekció, az önfejlesztés folyamatainak tudatos irányítása. 

A diagnosztikus (felmérő) értékelés célja, hogy a pedagógus ennek eredménye alapján alakítsa ki tanítási straté-

giáját. A diagnosztikus felmérés segíti a legjobban a minőségfejlesztést, a minőségteremtést, mert lehetővé teszi, 

hogy kritériumok, viszonyítási alapok birtokába jussunk. Pl. már az első osztályba érkező gyerekek számára 

hasznos lehet egy év eleji attitűdfelmérés. A pedagógus kérdéseket tehet fel, szituációkat mesélhet a környezeti 

problémákkal kapcsolatosan. Meghallgatja a gyerekek sokféle véleményét és megoldási javaslataikat. Így időben 

és könnyebben képet alkothat a gyerekek környezethez való viszonyáról. 

A szummatív értékelés a tanulási folyamat végén segít az ellenőrzésben. Megmutatja, hogy a gyerekek elérték-e 

a továbbhaladáshoz szükséges tudásszintet, megmutatja, hol van szükség korrekcióra, differenciálásra. 

Formatív (fejlesztő) értékelésre gondolva megállapíthatjuk, hogy a szóbeli teljesítmény és viselkedés-

értékelés a pedagógiai folyamatban valósul meg. Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelés megjelenhet 

egy –egy kiemelkedő eseményhez kapcsolva is, elősegíti a gyerekek fejlődését, és meghatározza fejlődésük 

útját. Nem igazíthatjuk az egyes tanulók teljesítményét az osztály szintjéhez. 

A pedagógusnak kulcsszerepe van a gyerekek eredményességéért folyó küzdelemben. Használjuk ki az értékelésben 

rejlő fejlesztési lehetőségeket. 

Az értékelés akkor éri el a célját, ha hozzájárul a gyerekek énképének fejlődéséhez, önismereti, önkorrekciós 

mechanizmusaik beindításához. 

A pozitív értékelés oldja a gyerekek szorongását, elégedetté és nyitottá teszi őket. Pedagógiai nyereség, ha az energi-

áikat a tanulás felé fordítják. Folyamatosan értékelhető a gyerekek kutató- és gyűjtőmunkája. Részvételük a cso-

portmunkában (együttműködés, segítőkészség), értékelhetők a szóbeli beszámolók, a rajzos feladatok, a környezet-

tudatos magatartás megnyilvánulásai (iskolában, otthon, utcán, parkban, természetben), a rendszeres növény- és 

állatgondozás az iskolában, otthon, a tanórai munka, a részvétel a különféle környezetvédelmi akciókban, versenye-

ken, a segítségnyújtás az idős embereknek és a kisebb gyerekeknek, a rendszeres feladatvállalás a családi munka-

megosztásban, a parkok és más közterületek gondozása. 

Az értékelésnél fontos a tanító önértékelése is: 

– Megtettem-e mindent? 

– Jól mértem-e fel a tanuló előzetes tudását? 

– Milyen körülményeket teremtettem a tanítás-tanulás folyamatában, az értékelési helyzetben? 

– Gondoltam-e a gyermek önértékelésére? 

 

ANGOL NYELV 

 

A tantárgy célja 

A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. 

A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja 

azt használni mind írásban, mind szóban. 

A nyelvi készségek megfelelő megalapozása tegye lehetővé, hogy reális választási lehetősége legyen a nyelv-

tanulás folytatása. 

Ismerkedjen meg az angol nyelvi közösségek mindennapi életével, társadalmával, kultúrájával. 

A civilizációs ismeretanyag révén tegyen szeri szélesebb látókörre, fejlődjön ki tolerancia képessége, ébred-

jen fel érdeklődése a másság iránt. 

Szeresse meg a nyelvtanulást, jelentsen számára intellektuális élményt és élvezetet az angol nyelv használata, 

és segítségével gazdagodjon személyisége, bővüljenek társas kapcsolatai, ismeretei a világról. 

Tudatosuljon a tanulóban, hogy az idegen nyelv a kommunikáció eszköze. 

Ismerkedjen meg olyan általános tanulási módszerekkel, amelyek segítik tanulási szokásainak kialakítását, és 

ezzel az önálló tanulást. 

 

M ó d s z e r t a n i  j a v a s l a t o k  

Kommunikációs készség fejlesztése 

Ahhoz, hogy a fentiekben megfogalmazott célt elérjük, lehetőséget kell biztosítanunk ahhoz, hogy a tanuló: 

 angolul beszélgessen párban, csoportban és tanárával, 

 használhassa a nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, 
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 vegyen részt különböző nyelvi tevékenységekben (játékok, szerepjátékok, közvélemény-kutatás) 

 kreatívan és fantáziával használhassa a nyelvet, 

 megvitassa ötleteit, élményeit, érdeklődését a többiekkel, 

 saját élvezetére illetve információ szerzésként hallgasson vagy olvasson nyelvi anyagokat, 

 különböző szóbeli nyelvi anyagokra reagáljon, 

 különböző fajtájú nyelvi anyagokat készítsen. 

Tanulmányi készség fejlesztése 

A nyelvi készségek megfelelő megalapozása akkor eredményes, ha a tanuló teljesíti az évfolyamonkénti és 

készségek szerinti bontásban szereplő követelményeket.  

A tanulót meg kell tanítani arra, hogy: 

 törekedjen a helyes kiejtésre és intonációra,  

 kövesse az utasításokat és útbaigazításokat, 

 tudjon rákérdezni a jelentésre, tudja tisztázni, amit nem ért, 

 kérdezzen, kérdésre válaszoljon, utasítást adjon, 

 kérjen és adjon információt, magyarázatot, 

 kezdeményezzen és folytasson párbeszédet,  

 fejezze ki egyetértését, egyet nem értését, érzéseit, véleményét, 

 az olvasott vagy hallott szöveget globálisan megértse, illetve a számára szükséges információt kiszűrje, 

 írjon le, vitasson meg eseményeket. 

Angol nyelvi kultúra 

A civilizációs ismeretek megszerzése céljából fontos, hogy a tanulóknak lehetőséget biztosítsunk, hogy: 

 autentikus anyagokkal dolgozzon, 

 tanuljon meg angol nyelvű dalokat, mondókákat, közmondásokat, 

 vesse össze a magyar szokásokat, kultúrás az angol nyelvi közösségekével, 

 felismerje a nyelvben rejlő kulturális attitűdöket és megtanulja a társadalmi konvenciók használatát. 

 

Nyelvi tudatosság fejlesztése 

Az általános nyelvi tudatosság eléréséhez a tanulót meg kell tanítani, hogy: 

 kívülről megtanuljon lexikai egységeket, rövid szövegeket, 

 következtessen ki jelentést szövegkörnyezetből és egyéb nyelvi információkból, 

 használja a szótárakat, 

 megértse és alkalmazza a tanult mintákat, szabályokat, 

 tudja kezelni váratlan helyzeteket,  

 alakítsa ki önálló tanulási stratégiáit. 

 

Értékelés 

Az eredményes tanulás tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékesés és ellenőrzés, 

melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen mértékig sajátították el a tanagyagot; mennyire tudják 

teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A rendszeres értékelés tehát visszajelzést nyújt a tanár-

nak és a tanulónak a tanulási folyamat sikerességéről és útmutatást ad a további közös munka megtervezéséhez. 

Az értékelés legyen sokoldalú, terjedjen ki a négy alapkészségre, a nyelvtani anyag és a szókincs elsajátítá-

sának vizsgálatára. A jelen tantervben megfogalmazott követelmények maximális teljesítése a jeles tanulóktól 

várható el. 

 

F e l t é t e l e k  

Az eredményes idegennyelv-oktatás elengedhetetlen feltétele a mellékletben felsorolt eszközökön kívül 

 a jó képzett, diplomás nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani képzettsége magas szintű 

 csoportbontás 

 a diákok számára tankönyvcsalád, füzet, szótár 

 baráti levelezések, csereutak is segíthetik a nyelvtanulás folyamatát. 

 

Angol nyelv 1. évfolyam 

Heti óraszám 1, éves óraszám: 37. 

 

A  t a n t á r g y  h e l y i  s p e c i á l i s  c é l j a  



257 

  

A nyelvtanulás első évében legfontosabb célunk a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges 

alapvető szóbeli készségek megalapozása, a nyelvtanulás szokásának kialakítása, az idegen nyelv iránti érdeklő-

dés felkeltése. 

Célunk, hogy a tanulók elsajátítsák az alapszókincset, amelynek segítségével a beszéd már örömöt szerez. 

Az első évfolyamon az angol nyelv oktatása szóbeli előkészítés, amikor csak az értésre, az ismétlésre és a be-

szédre koncentrálva a tanulók megismerkednek az idegen nyelv ritmusával, intonációjával, kiejtésével. 

 

 

T a n a n y a g  

Beszédszándékok  

 köszönés, üdvözlés, elköszönés 

 bemutatkozás 

 bemutatás 

 információkérés, információadás 

 dolgok azonosítása, megnevezése (What's this? It's a/an …) 

 köszönet kifejezése 

 jókívánságok 

 kínálás 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök alatt a nyelveknek azon szematikai területeit értjük, amelyek kifejezéséhez különböző nyelv-

tani struktúrákat használunk. 

 létezés kifejezése (be) 

 kohéziós eszközök: 

o névelők (a/an) 

o névmások: 

 birtokos (my, your) 

 személyes (I, you, he, she, it) 

 mennyiségi viszonyok: 

o számok (1-12) 

 minőségi viszonyok: színek, néhány alapvető melléknév, kor 

 térbeli viszonyok: méret (big/small) 

 felszólító mód 

 hangtani szabályszerűségek: szóhangsúly, intonáció; összevont alak 

 

Témakörök  

Az én világom 

 bemutatkozás 

 ismerkedés 

 testrészek 

 tulajdonságok 

 színek 

A család tagjai 

Kedvenc állatok nevei 

Étkezés: 

 ételek 

 italok 

 kínálás 

Öltözködés: 

 ruhadarabok neve 

 

A  t o v á b b h a l a d á s  f e l t é t e l e i  

Beszédértés  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat  

 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, 

 értse meg a tananyagra vonatkozó egyszerű kérdéseket és tudjon ezekre reagálni, 

 

Beszédkészség  
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 tudjon megközelítőleg helyes hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat ismételni, kimonda-

ni 

 beszédben minél inkább közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak képzését, 

 tudjon egyszerű információkat adni és kérni 

 

Szókincs  

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő szókinccsel, amely körül-

belül 100 aktív és 50 passzív szóból áll. 

 

 

Angol nyelv 2. évfolyam 

Heti óraszám 1, éves óraszám: 37. 

 

A  t a n t á r g y  h e l y i  s p e c i á l i s  c é l j a   

 Az alapvető szóbeli készségek továbbfejlesztése és az írásbeli alapkészségek kialakítása. Ébredjen fel a 

tanuló érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. 

 

T a n a n y a g  

Beszédszándékok  

 értés, nem értés kifejezése (pardon?) 

 köszönések, üdvözlések 

 tudás, nem tudás kifejezése 

 tetszés, nem tetszés kifejezése 

 bocsánatkérés 

 modális jelentések kifejezése 

 

Fogalomkörök  

 létezés (be) 

 birtoklás (have got) 

 kohéziós eszközök: névelők (a/an); névmások: személyes, birtokos 

 mennyiségi viszonyok: számok 1-20; főnév többes száma 

 térbeli viszonyok: néhány alapvető előljárószó (in/on) 

 modális jelentések kifejezése: képesség (can) 

 hangtani szabályszerűségek: többes szám: 's' végződése 

 

Témakörök  

Az én világom 

 emberek egyszerű jellemzése 

 külsőm 

 mit szeretek, mit nem 

Ház, lakás 

 a ház részei, szobák 

 néhány alapvető bútordarab 

 iskola 

Étkezés 

 gyümölcsök, zöldségek, 

 helyes táplálkozás, étkezési szokások 

 vásárlás 

Ünnepek 

 összehasonlítás a célnyelvi ország(ok) ünnepeivel 

Tanórai utasítások 

Mese 

 

A  t o v á b b h a l a d á s  f e l t é t e l e i  

Beszédértés  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, 

 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, 
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 legyen képes megoldani a hallás utáni értés gyakorlatok szövegéhez rendelt feladatokat. 

 

Beszédkészség  

 tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat ismé-

telni és kimondani, 

 tudjon egyszerű információkat adni és kérni, 

 dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is elmondani 

 

Olvasásértés  

 ismerje fel  és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat 

 tudjon ezekre cselekvéssel vagy szóban reagálni 

 

Íráskészség  

 tudjon szavakat, egyszerű mondatokat helyesen másolni, 

 tudjon minta alapján egyszerű feladatokat írásban megoldani, 

 tudja az angol ABC betűit diktálás után megérteni és leírni 

 

Szókincs  

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő szókinccsel. Ez átlagosan 

150 aktív és 80 passzív szóból áll. 

 

 

Angol nyelv 3. évfolyam 

Heti óraszám 1, éves óraszám: 37. 

 

A  t a n t á r g y  h e l y i  s p e c i á l i s  c é l j a  

Az írásbeli készségek továbbfejlesztése, a biztos olvasási készségek kialakítása, a legfontosabb nyelvtani fo-

galmak megalapozása. Az eddig tanult anyagok írásbeli rögzítése és a hallás utáni beszédértés fejlesztése. 

 

 

T a n a n y a g  

Beszédszándékok  

 felszólítások, parancsok kifejezése 

 információkérés 

 információadás 

 telefonálás 

 modális jelenségek kifejezése 

 

Fogalomkörök  

 létezés kifejezése (to be, there is) 

 birtoklás (have got) 

 kohéziós eszközök: névelők (a/an/the); névmások: személyes, birtokos 

 mennyiségi viszonyok: 1-100, többes szám, idő kifejezése 

 térbeli viszonyok: elöljárószók (in, on, at) 

 

Témakörök  

Az én világom 

 emberek külső jellemzése 

 tárgyak leírása (színek, melléknév) 

Környezetem 

 a lakás és szobái 

 boltok, épületek a városban 

Étkezés 

 kedvenc ételeink 

 angol ételek 

Ünnepek 

 Magyarországon nem ismert ünnepek története 

Tanórai utasítások, és reagálások 
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Mese 

 

A  t o v á b b h a l a d á s  f e l t é t e l e i  

Beszédértés  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat, 

 tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait 

 a hosszabb terjedelmű szövegből hallás után tudjon tanári segítség nélkül számára fontos információt ki-

szűrni. 

 

Beszédkészség  

 tudjon egyszerű mondatokat képezni és azokat helyes hanglejtéssel, intonációval kimondani  

 egyszerű szövegeket tudjon memoriterként is elmondani 

Olvasásértés  

 ismerje fel az eddig tanult szavakat, kifejezéseket írott formában és értse is meg őket 

 olvasott szöveg után egyszerű feladatokat tudjon megoldani, tudjon válaszolni a szövegre vonatkozó 

egyszerű kérdésekre  

 tudjon egyszerűbb szöveget hangosan, folyamatosan, helyes kiejtéssel és intonációval olvasni 

Íráskészség  

 legyen képes diktálás után, ismert szavakat, kifejezéseket helyesen leírni  

 tudjon minta alapján feladatokat megoldani, 

 ismerje az angol ABC betűit és tudjon egyszerűbb szavakat betűzni. 

 

Szókincs  

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő szókinccsel. Ez átlagosan 

250 aktív és 100 passzív szóból áll. 

 

 

Angol nyelv 4. évfolyam 

Heti óraszám 2, éves óraszám: 74 

 

A  t a n t á r g y  h e l y i  s p e c i á l i s  c é l j a  

Az angol alapvető nyelvtani fogalmak helyes használatának rögzítése: az egyszerű és a folyamatos jelen idő 

alapszinten történő elkülönítése. Fontos az alapkészségek továbbfejlesztése, cél, hogy a tanulók önálló véle-

ményt, gondolatokat el tudjanak mondani az idegen nyelven. A tanulókat meg kell ismertetni a célnyelvi orszá-

gok kultúrájával. 

 

 

T a n a n y a g  

Beszédszándékok  

 szándék kifejezése 

 tiltás kifejezése 

 információkérés, információadás 

 bemutatás 

 

Fogalomkörök  

 egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő összehasonlítása 

 térbeli viszonyok: elöljárószók 

 birtokos szerkezet, birtokos névmások 

 mennyiségi viszonyok, rendhagyó többes számú főnevek 

 időbeli viszonyok: dátum, elöljárószók 

 

Témakörök  

Az én világom 

 napirend: idő, helyek, (épületek) 

 szabadidő 

 az iskola 

 névnap, születésnap 
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Országok 

Vásárlás 

A lakás és berendezése 

Kiegészítő anyagra 

 Kulturális ismeretek, (Nagy-Britannia) 

 Videofilmek 

 Hobbik  

 Projekt készítése 

 

A  t o v á b b h a l a d á s  f e l t é t e l e i  

Beszédértés  

 a szóbeli utasításokat tudja hibátlanul végrehajtani 

 a hallás utáni szöveghez rendelt feladatokat tudja megoldani. 

 

Beszédkészség  

 tudjon mondatokat képezni, helyes kiejtéssel és hangsúllyal 

 legyen képes reagálni látott, vagy hallott eseményekre 

 kisebb, rövidebb párbeszédeket társaival tudjon összeállítani 

 tudjon párbeszédeket, szövegeket memoriterként is elmondani. 

 

Olvasásértés  

 helyes kiejtéssel, hangsúllyal, megfelelő tempóban tudjon egyszerű szöveget felolvasni 

 tudjon az olvasott szövegre vonatkozó feladatokra írásban és szóban válaszolni. 

 legyen képes a számára fontos információkat kikeresni a szövegből. 

 

Íráskészség  

 tudjon egyszerűbb mondatokat, rövid szöveget diktálás után is helyesen leírni 

 tudjon egyszerű, baráti képeslapot, levelet írni 

 

Szókincs  

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő szókinccsel. Ez átlagosan 

400 aktív és 150 passzív szóból áll. 
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ÉNEK-ZENE 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 

 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

  

Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1−4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó 

megismeréséhez és megértéséhez vezető utat.  

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség fejlesztése. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét, a zenehallgatási szokásokat, valamint az igényt a tanulókban arra, hogy 

egyéni képességeik, lehetőségeik figyelembevételével egész életük során bővítsék műveltségterületi és kulturális ismereteiket. Ennek érdekében szükséges a megszerzett zenei 

készségeket, képességeket, ismereteket az életkori sajátosságokból adódóan mind magasabb szintre emelni. 

Fontos feladat a zenei világkép, az érzelmi és az értelmi vonatkozású hatások jellemformáló erejének és szerepének megalapozása. Az érzelmi-értelmi képességek alapozása 

mellett kiemelt fontosságúként kell kezelni a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységeket és a különféle műveltségterületekkel történő kapcsolódások 

keresését. A fejlesztés során nem csak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a nevelési integrációs lehetőségekkel is foglalkozni kell. 

Az élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek. Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi le-

hetővé az értékes műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.  

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör megteremtése, a 

közös éneklés és a zenehallgatás örömteli megélése, a tanulás-tanítás életkorhoz igazodó játékosságának biztosítása, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, az oldott 

iskolai környezet léte, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása 

és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással 

alig pótolható lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti az esztétikus, jól koordinált 

mozgás, a szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítását, illetve erősödését.  

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja.  

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. 

A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, 

előadása módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek készségeinek fejlesztésére. 

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Zenei alkotóképesség 

Interpretáció   

Az énekhangra alapozott tanítás az átélt zenei tartalmak énekhanggal való kifejezésére, a saját belső gondolati és érzelmi világ közvetítésére, az önkifejezésre, a múlt és a 

jelen, a magyar és az európai, illetve a világkultúrával való belső találkozásra, a kommunikációra nevel.  
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Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és 

az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig 

pótolható lehetőségét kínálja. 

Ezt erősíti meg sajátos jelrendszere, a zenei olvasás-írás tudománya. Az éneklési tevékenység kiegészül a tánc vagy éppen a hangszerjáték élményével is.  

A zenei tevékenységek sorában az éneklés elsődlegességet élvez. Legfőképpen a csoportos énekléssel, a közösségi zenei tevékenységekkel szerezhetünk sikerélményt. A 

csoportos és egyéni éneklés kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is.  

 

Improvizáció 

 

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai ele-

mek képezik.  

A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek felhasználása ad lehetőséget.   

Az énekes és ritmusvariációs játék ellenritmusértékek felhasználásával, az énekes párbeszéd, a visszhangjáték (névéneklés), a modellként tanult mondókák, a gyermekversek, 

az énekes játékok, a tanult dallami elemek, a zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zene és a képi kifejezés összekapcsolásával fejleszti a tanulók kreativitását. 

 

Megismerő- és befogadóképesség 

Zenehallgatás 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág fontos része. A zeneértő és zeneérző képesség fejlesztésének eredményeképpen 

megvalósul a többször meghallgatott zeneművek tanári segítséggel történő felismerése, megnevezése, az emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a 

zenei karakterek különbségének felismerése. 

A fejlesztés során kialakuló zenei tudat lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást, és az ízlés formálódását. 

A cél az, hogy a zenehallgatás egyre inkább járuljon hozzá a meglévő ismeretek alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők  mozgósításához, elősegítve ezáltal a személyiség 

belső harmóniájának kialakítását és az emocionális érzékenység kifejlesztését.  

  

Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként a tanulók eljutnak az 

önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, 

az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot 

a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás alapvetően a ritmikai és a dallami elemek megismerését, 

felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja. 

A zenei olvasás-írás tanult eszközeit tanári irányítással/segítséggel, csoportosan alkalmazva végezzék a tanulók azért, hogy minden tanuló szert tehessen bizonyos fokú siker-

élményre. Lehetőleg minden tanulóban kifejlesztendő a kottakép követési képessége. 

A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás 

fejlesztése teremti meg. Az 1–4. évfolyamon az alapritmusok, az ütemfajták és a dallammotívumok felismertetése, olvasása és lejegyzése tanári segítséggel lehetséges. 

Lehetőség van a ritmushangszerek megismertetésére, használatára, a ritmikai többszólamúság megalapozására. A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, 

tánccal, kreatív játékokkal javasolt. A hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció alapján lehetséges.  
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 

Interpretáció 24 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 5 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 

Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok 9 óra 

Népi gyermekjátékok 6 óra 

Ünnepkörök dalai 5 óra 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Művészi értékű komponált gyermekdalok 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus meg-

szólaltatására való törekvés. 

 

Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) fel-

ismerése. 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

Magyar népi mondókák, kis hangterje-

delmű magyar népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok.  

Hallás utáni daltanítás. 

 

Magyar népi mondókák ritmikus előadása, és kis 

hangterjedelmű magyar népdalok éneklése osztály-

szinten, kis csoportban, egyénileg szöveggel, pon-

tos szövegejtésre törekvéssel. 

 

Éneklés emlékezetből. 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, 

átvétele csoportosan, egyénileg. 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel a népi mon-

dókák, és a kis hangterjedelmű dalok éneklése 

során. 

Pontos artikuláció, szövegejtés, dallam és 

ritmus megszólaltatása. 

 

 

 

 

Gyermekjátékdalok éneklése, előadása 

játékukkal együtt. 

 

Tempótartás, tempóátvétel a csoportos 

éneklésben. 



265 

  

Népi gyermekjátékok csoportos előadása. 

 

  

Felszabadult örömet nyújtó játék, játéklehe-

tőség megteremtése. 

 

 

 

Memóriafejlesztés. 

 

  

 

 

  

 

 

Stílus és ritmusjáték anyaga. 

Stílus és ritmusjáték.  

Ismert gyermekdal csoportos éneklése különféle 

karakterben és hangszíneken  

Kis csoportokban a már megjelenített színek, ka-

rakterek megismétlése, ritmikus mozgással történő 

összekapcsolása és azok bemutatása.  

 

Közös éneklés a dalritmus tapsolásával, és az 

egyenletes járás összekapcsolásával.  

 

 

A tanult dalok előadása, játékával együtt 

 

 

 

 

 

Dalok éneklése egyenletes járással, majd a 

dalritmus megszólaltatásával 

 

Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyer-

mekdalokra. 

Ünnepkörökhöz kapcsolható dalok, jeles 

napok szokásainak megismerése.  

 

 

Ünnepkörök dalai. Felkészülés az ünnepekre a hangszert tanuló gyer-

mekek bevonásával. 

 

Ünnepekhez kapcsolódó dalok csokorba 

szedése tanítói segítséggel, előadásuk 

csoportban és kisebb együttessel, illetve 

szólóban. 

Életkornak megfelelő műdalok, nemzetiségi 

és etnikai kisebbség dalainak megszólalta-

tása. 

 

Életkornak megfelelő műdalok.  

 

   

Életkornak megfelelő műdalok megszólaltatása 

csoportosan.    

 

Életkornak megfelelő műdalok megszólaltatása 

szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának, megszólaltatása segít-

séggel. 

  

 

IMPROVIZÁCIÓ 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Ritmus és dallamhangszeres improvizáció.  2 óra 

Kérdés-felelet, tempó és dinamikai elemek. 1 óra 

Mozgásos improvizáció.  1 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Énekes és ritmikus variációs játékok 

önálló és csoportos megvalósítása. 

 

Dallammotívum-variációk és ritmus-

variációk megszólaltatására törekvés. 

 

A ritmus- és dallamhangszeres imp-

rovizáció készségének kialakítása. 

Énekes és ritmikus variációs játék-

ötletek.  

 

 

Tanult mondókák, gyermekversek, énekes játé-

kok dallam- és ritmusrögtönzése, variálása a 

tanult dallami, ritmikai elemek felhasználásával.  

 

Énekes és ritmikus variációs játék. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték (névéneklés). 

 

 

 

 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

Kérdés-felelet, tempó- és dinamikai 

változások alkalmazása csoportos és 

egyéni munkaformában. 

 Tanult dallamok eltérő karakter-

ben történő megjelenése. 

Játék kérdés-felelet, tempó és dinamikai elemek 

alkalmazásával. 

 

Kérdés-felelet játék alkalmazása tanult dallamokban.  

Mozgás-improvizáció dallamra, ritmusra 

alkalmazva. 

 Ritmussorok, dallammotívumok Mozgás dallamra, ritmusra. Ritmikus mozgással 

kísért dallam, mondóka. 

 

Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia 

szabadságával egyénileg, kis csoportban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, ritmusra. 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, hangmagasság, hangszín).   

Emberi hangfajták (gyermek-női-férfi). 
2 óra 

Hangszerek megfigyelése. 2 óra 

Karakterdarabok. Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások.  3 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ellentétpárok hallás utáni megkülön-

böztetése.  

 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, 

hangmagasság, hangszín, karakter).   

  

Dalanyag az emberi hangfajták megfi-

gyeléséhez (gyermek-női-férfi). 

 

Ritmushangszerek, metallofon, 

furulya, zongora, hegedű.megfigyelése 

Játék az ellentétpárokkal (dinamika, tempó, 

hangmagasság, hangszín, karakter).   

  

Emberi hangfajták hallás utáni megkü-

lönböztetése, felismerése, azonosítása (gyer-

mek-női-férfi) csoportosan, egyénileg. 

  

Hangszerek felismerése hangzás és kép alap-

ján (ritmushangszerek, metallofon, furulya, 

zongora, hegedű). 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, hangmagasság, 

hangszín. karakter) hallás utáni megkülönbözte-

tése.   

 

 

 

Hangzás alapján hangszerek hangjának 

felismerése.   

Rövid zenei idézetek, zenehallgatási 

példák, képek, illusztrációk a különfé-

le hangszerek megismerésére (eltérő 

korszakokból, stíluskörből). 

Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális 

és hangszeres feldolgozások. 

  

Gyermekdalok és magyar népzenei 

feldolgozások a megismert 

hangszereken megszólaltatva. 

Rövid zenei idézetek, zenehallgatási példák, 

képek, illusztrációk; a különféle hangszerek 

felismerése hangzás és kép alapján  

 

Hangszerek felismerése kép és hangzás alapján.   

Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése, 

felismerése, azonosítása. 

 

Hangzás felismerése, egyéni érzékenység 

fejlesztése.  

 

Karakterdarabok.  

 

Eltérő karakterű zeneművek, mű-

részletek (népzene – műzene). 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények  

Cselekményes zenék. 

Karakterdarabok meghallgatása, véle-

ménynyilvánítás megfigyelési szempontok 

alapján. 

 

 

 

 

 

Cselekményes zenék hallgatása, a cselekmény 

megfigyelése,  

Zenei karakterek hallás utáni felismerése, azono-

sítása. 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 2 óra 

Zenei olvasás-írás. 2 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A ritmika és a tempó sajátosságainak 

felismerése. 

Dalok ritmikai, tempó és dinamikai  

jellegzetességei. 

 

Elemi ritmusértékek, ritmusjelek, zenei hang-

súly felismerése. 

 

Ismeretek gyűjtése a ritmikai, tempó, mo-

tívum és ütemhangsúlyról. 

Ritmusértékek felismerése, a tempó jelzéseinek 

alkalmazása. 

Belépő dallamhangok, dallami és di-

namikai elemek felismerése. 

 

Belépő dallamhangok, dallami és 

dinamikai elemek.  

 

Magas és mély képzet kialakítása, a vo-

nalrendszer, a relatív szolmizáció alapozása. 

Dallammotívumok hangoztatása, ismert dalok-

ban ezek felismerése 

  Dallami elemek: magas-mély képzet, 

pentaton dallamelemek, szolmizációs 

szótagok.   

Magas-mély képzet megkülönböztetése hallás 

után és kottaképről. 

Pentaton dallamelemek megfigyelése hallás 

után, 

szolmizációs hangok (szó-mi, lá-szó-mi). 

A vonalrendszer ismerete, a tanult pentaton 

dallamelemek, a szolmizációs hangok (kézjel, 

betűkotta, hangjegy) elhelyezése 

vonalrendszerben segítséggel és önállóan. 

Dalrészletek olvasása, kottába írása segít-

séggel és önállóan 

 

 

 

 

Dallamhangok, szolmizációs hangok ismerete (lá-

szó-mi). 

 

 

Dalrészletek olvasása, kottába írása segítséggel és 

egyénileg. 

Dalok dallami és ritmikai sajátosságainak 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, 

motívumhangsúly-ütemsúly, kettes 

ütem, elemi ritmusértékek (negyed-

hang és szünetjelek, páros nyolcad), a 

ritmusvisszhang-felelgetős, az ütem, a 

vonal, a záróvonal, az ismétlőjel. 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, 

egyenletes járás érzetének kialakítása, lépés a 

különböző értékű ritmusértékekre (negyed, 

nyolcad). 

 

Motívumhangsúly-ütemsúly érzékeltetése 

tapssal, ritmushangszerrel, kettes ütem 

 

A tanult, gyakorolt dalok dallami és ritmikai 

fordulatainak megszólaltatása 

 

Ritmusértékek érzékeltetése, elemi ritmusértékek 

ismerete, lejegyzés a vonalrendszerbe. 
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2. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37– heti óraszám: 1 

 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Interpretáció 21 óra 

Improvizáció 6  óra 

Zenehallgatás                                                                3 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 7 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Magyar népi mondókák, népszokások, népdalok. 9 

Népi gyermekjátékok mozgással egybekötve.  8 

Ünnepkörök dalai. 4 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus meg-

szólaltatására törekvés. 

 

 

 

Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. 

 

 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

Magyar népi mondókák, kis hang-

terjedelmű magyar népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok. 

 

 

 

Magyar népzenei dalanyag.    

Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű 

magyar népdalok éneklése csoportosan, ki-

sebb csoportban, egyénileg szöveggel, pontos 

szövegejtésre törekvés. 

  

Éneklés emlékezetből.  

 

Magyar népzenei dalanyag tanítása hallás 

után. 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) felis-

merése, átvétele csoportosan, egyénileg. 

Dallammotívumok csoportos éneklése emlé-

kezetből. 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel  

a népi mondókák, kis hangterjedelmű dalok 

éneklése során 

Helyes levegővétel. 

 

Pontos szövegejtés, a tanult dalokban a dallam és 

a ritmus pontos megszólaltatása. 

 

 

 

 

 

 

Megadott hangmagasság átvétele csoportos ének-

lésnél 

 

 

 

 

 

Közös éneklésben a megfelelő 

tempótartás, a hangulatnak megfelelő tempóátvé-

tel. 
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Népi gyermekjátékok mozgással egy-

bekötött, csoportos előadása a koncentrá-

ció, a figyelemösszpontosítás fejlesztésé-

vel.   

 

  

 

Stílus- és ritmusjáték anyaga.  

 

 

Népszokások dalai. 

  

Ismert kiszámolók kísérése tapssal, cso-

portosan és egyénileg.  

 

Ismert népi gyermekjátékok csoportos  

játéka.   

Új szereplők választása és annak alapján a 

játék újrajátszása.   

 

Gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, 

eljátszása csoportban. 

 

Részvétel tanult népszokások dramatikus 

előadásában. 

 

Kis csoportokban megjelenített színek, karak-

terek ritmikus mozgással történő) összekap-

csolása és azok bemutatása.  

Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyermek-

dalokra. 

 

Ismert és gyakorolt dalok előadása játékkal 

együtt 

Ünnepkörök, jeles napok szokásainak, 

hagyományainak megismerése a lakóhe-

lyen és szűkebb környezetében. 

Ünnepkörök dalai. Ünnepkörök dalai a jeles napok szokásaihoz 

kapcsolva, s ezáltal a szokások megismerése, 

és a szövegtartalom szerinti alkalmazás. 

Felkészülés az ünnepekre hangszert tanuló 

gyermekek bevonásával. 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó 

szemelvények.   

Ünnephez kapcsolódó dalok csokorba szedése. A 

dalcsokrok előadása tanítói segítséggel, ritmus-

hangszerekkel csoportban és hangszerkísérettel, 

illetve szólóban. 

Életkornak megfelelő műdalok tanulása 

 

Művészi értékű komponált gyer-

mekdalok.   

Életkornak megfelelő műdalok megszó-

laltatása csoportosan, szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának felismerése, tempójának meg-

tartásával csoportos előadása. 
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IMPROVIZÁCIÓ 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Ritmus- és dallamhangszeres improvizáció.  4 óra 

Mozgásos improvizáció. 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallamhangszeres improvizáció 

készségének fejlesztése. 

Dallammodellként:  

magyar gyermekdalok, 

népzenei-műzenei énekes anyag. 

Olvasógyakorlatok. 

 

 

Ritmus és dallamhangszeres impro-

vizáció anyaga, ritmusfelelgető, 

ritmusosztinátó.  

 

 

 

 

 

Dallammotívum és ritmus összekap-

csolása.  

Irányított improvizáció zenei kérdés-felelet 

formára. 

 

 

Ritmusfelelgetős. 

  

Ritmusosztinátó szerkesztése negyed és nyol-

cad ritmusértékkel.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása új 

ismeretek felhasználásával. 

 

Dallam alkotása ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívum összekapcsolása, 

variálása. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték előadása.   

 

Ritmus- és dallammotívum variálása, egyéni 

bemutatása 

 

Ritmusosztinátó alkotása, ismert dal előadásá-

hoz csoportos bemutatással 

 

Mozgásos improvizáció kialakítása. Mozgásos improvizáció, ritmikus moz-

gás. 

 

 

Mozgás dallamra, ritmusra.  

 

Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka 

ritmizálása. 

 

 

Mozgás dallamra, ritmusra. 

 

Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia 

szabadságával egyénileg, kis csoportban. 

 

 

 

 

Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, rit-

musra. 
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MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

 

ZENEHALLGATÁS 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Zenei együttesek.  2 óra 

Különböző karakterű nép-, és műzenei szemelvények. 1 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján. 

Újabb zenei együttesek felismerése 

hangzás alapján (gyermekkar; vonós- 

és fúvószenekar; hegedű, fuvola, 

fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-felelet 

motívumpár hallás utáni felismerése.  

  

  

 

Zenei együttesek és hangszerek felismerése, 

azonosítása kép és hangzás alapján (gyer-

mekkar; vonós, fúvós zenekar; hegedű, fuvo-

la, fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-felelet motívumpár 

hallás utáni felismerése, elemzése.  

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 

 

Emberi hangfajták megkülönböztetése, megisme-

rése hangzás alapján. 

 

Vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkü-

lönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás utáni 

megfigyelése azonosítása. 

Karakterek, hangmagasságok felisme-

rése hallás után. 

Különböző karakterek, hangmagasságok 

hallás utáni megkülönböztetése. 

 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei fel-

vételek, feldolgozások megfigyelése.   

A magyar, a tanult kisebbségi és rokon 

népek népzenei felvételeinek 

megfigyelése. Gyermekdalok és magyar 

népzene-feldolgozások megfigyelése. 

Cselekményes zenék azonosítása. 

Népzenei felvételek, feldolgozások. 

 

Az ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények (vokális-

hangszeres). 

  

Többször meghallgatott zeneművek azo-

nosítása, egyszerű formák felismerése hang-

zás után. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 
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ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 

Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 5 óra 

Zenei olvasás-írás.  2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Dalok ritmikai sajátosságainak felismerése. Ritmikai sajátosságok. 

  

Ritmikai és a dallami elemek meg-

ismerésének, felismerésének és csoportos 

megszólaltatásának gyakorlása. 

 

Tanult ritmusértékek felismerése  

és megszólaltatása kottaképről. 

 

Belépő dallamhangok, dallami  

és ritmikai elemek felismerése. 

 

 Ritmusértékek: félértékű ritmus- és 

szünetjel.  

 

 

 

 

 

Dalritmus.   

 

Dallammotívumok. 

 

Újonnan belépő ritmusértékek meg-

szólaltatása, gyakorlása tapssal, rit-

musnévvel, ritmushangszerrel. 

 

 

Dalritmus megszólaltatása tapssal, ritmus-

névvel. 

Újonnan belépő dallamhangok (Dallami 

elemek: pentaton dallamfordulatok - lá-szó-

mi, ré- dó- lá). 

 

Dalritmusok és pentaton relációk olvasása 

és írása irányítással a tanult ritmusértékek 

és hangkészlet körében. 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Interpretáció 31 óra 

Improvizáció 6 óra 

Zenehallgatás 10 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 8 óra 

 

INTERPRETÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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Pontos szöveg, dallam és ritmus meg-

szólaltatására való törekvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes artikuláció fejlesztése, megfelelő 

levegővétel, testtartás alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memóriafejlesztés. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveghez igazodó előadásmód fejlesztése. 

Gyermekdalok és magyar népdalok.  

Alkalmazkodó ritmus, tempó giusto, 

parlando előadásmód. 

 

 

Légzéstechnikai és hangképző gyakorla-

tok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népdalkánonok. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magyar népdalok éneklése, kisebb csoport-

ban, egyénileg szöveggel. 

 

A gyermekdalok és népdalok, valamint más 

népek gyermekdalainak a szöveghez igazodó 

hangulatos előadása. 

 

 

Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok 

alkalmazása, a helyes artikuláció gyakorlása. 

Legato éneklés.  

 

 

A szövegejtés pontosságának fejlesztése. 

 

Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c’–d” 

hangok közötti magasságban.  

 

 

Memóriafejlesztő gyakorlatok alkalmazása az 

éneklési emlékezet gazdagítására. 

 

A tanult dalok közül a kánonéneklésre alkalmas 

dalok közös éneklése dallambújtatással.   

Felkészülés könnyű két szólamú dalok elő-

adására. 

 

 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás. 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése emlé-

kezetből (szöveggel, szövegelvonással, szol-

mizálva). 

 

Tanult mondókák és dalanyag felidézése 

emlékezetből.  

 

Népdalok szövegtartalomhoz közelítő előadá-

sa, az előadási kifejezés gazdagságának be-

mutatása, átadása. 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, ki-

sebb csoportban, egyénileg, pontos szöveggel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c’–d” 

hangok közötti magasságban.  

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon az osztály kánonokat és könnyű 

kétszólamú dalokat énekelni.  
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Népi gyermekjátékok mozgással egybekö-

tött, csoportos fejlesztés. 

Stílus és ritmusjátékok   

Ünnepkörök, jeles napok dalainak témához 

kapcsolása.  

 

Ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz iga-

zodó szemelvények. 

Felkészülés az ünnepekre. Az ünnepekhez 

kapcsolódó dalok csokorba fűzése segítség-

gel. 

Az ünnepek alkalmával a hangszert tanuló 

gyermekek bevonása. 

  

Ünnepekhez kapcsolódó dalcsokor előadása 

csoportban, szólóban. 

 

 

Életkornak megfelelő műdalok, nemzetiségi 

és etnikai kisebbség dalainak felismerése. 

Zenei jellemzők kiemelése. 

Életkornak megfelelő műdalok, nemzeti-

ségi és etnikai kisebbségek dalai.  

Életkornak megfelelő műdalok meg-

szólaltatása csoportosan (tanári hangszerkísé-

rettel).  

Dalok ritmusának, tempójának reprodukálása  

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallam improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmus és dallam improvizáció 

anyaga (énekes, hangszeres sze-

melvények). 

 

Ritmusfelelgetős. 

 

Olvasógyakorlatok: dallam és ritmus, 

jelek alapján való megszólaltatása. 

Ritmusosztinátó szerkesztése. 

Variációk készítése ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása a meglévő 

ismeretek felhasználásával. 

 

Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívumok variálása. 

 

Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, 

dallam kiegészítése csoportosan, páros munkában, 

egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz különböző befejezés rög-

tönzése. 

 

Olvasógyakorlatokban, műzenei példákban rejlő 

variációk megfigyelése, megnevezése. 

Énekes párbeszéd-visszhangjáték szer-

kesztése. 

Ritmusosztinató alkotása ismert dalhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 
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Irányított improvizáció egyszerű zenei 

szerkezetek, eltérő karakterek alkalmazása. 

Egyszerű zenei szerkezetek be-

mutatására eltérő karakterű népzenei 

és műzenei szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-felelet formá-

jára. 

 

Játékok az előírt dinamikai és a tempójelzések 

szerintl. 

 

Irányított és kötetlen csoportos mozgásgyakorlat 

zenére, szabad mozgás a térben. 

Kérdés-felelet, és más játékos formák az 

ismert ritmus és dallammotívumoik 

megszólaltatásásvsal 

Mozgásos improvizáció fejlesztése. Mozgásos improvizációhoz zenei 

szemelvények. 

 

 

Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka. 

 

Szabad mozgás dallamra, ritmusra. 

Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia sze-

rint, egyénileg, kis csoportban. 

 

Kreatív játékalkotás az ismert népi játékokhoz.  

Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra. 

 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján.  

Zenei együttesek  

A fúvószenekar.  

 

Nőikar, a férfikar és a vegyes kar.   

 

 

 

 

Illusztrációk és zenei szemelvények a 

hangszerek, a trombita, a kürt és az 

üstdob megismeréséhez. 

Zenei együttesek fúvós zenekar, kórustípusok. 

 

Hangfajták felismerése hangzás alapján (női 

és férfi).   

Kórustípusok hallás utáni megnevezése (női-

kar, férfikar, vegyes kar). 

 

Hangszerek: a trombita és a kürt hangjának, 

valamint az üstdob hangszínének megfigyelé-

se, hallás utáni azonosítása.  

Emberi hangfajták megkülönböztetése hangzás 

alapján. 

 

Hangszerek és kórustípusok hallás utáni fel-

ismerése a hangszínek azonosításával   

 

 

A nőikar, a férfikar és a vegyes kar hangzásának 

megfigyelése. Vonós és fúvós hangszerek hang-

színének megkülönböztetése hangzás alapján. 
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Karakterek, hangmagasságok  megfi-

gyelése, azonosítása.  

Karakterdarabok.  

Eltérő hangszíneket bemutató zenei 

szemelvények a hangmagasságok - 

mélységek érzékeltetésére. 

 

 

A természet hangjai. 

  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók (eltérő stíluskörből). 

Különböző zenei karakterek megfigyelése a 

zenékben.  

Különböző zenei karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni megkülönböztetése. 

A tempó és dinamika különbségeinek megfi-

gyelése a természet hangjain, zenei alkotá-

sokban.  

 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök össze-

függéseinek megfigyelése a cselekményes 

zenék hallgatásakor.  

 

Az induló tempó felismerése hangzó zenében. 

 

Hangszínek megkülönböztetése. 

  

Dinamikai ellentétpárok felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az induló tempó felismerése hangzó zenében.  

Magyar és rokon népek népzenei fel-

vételeinek, feldolgozásainak jellegze-

tességeinek megfigyelése. 

Népzenei felvételek, feldolgozások 

(magyar és rokon népek dalai). 

Többször meghallgatott zeneművek azo-

nosítása, egyszerű formák felismerése. 

Népi játékok és néptánc alaplépések közös, 

egész osztály általi megismerése. 

Többször meghallgatott zeneművek azonosítása, 

egyszerű formák felismerése. 

 

Néptánc alaplépések reprodukálása. 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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Dalok ritmikai sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új ritmusképletek felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai elemek: az egész értékű hang 

és szünetjele.  

 

Önálló nyolcadhang és szünetjele.   

  

A szinkópa ritmusképlet megismerése, 

érzékeltetése, jelölése.  

 

A négyes ütem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasópéldák a ritmikai sajátosságok 

megfigyeléséhez. 

Az egész értékű hangnak és szünetjelének 

megismerése.  

Önálló nyolcadhang és szünetjelének 

hangoztatása, felismerése dalokban és 

versekben.  

A négyes ütem és ritmusértékeinek 

megismerése. A szinkópa lüktetésének 

érzékeltetése. A lejegyzés és hangoztatás 

gyakorlása.  

A ritmusértékek önálló elhelyezése a négyes 

ütemben.  

Ritmikai azonosságok és különbségek 

megállapítása.  

Ritmikai és a dallami elemek megisme-

résének, felismerésének és csoportos megszó-

laltatásának gyakorlása. 

Ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmus-

hangszerekkel és mozgással. 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, 

felismerése kottaképről.  

Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása.  

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése 

ütemmutató szerint. 

Tanult ritmusértékek, ritmusképletek felismerése 

és megszólaltatása kottaképről. 

 

Megismert dallamrelációk, pentaton fordulatok 

felismerése, éneklése  

 

  

A tanult ritmusértékek önálló elhelyezése  

a négyes ütemben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felis-

merése kottaképről.  

Belépő dallamhangok, dallami és ritmikai 

elemek felismerése, azonosítása. 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relációk. 

 

Dallammotívumok.  

 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betű-

kotta, hangjegy), elhelyezése a vo-

nalrendszerben. 

Dalritmus írása.  

Dallammotívumok csoportos éneklése szol-

mizálva kézjelről. 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betűkotta, 

hangjegy), elhelyezése a vonalrendszer-ben. 

 

Dalritmus írása.  
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Interpretáció 22 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 7 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, 

helyes artikuláció kialakítása, fejlesztése. 

  

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus meg-

szólaltatására való törekvés. 

 

Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. 

 

A hangterjedelem növelése g–e” hangig.  

 

 

Törekvés a kétszólamúság megszólal-

tatására. 

 

 

 

  

  

Magyar népdalok (alkalmazkodó rit-

mus, új stílus). 

 

Európai népdalok. 

 

Népdalkánonok. 

 

  

Könnyű kétszólamúság (kánon, bi-

cínium). 

 

Himnusz. 

Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok 

alkalmazása a helyes artikuláció fejlesztésére. 

 

Pontos szövegejtésre törekvés. 

 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, ki-

sebb csoportban, egyénileg szöveggel. 

Gyermek- és népdalok: a négy év során tanult 

dalok ismétlő gyakorlása.  

Éneklés emlékezetből.  

 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás.  

 

Daltanulás kézjelről és betűkottáról.  

 

Dallammotívumok csoportos éneklése emlé-

kezetből. 

Bicíniumok csoportos és páros előadása. 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, kisebb 

csoportban, egyénileg pontos szöveggel. 

  

 

 

Kánonok éneklése csoportosan. 

 

 

Gyermek- és népdalok: a négy év során tanult 

dalok. 

 

A Himnusz éneklése 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. 

  

 

Kétszólamú, gyakorolt dal csoportos előadással. 

Dallammotívumok csoportos éneklése emléke-

zetből. 
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 Népszokások dalai. 

 

 

 

 

 

 

Betlehemes játékok. 

Részvétel tanult népszokások dramatikus 

előadásában. 

 

Népi játékok, népdalok szövegtartalmának 

kifejezése csoportos éneklés emlékezetből. 

 

Betlehemes játékok dramatizálása. 

 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása ének-

léssel a gyermekjátékok előadásakor. 

Játékos ritmusok, ritmikus mozgás gyermekdal-

okra. 

 

 

 

 

 

 

 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes 

gyermekjátékokkal. 

Ünnepkörök, jeles napok dalainak és  

a szokások tartalmának megismerése . 

  

 

Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények. 

Felkészülés az ünnepekre, az ünnepekhez 

kapcsolódó dalok csokorba fűzésével, (tanári 

tevékenység) a hangszert tanuló gyermekek 

bevonásával. 

 

  

Ünnephez kapcsolódó dalok előadása csoportban 

és kisebb együttesben, illetve szólóban. 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Ritmus- és dallam-improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmusfelelgetős, énekes párbeszéd, 

visszhangjáték. 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

 

Ritmusosztinató szerkesztése. 

 

Variációk készítése ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása  

a meglévő ismeretek felhasználásával,  

s az újak alkalmazásával. 

 

Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlá-

sa, dallam kiegészítése csoportosan, páros 

munkában, egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz különböző befejezés rög-

tönzése. 

Ritmus és dallammotívum felismerése. 

 

Osztinató alkotása és előadása ismert dalhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiányzó ritmus kitalálása, pótlása megszólalta-

tással. 

Dallamkiegészítés, a hangulatos befejezés 

gyakorlásával 
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Egyszerű zenei szerkezetek felismerése 

eltérő karakterek felhasználásával.  

Egyszerű zenei szerkezeteket, eltérő 

népi és műzenei karaktereket bemutató 

szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-felelet 

formára. 

 

Játékok a dinamikával és a tempóval. 

Zenei kérdés-felelet alkotása, a tanult ritmus és 

dallammotívumok segítségével.  

Mozgásos improvizáció alakítása. Mozgásos improvizáció zenei szemel-

vényei.   

   

 

Ritmikus mozgással kísért dallam.  

 

Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia 

szabadságával egyénileg, kis csoportban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra. 
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MEGISMERŐ-  ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján. 

Zenei együttesek: (vonós, fúvós) fel-

ismerése. 

  

Vonós, fúvós, ütős hangszerek. 

 

Emberi hangfajták. 

 

Gyermek-, női-, férfikórusok. 

 Vonós, fúvós zenei együttesek, hangfajták 

felismerése és azonosítása hangzás alapján 

(női, férfi). 

 

Kórustípusok hallás utáni megnevezése 

(gyermek, női, férfi). 

  

 

Hangszínek hallás utáni felismerése   

 

Emberi hangfajták, kórusok megkülönböztetése, 

felismerése hangzás alapján. 

 

Vonós, fúvós, ütős hangszerek hangszínének 

megkülönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás utáni 

megfigyelése. 

Szemelvények, zenei idézetek a karak-

terek és az eltérő hangmagasságok 

ábrázolására.  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók az eltérő zenetörténeti korok-

ból. 

Különböző zenei karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni megkülönböztetése. 

 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök össze-

függéseinek megfigyelése a cselekményes 

zenék hallgatásakor.  

 

Az induló tempó, karakter hallási felismerése.  

 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei felvéte-

leinek, feldolgozásainak felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei fel-

vételei, feldolgozásai. 

Többször meghallgatott zeneművek azonosí-

tása, egyszerű formák felismerése. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése, 

azonosítása. 
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ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Dalok ritmikai sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új ritmusképletek felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai sajátosságok felismerése, rend-

szerezése. 

Ritmikai és a dallami elemek megisme-

résének, felismerésének és csoportos meg-

szólaltatásának gyakorlása. 

 

Az eddig tanult ritmusok felismerése kotta-

képről, olvasása és írása (tanári segítséggel 

és anélkül). 

 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése 

ütemmutató szerint. 

Tanult ritmusértékek felismerése és meg-

szólaltatása, önállóan kottaképről, olvasása és 

írása tanári irányítással. 

 

Megismert dallamrelációk, pentaton fordulatok 

felismerése, éneklése szolmizálva tanári segít-

séggel. 
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Belépő dallamhangok, dallami és ritmikai 

elemek felismerése, azonosítása. 

 

Újonnan belépő dallamhangok.   

 

 

 

 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relációk. 

A pentatónia jelentése, fogalma, jel-

lemző jegyei.  

 

 

Ritmusértékek. 

A háromnegyedes ütemmutató és 

ütemfajta, pontozott félkotta és szü-

netjele, váltakozó ütem, nagy éles és 

nyújtott ritmus.  

 

Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus.   

 

A váltakozó ütem fogalma.  

 

 

 

Dalritmus írása. 

Dallammotívumok. 

Újonnan belépő dallamhangok:  a fá és a ti 

hang megfigyelése, tudatosítása, kézjele, 

helye, 

(kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése a 

vonalrendszerben. 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relációk ének-

lése. 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése, 

szolmizálása kézjelről. 

 

A háromnegyedes ütemmutató és ütemfajta, 

pontozott félkotta és szünetjele, váltakozó 

ütem, nagy éles és nyújtott ritmus 

tudatosítása, alkalmazása, felismerése. 

 

Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus 

felismerése, gyakorlása 

ritmusgyakorlatokban a dalok ritmizálása 

során. 

Ritmusosztinató alkalmazása a dalok 

előadásakor. 

 

Kétszólamú ritmusgyakorlatok csoportos és 

egyéni megoldásokkal.  

  

A dalok szerkezetének elemzése, a zenei 

kérdés-felelet azonosítása. 

Újonnan belépő dallamhangok: a fá és a ti hang, 

kézjele, helye  

(kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése  

a vonalrendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A háromnegyedes ütemmutató alkalmazása. 

 

Pontozott félkotta és szünetjele, váltakozó ütem, 

nagy éles és nyújtott ritmus.  

 

 

 

 

A váltakozó ütem felismerése.  

 

 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti haladásának, fejlődésének megállapítása. Az ellenőrzés egyfajta folyamatértékelés, amely a foko-

zatos fejlődést, a képesség-, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti. 

A szöveges értékelés bevezetését a kezdő és a bevezető szakaszban a jogalkotók vélhetően azért érezték szükségesnek, mert az iskolákban folyó sokrétű tanulás-irányítási 

tevékenység eredményessége, a személyiségfejlődés folyamata nem fejezhető ki az ötfokú osztályzati skálával. Míg az osztályzás egy bizonyos állapotot rögzít, rangsorol, 

kategorizál, addig a szöveges értékelés a változások nyomon követését, a fejlődési irány elmozdulását fogalmazza meg. Az ének-zenei nevelésben, nyugodtabb zenei fejlődést 

tesz lehetővé a szöveges értékelés. Az első-második osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert élményanyaguk az óvoda életvitelét, játék-

központú szemléletét idézi. Fokozatosan kell kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás megtanulásában kevés zenei ismerettel és sok kés-
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zségfejlesztő játékkal foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési kultúra kialakítására, a csoport egységes, szép éneklésére, a helyes légzésre és az értelmes szövegkiejtésre fi-

gyelünk. Fontos a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös tevékenységekben való részvétel. Később a 3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és követelménnyel bővít-

jük az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos dalkezdés, az egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is elvárás. A 

zenei-írás-olvasásban, a megismert szolmizációs hangok éneklése, a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása és megnevezése is 

elvárható. A szöveges értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek önismeretének pozitív alapozása, fejlesztése. A pedagógus értékelési mintáit követve a 

gyermekeket tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka minősítésére. 

Az értékelés során fontos figyelembe venni a tanulók érdeklődését, aktivitását, a ritmus és dallamkészség színvonalát, az énekórákon tapasztalt fejlődését, zenei hallásának, 

éneklési készségének alakulását. Megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni az improvizációs képesség és készség alakulását, a ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordiná-

ció fejlődését, a ritmus és motívumfűzések, valamint a társakkal való együttes tevékenykedés színvonalát. 
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Javasolt zenehallgatási anyag: Táncok a zenében: Karácsonyi dalok: 

Bárdos Lajos: Kossuth Lajos táborában, 

Liszt Ferenc: Mazeppa (részlet), 

Saint-Saëns: Az állatok farsangja, Az elefánt 

 

J. Strauss: Kék Duna keringő (részlet), 

L. Delibes: Walzer,  

W. A. Mozart: Három német tánc – Utazás szánon 

L. Boccherini: Menüett (részlet),  

L. Delibes: Mazurka (részlet)  

P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet) – Virágok 

keringője, 

I. Sztravinsky: Petruska (részlet), 

Kodály Zoltán: Hajnövesztő,  

Bartók Béla.: Jószágigéző, Afrikai varázsének 

(feldolgozás) 

 

J. S. Bach – Gounod: Ave Maria, 

Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc, 

Farkas Ferenc feldolgozása: Áldott éj; Dicsőség; 

Pásztorok, pásztorok; 

Köcsky Tibor feldolgozása: Jingle Bells 

Köcsky Tibor feldolgozása: I. Berlin: Fehér karácsony 

Schóber Tamás –Szenci Molnár Albert: Ünnepre 

jöttünk,, M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

(részlet) –  Séta-téma-zongora, Séta-téma szimfonikus 

zenekari átirat, M. Ravel hangszerelése, P. I. 

Csajkovszkij: Diótörő (részlet): Induló, 

T. Albinoni: Adagio (részlet),  

Kodály Zoltán: Háry János –  

Intermezzo; I. kaland – Ó, mely sok hal;  

II. kaland – A bécsi harangjáték;   

III.  kaland – A franciák indulója,  

         - Napóleon gyászindulója,  

            - Toborzótánc; 

IV. kaland – Ábécédé,  

           - Szegény vagyok, 

           - Felszántom a császár 

Kodály Zoltán: Gergely-járás,  

Rózsavölgyi Márk: Verbunkos (részlet), Csárdás (részlet), 

Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz (szimfonikus 

zenekar, gyermekkar), 

Kodály Zoltán: Villő,  

L. Daquin: A kakukk,  G. Rossini: Tarantella (részlet),   

F. Chopin: Esz-dúr Noktürn,  

C. Orff: Carmina Burana – In taberna (részlet)  

Kodály Zoltán: Pünkösdölő  

Délszláv, sváb, roma népzenei felvételek  
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 

 

 

BEVEZETŐ 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

A vizuális kultúra tanításának célja: hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb 

átéléséhez, értelmezéséhez. Továbbá célja azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a 

látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. 

 

 

A vizuális kultúra tanítása során törekedni kell a megfelelő arányok kialakítására a kultúra köznapi vizuális jelenségeinek kritikai feldolgozása, valamint a művészetet a gyerek 

nevelésének középpontjába állító művészeti nevelés között. Helyes, ha az órai tevékenységek egyaránt kapcsolódnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánu-

lásaihoz. Eltérő vonásaik mellett mindkettőnek célja a kritikai gondolkodás fejlesztése, az esztétikai fogékonyság, a fantázia fokozása. Mindkettő hozzájárul az észlelés érzé-

kenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.  

 

A vizuális kultúra tanításának fontos feladata az esztétikai nevelés. Ez azonban nem azonos a kötelező esztétikai normák sulykolásával. Az esztétikai nevelés feladata az érzé-

kelés érzékenységének fokozása, a világ gazdagságának felfedeztetése; ízlésbeli kérdésekben nem mutat követendő irányt, választási lehetőségeket kínál, felhívja a figyelmet 

az ízlés társadalmi-kulturális beágyazottságára, segít tudatosítani a tanulók saját ízlésítéleteit. 

 

Különös figyelmet kell fordítani ezért a tanítást segítő műalkotások kiválasztására. Legfontosabb szempont a pozitív pedagógiai attitűd: olyan képeket, alkotásokat kell válo-

gatni, amelyeknek egy-egy esztétikai rendszeren belül vannak vitathatatlan értékei. (E tekintetben segítségül szolgálhat az érettségi kötelező képanyaga.) Azt kell szem előtt 

tartani, hogy a tanulás a gyarapodást szolgálja, örömet okozzon és ne szorongások, előítéletek kialakulásához vezessen, ahogyan a negatív példák, a tiltások, a kategorikus 

esztétikai ítéletek. Már a kezdetektől a változatosságra kell törekedni a műfajok, a témák, a művészi felfogások, a színvilág vagy az anyagalakítás stb. tekintetében, ezáltal is 

segítendő a tanulók esztétikai preferenciáinak tudatosítását.  

 

Mivel a vizuális nevelés köre a továbbiakban nem korlátozódik a művészetekre, lehetőség nyílik arra, hogy a rajzóra a mai élethez közelebb kerüljön. A jelenhez kapcsolódá-

son azonban nem kizárólag a köznapi vizualitással vagy a populáris műfajokkal való foglalkozást kell érteni. Fontos, hogy a kortárs művészet értékei már a legelső osztálytól 

minél gyakrabban szerepeljenek, szerves részét képezzék a tanításnak.  A vizuális-művészeti nevelés, amely kizárólag a múlt értékeit tartja szem előtt, óhatatlanul elidegeníti a 

fiatalokat saját koruktól. (Ezt az a kronologikus művészettörténet-tanítási gyakorlat is táplálja, amely folytán a gyerekek a mai művészetről csak 8. osztályban tanulnak elő-

ször.) A tanításnak hozzá kell segítenie a tanulókat a mai élet értékeinek felismeréséhez, megbecsüléséhez, gyarapításához. Fontos annak megértetése, hogy a múlt művészeté-

nek tanulása nem öncél, a kultúra folytonosságának felismerése segíti a mai kulturális jelenségek megértését végső soron önmagunk megismerését. 

 

A vizuális nevelésnek sajátos lehetősége a teljességre törekvés, az a természetesen adódó lehetőség, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységeiben a különböző helyekről szár-

mazó élmények, ismeretek összekapcsolódjanak, hogy megvalósuljon a szellemi és gyakorlati (manuális) tevékenységek egysége. A helyes arányokat tartó tanítás pedig egy-
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ségben láttatja a múlt és a jelen értékeit, a hagyomány és az újítás kapcsolatáról a diákok gyakorlati, élményszerű tapasztalatokat szereznek. A vizuális kultúra tanítása nagy-

mértékben hozzájárulhat a nemzeti kulturális identitás megerősödéséhez, amelyben fontos szerepe van a hazai vizuális kultúránk mai és múltbéli értékei, népművészeti hagyo-

mányai ismeretének. A közös kultúra ismerete mellett az összetartozás érzését azok a tanítási módszerek is segítik, amelyek a toleranciát, a kooperációra való hajlandóságot és 

képességet fejlesztik. 

 

A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén. Ez nem elsősorban az alkotó jellegű pályákra való felkészítés szempontjából 

fontos – épp ellenkezőleg: a játékos, alkotó légkör, az élményszerű tapasztalatok, motiváló feladatok nagy segítséget jelenthetnek az átlagos vagy éppen tanulási problémákkal 

küzdő diákok számára. Az itt folyó tevékenységek révén erősödhet önismeretük, önbecsülésük, problémamegoldó és koncentrálóképességük, ami nyilvánvalóan pozitív hatás-

sal lehet egyéb tanulmányaikra is.   

 

A tantárgyban rejlő sajátos lehetőségek érvényesüléséhez a megfelelő tanítási módszerek megválasztása elengedhetetlen.   

- A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha megtartja alkotó-gyakorlati jellegét. A kreatív gyakorlati feladatok nem a „művész-pályára” vagy más szakterületekre való 

felkészítést szolgálják, hanem az elsajátítandó ismeretek mélyebb megértését, azon képességek hatékonyabb fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy 

képes legyen saját életét önállóan alakítani (bár nyilván számos szakma legalapvetőbb ismereteit itt sajátítják el a tanulók).  Még az olyan elméleti jellegű tananyagok tanítását, 

mint a művészettörténeti ismeretek is nagyban segíti, ha azokhoz kreatív-gyakorlati feladatok társulnak. Az alkotói és befogadói magatartás merev szétválasztása egyik oldal 

számára sem előnyös: a műalkotások értelmezése, átélése ugyanis szintén tartalmaz alkotói elemeket (valójában a mű a befogadóban nyeri el végleges formáját), és a megfelelő 

színvonalú alkotáshoz ugyancsak elengedhetetlenek bizonyos elméleti ismeretek.  

- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is szimultán hatású rajzórai feladatok valódi komplex feladatok legyenek, hogy egyidejűleg minél több készség, 

képesség fejlesztését szolgálják, minél több ismeret átadását tegyék lehetővé. 

- A hatékony vizuális nevelés fontos módszere a játék, a játékosság – és nem csupán a bevezető szakaszban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

1. Megismerő- és befogadóképesség (közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása; ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás; kommunikációs képességek). 

2. Kreativitás (alkotóképesség; problémamegoldó képesség).  

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás.  

A fejlesztés a korábbi ismeretanyagokra épül (kifejezés, képzőművészet; tárgy- és környezetkultúra; vizuális kommunikáció), ezekre alapozva kerül sor a fent említett képes-

ségek fejlesztésére. A fő fejlesztési célok és a témakörök is minden évfolyamon azonosak, de korosztálytól függően más-más részletei kerülnek előtérbe, eltérő konkrét formá-

ban, eltérő szinten jelennek meg. Ezt a spirális jelleget a tanítási programok készítésénél figyelembe kell venni. 

 

A tantárgy sokirányú nyitottságának köszönhetően nagymértékben hozzájárul számos kulcskompetencia fejlesztéséhez. 

A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása a szókincs gyarapodását szolgálja, segíti az árnyaltabb, pontosabb fogalmazást. Bár az anyanyelvi kompetenciát vala-

mennyi anyanyelven oktatott tantárgy fejleszti, a vizuális kultúra tantárgy gyakori tevékenységi formája, a látvány, a kép, a téri helyzetek érzékletes leírására való törekvés, 

illetve a leírások visszafordítása a vizuális kifejezés, közlés „nyelvére”, különösen segíti a fogalmi és képi gondolkodás sajátosságainak megértetését, az anyanyelvi kom-

munikáció fejlesztését. Az órai csoportos vagy projektfeladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak fejlesztik a kommunikációs készséget, a szocializációt. A vizuális 

alkotásokkal kapcsolatos ismeretfeldolgozás, a különféle manuális tevékenységekhez kapcsolódó feladatmegoldások, kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás ké-

pességeinek fejlesztéséhez.  

 

A tantárgy, azon jellegzetessége, hogy a tanítás önállóságra késztető kreatív gyakorlati feladatokon keresztül történik, a feladatok komplexitása folytán pedig lehetőség nyílik a 

különböző helyekről származó élmények és ismeretek integrálására, nagyban segítheti a motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A saját 

érdeklődésre építő vagy játékos feladatok ugyancsak fokozzák az aktivitást, a motivációt. 

 

Az önállóan megoldott projektfeladatok a strukturált, logikus gondolkodást is fejlesztik, ami – bizonyos, kifejezetten a matematika körébe tartozó tematikák mellett – hozzájá-

rul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez is. A vizuális kultúra tanítása során a tantárgy foglalkozik az alapvetően nem vizuális jelenségek, minőségek, mennyiségek vizuá-

lis megjelenítésével (grafikonok, táblázatok stb. alkalmazásával), valamint a sík- és térmértani alakzatok jellegzetességeinek megismertetésével. A digitális kompetencia elmé-

lyítéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy a projektfeladatok során a tanulók használják a számítógépet információszerzésre, szövegszerkesztésre. A vizuális kommunikációs 

feladatok pedig gyakran kifejezetten számítógépes képszerkesztési, képalakítási alkalmazásokat kívánnak meg.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, a kulturális értékek megbecsülésére nevelés kifejezett feladata a vizuális kultúra tanításának. A művészeti 

ismeretek, a saját környezet vizuális kultúrájával való foglalkozás megalapozza és fejleszti a nemzeti és európai azonosságtudatot, a szociális érzékenységet, az egyetemes 

művészet megismertetése pedig – sok más mellett – a toleranciát. Ugyanakkor a kultúra értékeivel való találkozás, a különböző alkotási lehetőségek tevőleges kipróbálása 

jelentősen hozzájárul az énkép, az önismeret kialakulásához, a koncentrálóképesség, az önszabályozás megalapozásához. 
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1−4. évfolyam 

 

Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában a vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: egyrészt a kezdeti motiváltság, az örömteli alkotás fenntartását, 

másrészt pedig a vizuális műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés eszközeit. Az első iskolai években 

mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül.    

Az életünket jelentősen befolyásoló média a rajz és vizuális kultúra tantárgy megkerülhetetlen problémaköre. A médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban elkezdeni, 

ugyanis a média hatásainak a gyerekek már születésüktől ki vannak téve. Ezek feldolgozásához segítséget kell nyújtani, amire a vizuális nevelés óráin különösen jó lehetőség 

nyílik. 

 

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és a más (pl. nyelvi vagy természettudományos alapú) tantárgyakkal. Erre az alsó 

tagozatban különösen jó lehetőség kínálkozik.  

 

A bevezető szakaszban (1-2. osztály) a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a belső képek kialakulását segítő kifejezés, alkotás, valamint a tárgy- és környezet-

kultúra, tárgykészítés kerüljön túlsúlyba! 

 

A kezdő szakaszban (3-4. osztály) növekedhet az elvontabb vizuális kommunikációt igénylő, a megfigyelőképességet, forma- és arányérzéket fejlesztendő feladatok aránya – 

az önkifejezés megőrzésének ösztönzése mellett –, ösztönözve az egyre céltudatosabb vizuális megismerést is. 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 33 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 17 óra 

3. Vizuális kommunikáció   5,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények fel-

dolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az átélt események, emlékek, érzelmek (pozitív és 

negatív), hangulatok kifejezése térben és síkon.  

Főszínek, mellékszínek. 

 

 

Rajzolás különféle anyagok használatával. 

(Pl. Itt nyaraltunk, Szépet álmodtam, Fürdőszobánkban este, 

Nagymama mesél, Születésnapomon, Édesanyám velem,…) 

Évszakok, hangulatok. 

Beszélgetés a színekről. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Korábbi megfigyelések megjelenítése. Családi (otthoni), óvodai, iskolai témák. Állatfigurák, emberek. 

Természeti ritmusok: nappalok, éjszakák, évszakok… 

A motiváció fejlesztése. 

A közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való 

érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása.  

Az érzékelés különböző formáinak (látás, tapintás, 

hallás, kinetikus stb.) kapcsolata. 

 

Festés ujjal, ronggyal, szivaccsal, ecsetekkel. 

Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az élmények 

szóbeli megfogalmazása. 

Új technikák kipróbálása. 
Az alkotóképesség fejlesztése. A manuális készség 

fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudato-

sítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Elképzelt események, versek, mesék képi kifejezései. 

Képzettársítások kiegészítésekkel. 

Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény vizuális megjelenítése. 

Koncentráció: magyar, ének-zene. 
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A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

 

Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre 

juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenységekben.  

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazda-

gítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

Műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségük jellemzése. 

 

 

Beszélgetés műalkotásokról. 

 

Utalások kompozíciós megoldásokra, téma, háttér, kiemelés 

mérettel, színnel. 

 

Részletek kiegészítése különféle anyagokkal, technikákkal. 

 

A részletek. Az egész. A látható és az elképzelhető. Tetszik, 

nem tetszik. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazda-

gítása.  

Közös verbális értékelés egymás alkotásainak 

megbeszélésével. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból kiindulva. 

 

 

A kooperáció fejlesztése. 

A kommunikáció fejlesztése.  

A beleélőképesség, a fantázia fejlesztése. 

 Dramatizált történet előadása közösen készített bábokkal. 

 

Koncentráció: dráma. 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és  

a megértés fejlesztése 

Tárgyaink, helyük. 

Felismerésük, formájuk, funkciójuk. 

Hétköznapi és művészi tárgyak. 

 

Csoportosítások: 

konyhai eszköz, játék, öltözék, taneszöz stb. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

A koncentráció fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Papír, textil, agyag. 

Játékok készítése tanítói bemutással, mintakövetéssel: 

papírból, textilből, agyagból. 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazda-

gítása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Tárgyak térbeli viszonyai. 

 

Tárgyak rendezgetésével kialakított  térbeli kompozíciók. 

Épületek téri viszonyainak, tulajdonságainak vizsgálata, rajzos 

megjelenítése. 



294 

  

Ismeretszerzés. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jeles napok tárgyai.  

 

Díszlet, textilminta, mintaterv készítése. 

A kooperáció fejlesztése. Terem berendezése. Közös környezetalakítás, a gyerekek munkáinak elhelyezése. 

Közös kompozíció elkészítése. Önállóan alkotott tárgyak 

redezése csoportmunkában. 
A motiváció fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

ismeretek. 

Anyagok alakíthatósága. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

Anyagalakítás képlékeny anyagokkal, edénykészítés 

szétnyomkodással, egyszerű kézi szerszámokkal. 

A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése. 

Bizonyos munkafolyamatok, problémák tanári segítséggel törté-

nő megoldása. 

Részfeladatok önálló megoldása. 

A fantázia fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Ismeretszerzés.  

 

Anyagok átlényegítése 

Bábkészítés.  

Bábtípusok használata, síkbáb, ujjbáb, tárgybáb készítése. 

Díszletek. 

Bábjátékok közösen. 

Síkbábok. Elöl-hátul nézet kialakításával, „körbejárható”, 

soknézetű  tárgyak készítése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  Ismeretszerzés.  

Használati tárgyak. 

Lépték. 

Használati tárgyak készítése játékoknak, a játékhoz. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Tárgydíszítés. 

 

Egyforma – nem egyforma. 

Díszített tárgyak nézegetése. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból kiindulva. 

Egyszerű tárgyak (pl. papírdoboz, füzetborító) azonosítást is 

segítő díszítése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

Origami. Munkafolyamatok tanári segítséggel történő megoldása. 

Részfeladatok önálló megoldása. 
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3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Vizuális ritmusok. 

 

A hang-kép kapcsolatának 

megjelenítése. 

Egyszerű, színes formák kivágása, elhelyezése, rögzítése síkon. 

Tárgyak rendezgetésével, visszatérő forma- és színritmusok. 

Tapsolás, kopogás ritmusának vizuális megjelenítése. 

Koncentráció: ének-zene. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Modell utáni ábrázolás erős érzelmi kötődés alapján. 

 

Személyes tárgyak (pl. játékaim, a szobám)  megfigyelés alapján  

történő megjelenítése. 

A megfigyelt tárgyak megszemélyesítése rajzban, festményben.  

A motiváció fejlesztése. 

A kooperáció fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

Testnyelv. Gesztusok, pantomim szituációs játékokkal, fotók nézegetésével. 

Az emberi gesztusok értelmezése. 

Koncentráció: dráma. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jelek, jelzések. Piktogramok: tankönyvi jelzések, utasítások képi megjelenései. 

Óvodai jelek, iskolai jelek. Táblák iskolába menet útközben. 

Egyszerű közlő ábrák értelmezése, készítése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Térbeli tájékozódás. 

 

 

 

 

Beszélgetés rajzos megjelenítéssel: 

Emlékezetes objektumok az iskola környékén, az utcán iskolába 

menet.  

Az én padom az osztályban. 

Hová vezet a folyosó? 

Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 74– heti óraszám: 2 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 38 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra                                                    32 óra 

3. Vizuális kommunikáció 4 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Nyomhagyások 

Nyomatok készítése. 

Terülődíszek készítése papírdúccal, krumplinyomdával. 

Nyomtatás talált tárgyakkal, természeti formákkal.  

A tárgykultúrában is használható nyomódúcok mintáinak 

tervezése. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Képzettársításon alapuló rajzi játékok. 

 

Adott papírfoltok kiegészítése lényekké –papírapplikáció. 

Festékes tenyérnyomok kiegészítése képpé, figurákká. 

Utóbbiak kivágása és felhasználása csoportmunkához, új, 

közös alkotáshoz. 

Mozgás: végtagok mozgathatósága jancsiszeggel. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldol-

gozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

A közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Személyes tartalmakat felvonultató kifejező alkotások 

készítése. 

 

Különféle festészeti technikák megismertetése.  

A képek témája szorosan kapcsolódik a gyerekek mindennapi 

élményeihez, emlékeikhez (pl.: Nyaraltunk!, Nagyiéknál, A 

Balatonnál, A tengerparton).  

Képes úti beszámolók készítése családi fényképek, ma-

gazinokból kivágott fotók és térképrészletek, önálló alkotások, 

gyűjtött tárgyak felhasználásával (kollázs, montázs, plakát 

jelleggel, nagy méretben is). 
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A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre 

juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenységekben.  
Az ismeretszerzés fejlesztése.  

 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazda-

gítása. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Műalkotások közös felfedezés, beszélgetések 

kapcsán.  

Árnyaltabb vizuális minőségek mejelenítése: 

színárnyalatok, vonalvastagságok, vonal, folt és 

színritmusok. 

Műalkotások csoportosítása témák szerint: tájkép, csendélet, 

arckép. 

 

 

 

A természeti látványok kincsestára otthonról hozott fényképek 

és műalkotások nézegetésével, egymás elé tárásával, személyes 

élménybeszámolókkal.  

 

A látott művek által inspirált képek festése.  

A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

A vizuális, esztétikai jellegű preferenciák érvényre 

juttatása, tudatosítása az alkotótevékenységekben. 

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazda-

gítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Plasztikai alapfogalmak, szobor és dombormű közötti 

különbségek. 

Modellről készített plasztikai művek összevetése. 

 

 

Műalkotások nézegetése képeken (vagy ha van ilyen, a 

környező épületek szobrászati díszeinek megtekintése).  

Egy tömbből mintázott, többfigurás körplasztika készítése 

agyagból (Anyóka mesét mond kis unokáinak, Medvemama 

kicsinyével). 

 

 

 

 

 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Többfigurás kompozíciók. Szerepjáték, drámajáték.  

Dombormű készítése.  

(Pl. Édesanyámmal, 

Édesapám és én, A kiscicánk, Akváriumunk lakói.) 

Koncentráció: dráma. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának 

tudatosítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Karakteres mesehősök megjelenítése. 

A mi utcánk – közvetlen lakóhelyünk sajátosságai, szépségei. 

Kompozíciók síkban. 

Nagyméretű, csoportos művé összeállított egyedi munkák (pl. 

Környékünkön). 

Koncentráció: magyar. 
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2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA  

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A kooperáció fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 

Makettek, térbeli konstrukciók. Terepasztal készítése csoportban játszható játékokhoz, környezetünk 

tereptárgyait idéző plasztikus elemekkel (Versenypálya, Akadálypálya 

az iskolaudvaron, 

Kedvenc játszóterünk). 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés a nemzeti és etnikai kisebbségek 

kultúrájával, néphagyományaival. Az etikai normák 

iránti fogékonyság és az értékőrző magatartás 

fejlesztése. 

Különféle tárgyak formája, funkciója, 

eredete, kora. 

 

Régi tárgyak otthon, régi konyhai eszközök keresése, gyűjtése, 

bemutatása az iskolában. ,,Ahány ház, annyi szokás“: ünnepi készülődés 

otthoni minták alapján, a társak közötti különbözőségek, érdekes, eltérő 

szokások megismerése az iskolában. 

Az ismeretszerzés fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Vizuális–taktilis jelenségekkel kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A gyakorlati tevékenységekben használt 

technikák műveleti sorrendje. 

Anyagismeret: festékek viszonylatában: híg, 

sűrű. Az agyag halmazállapotai: képlékeny 

(gyúrható); bőrkemény (vájható), díszíthető 

(festhető, karcolható); csontszáraz 

(csiszolható, égethető). 

 Edények készítése agyagból: felrakással, üregesítéssel gyűrűs 

mintázófával. 

Edénykészítés agyaglapokból: dobozedény. Formára (gipsz félgömbre) 

tapasztott agyagedény készítése. Edénykészítés agyagból cserép 

présformába (virágcserépbe) préselve. Agyaghurkákból felrakással 

figurális edény készítése.  

Díszítés: pecsételés természeti formákkal, és saját készítésű agyag- vagy 

gipszpecsételőkkel. 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés a nemzeti és etnikai kisebbségek 

kultúrájával, néphagyományaival. 

Formálás: funkcionálisan és díszítve. 

 

Figurális edények. 

Használati és dísztárgy különbözősége (anyag, forma, funkció). 

Díszítés formaredukcióval: motívumok megfigyeltetése a népművészet 

példáin. Motívumok tervezése természeti formákból kiindulva.  

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Vizuális ritmusok a tárgydíszítmények 

köréből. 

Lehetőségek: formával, pozitív-negatív foltokkal, mérettel, színnel, az 

ismétlődő elemek számával. 

Ismeretszerzés.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Viseletek, textil. 

Hétköznapi, ünnepi öltözet. 

Síkbábok, ujjbábok, hengerbábok készítése. 

Kesztyűs bábok készítése textiltesttel, varrott vagy agyagból mintázott 

fejjel. 

Terménybábok készítése természetes formákkal. 

Kötözéses batiktechnika konyhai törlőkendőnek, rongybaba alap-

anyagának. 

Nemezelés: labda, gyűrű (az alapdarabok számtól és mérettől függően 

közös, csoportban játszható népi játékok tárgyaiként  

is értelmet kaphatnak). 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
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A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Az ábraolvasó képesség fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség fejlesztése.  

A megfigyelés utáni ábrázolások gyakorlati 

szerepének tudatosítása. 

A síkbeli ábrázolás elemei: a vonalfajták 

(egyenesek, görbék, vékonyabbak, 

vastagabbak, határolók és felületkitöltők). 

Egyszerű, vonalas magyarázó rajzok, szerelési útmutatók nézegetése, 

megbeszélése. 

Egyszerű vonalas magyarázó rajzok készítése (pl. Mit kell becsomagolni 

a kirándulásra?). 

A kooperáció fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Testbeszéd és mimika. 

 

Grimaszok és szerepek: egyszerű maszkok (pl. papírzacskók 

kifestésével) készítése adott mese dramatizálásához. 

Koncentráció: dráma. 

 

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 

 

Képes korának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni. 

Képes az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra, a felszerelését önállóan rendben tartja. 

A képalkotó tevékenységek közül képes legalább a személyes ént kifejező alkotások létrehozására. 

Alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során képes néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve felismerésére.  

Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel.  

Képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére. 

 



300 

  

3. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 22 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés  

Fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A képmező. 

Kompozíció különféle formátu-

mokban. 

 

Személyes indíttatású témákról készített képek síkon.  

Az elhelyezés indoklása (pl. álló, fekvő téglalapon).  

A képmező formájának, állásának lehetséges módozatai, jellegzetességei, 

adott választás megfigyelése műalkotásokon, családi eseményekről készült 

fényképeken. 

A vizuális művészeti szókincs gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Műalkotástechnikák:  

kő-, agyag-, bronzszobor, 

olajfestmény, akvarell. 

Lehetőség szerint eredeti tárgyakon bemutatva.  

Ismeretek gazdagítása, a megismert műalkotások technikájának 

azonosítása.  

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 

Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges 

mozzanat kiemelésének képi eszközei. 

Történetmesélés képekben. 

Illusztrációk, sorozatok, közös képeskönyvek készítése lapokból 

láncmesékhez. 

Időrend, fontossági sorrend, kiemelési választások képi eszközökkel. 

Beszélgetés képregényekről. 

Koncentráció: magyar. 

Egyetlen képbe sűrített történet a művészettörténet példái, középkori 

bestiáriumokból állatok életével példálózó ábrázolások, alkalmas fotók  

megtekintésével, beszélgetéssel. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 

A látvány élvezetének kialakítása. 

A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Képzőművészeti élmény, műalkotás 

újraértelmezése – nem a másolás 

szándékával. 

Személyes választás alapján, a művek részleteiből kibontakozó  

érzelmi hatásra építve önálló képek, szobrok alkotása (a főfigura 

gyerekkorból, a mellékszereplők mindennapjai elképzeléséből fakadó 

belső képek alapján). 

Kísérletek a  képpel való azonosulás élményének felismertetésére. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A jellemző nézet és forma. 

Formaredukció, egyszerűsítés foltra, a 

felület betöltésének eszközei. 

A folt határai: körülhatároló és je-

lölővonalak. 

Elöl- és oldalnézet megfigyeléssel, témába ágyazott képi kifejező 

feladatokkal. 

Pl. Eltévedt sünit találtunk az iskolaudvaron. (Kíváncsian figyelő 

gyereksereg hátulról.) Vízi madarak megfigyelése a tópartról.  

Az állatkerti látogatás mozzanatainak felelevenítése. 
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Amegfigyelőképesség fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség fejlesztése. 

Megfigyelés, modell alapján történő 

ábrázolás. 

Virágtanulmányok (egyszerű, karakteres formák, pl. tulipánok). 

Feladatsorok a vizuális kommunikáció tanulságainak beépítésével. 

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek.  

Mozgás. Kétfázisú mozdulatvariációk ceruzán felpöndörített lapon megelevenedő 

animáción (súlyemelő, ugrálókötelező, vadászó macska stb.). 

 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismerkedés a 

nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. 

A manuális készség fejlesztése. 

A konstruálóképesség fejlesztése. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs bővítése. 

Tárgytervezés, tárgykészítés.  

 

Tárgyak funkciója. 

 

Alak, szín, minta, anyag. 

Egyszerű tárgyalkotó folyamat: terv, elkészítés, használat (eredmény). 

Agyagedény készítése. Lapokból szabásminták, anyagszükséglet. 

Díszítés nyomhagyással. 

Figurális agyagedény (régi fazekasedények összehasonlítása  

a maiakkal). 

Tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A vizuális technikákkal kapcsolatos szókincs bővítése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Csomagolóanyagok, 

papírfajták. A papírmegmunkálás 

lehetőségei:  nyomatok, kollázsok, 

papírmetszetek. 

Csomagolóanyagok készítése a tárgyak elajándékozásához.  

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás képességének 

fejlesztése. 

Lakásbelsők. Lakásbelsők régen és ma, személyes élmények, idős emberek, különleges, 

érdekes otthonok, épületek. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés más népek korok kultúrájával, 

hagyományaival. 
 

 A tárgyak anyaga.   

Természetes és műanyagok. 

Játékszerek régen és ma (néprajzi gyűjtemények, szabadtéri múzeumok 

berendezési tárgyai). 

Különböző kultúrák játékszerei. 

Természetes anyagokból készíthető játékok. Anyaggyűjtés, anyagismeret, 

anyagszükséglet és -megmunkálás – játékkészítés. 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A kooperáció fejlesztése.  

 

Növények környezetünkben.  Virágóra  rajzolása, készítése 

Virágos növények ültetése közösen cserépbe vagy szabad földbe az 

iskolaudvaron. A rendezés: a növények egymás mellé ültetésének rendjét 

a virágok kinyílási sorrendje adja meg.   

A vizuális kifejezéssel kapcsolatos szókincs gyarapítása. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Formaredukció, foltredukció 

emblémák készítéséhez. 

Virágtanulmányaikat alapul véve foltredukcióval emblémák készítése. 
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A vizuális memória fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

A manuális készség fejlesztése. 

Útvonalrajz. 

 

Kép és szöveg együttes alkalmazása. 

Virágmotívumok felhasználásával meghívókártyák tervezése csa-

ládtagoknak az osztályban rendezett eseményekre,  útvonaltérképek 

beépítésével az iskolát ritkán látogató meghívottak tájékozódásának 

megkönnyítésére, ábrákkal értelmezve a sarkalatos pontokat. 
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 55,5– heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 19,5 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 19,5 óra 

3. Vizuális kommunikáció 16,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Ellentétek: színkontraszt, vonal-

kontraszt. 

Összetett vizuális minőségek tárházának bővítése, használata kifejező 

jellegű alkotásokon.  

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Kiemelések: Forma- és színminő-

ségekkel, elhelyezéssel, mérettel, 

vonal- és foltminőségekkel, kont-

rasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg színek. 

Egy ismert történet fordulópontjának megjelenítése, kiemelve a 

legfontosabb szereplőket forma- és színminőségekkel, elhelyezéssel, 

mérettel, vonal- és foltminőségekkel, kontrasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg színek. 

Koncentráció: magyar. 

A vizuális kifejezés eszközeinek tudatosítása. 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Csendéletek. 

 

A képi komponálás. 

Szimmetria, egyensúly 

és feszültségkeltés. 

 

 

 

A kifejező szándéka szerint választott vizuális elemek, eszközök, 

technikák. 

Színismeretek összefoglaló áttekintése: hideg-meleg vagy hőfokkontraszt, 

sötét-világos vagy fény-árnyék kontraszt, minőségi kontraszt (tiszta szín 

fehérrel való törésével), mennyiségi kontraszt  

(a színek képen belüli szerepeltetésében), kiegészítő vagy komplementer 

színkontraszt (vörös-zöld, kék-narancs, sárga-ibolya).  

A hattagú és a tizenkét tagú színkör. 

Ismeretszerzés. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Művészeti technikák. A technikák bemutatása lehetőség szerint valódi tárgyakon: falfestmény, 

fafaragás, zománc. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Szépirodalmi illusztrációk készítése 

montázzsal. 

Formaátírás, színváltozatok, képi megszemélyesítés montázzsal 

(különleges lények, különleges külsők). 

Koncentráció: magyar. 
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Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Képzettársítások. 

 

Egyedi rajz, sokszorosítógrafika. 

 

 

Bevezetés a grafika műfajaiba. 

 

Művészi példák nonfiguratív részleteinek továbbrajzolása. 

Tárgybábok tervezése használati tárgyak leképezéseinek felhasználásával. 

A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének 

kialakítása. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 

Műalkotások elemzése, tetszés-

nyilvánítás indoklása. 

Vizuális szimbólumok. 

Természeti látványok, hétköznapi képek és természetet ábrázoló 

műalkotások. 

Alapvető vizuális szimbólumok. 

Különleges lények, melyek több lény tulajdonságait egyesítik: griff, sellő, 

szfinx, kentaur. 

A belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Tárgyak jellemző nézetei a térbeliség 

megfigyelésével. 

 

Lépték. 

Világos alapon körbeforgatott állatszobrok megfigyelése, árnyékuk 

változása. 

Óriás leszek, Vonallá soványodom –  árnyékkísérletek a napfényes 

iskolaudvaron, sportpályán. 

 

(A bábkészítéssel összefüggésben.) 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A konstruálóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Bábkészítés.  

A kreativitás fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

 

Ékszerkészítés. Mi mindenből készülhet ékszer? – anyaglehetőségek az igazgyöngytől az 

elefántfűig. 

Jeltárgyak: karikagyűrű, párta, széki kalap stb. 

A fantázia fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismer-

kedés más nemzetek  és etnikai kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. Az etikai normák iránti 

fogékonyság és az értékőrző magatartás fejlesztése. 
 

 

Egyéni igények, stílus és hagyomány. 

 

Varázserejű, sokfunkciós tárgyak készítése különleges küldetésekhez: 

mindent látó nagyító, távolbalátó sisak rostéllyal, útjelzők, iránytűk. 

Különböző kultúrák gyöngyfűzési, gyöngyszövési jellegzetességei. 

Lehetőségek: színnel, formával, számossággal operáló vizuális ritmusok 

kialakítása a kétágú gyöngyfűzesek egyéni útjain. 

Testékszerek, testfestések, divatjelenségek és ezek eredete. 
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A megfigyelőképesség fejlesztése.  

 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A vizuális kifejezés szókincsének gyarapítása. 

 

 

Az építészet  kifejezőeszközei: méret, 

tömeg, tagoltság, anyag, környezet. 

Természetes és organikus formák, valamint épületek megfigyelésével 

jellegzetes népi építészeti példák, épülettípusok. 

 

Agyagvár részeinek elkészítése páros, ill. csoportmunkában, a részek 

középkori várossá illesztése, terepviszonyok, tereptárgyak elhelyezése 

(lehetőleg külső térben).  

Rajzos épülettervek az agyagvárhoz. 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A kooperáció fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Térképrajzolás. Külső térbe készített közös város térképe és továbbgondolása tár-

sasjátékká megadott szabályok alapján. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése.  

Ismeretszerzés. 

Plakát és betű. 

Kép és szöveg. 

Példák a plakát történetéből.  

A figyelemfelkeltés eszközei a plakátokon. 

Beszélgetések a plakátokról: milyen típusai vannak (csak szöveges, kép és 

szöveg együtt, közérdekű plakátok – pl. eboltásra felhívás, kulturális 

hirdetések, árureklámok stb.). 

Melyik plakát kinek szól? (Ki a célközönség?)   

A kooperáció fejlesztése. , Az empátia fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése., A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése. 

 

Tárgykészítést, új technikát bemutató 

ábrasorok értelmezése.  

Egyszerűen kivitelezhető, alacsony eszközigényű munkák lépéseinek 

megfejtése és követése a kész tárgyig, páros munkában. 

Egymás tanítása magyarázó rajzok utasításainak kiegészítéseivel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

Életkorának megfelelően képes az alkotó, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok értelmezésére. 

Képes a tantervben meghatározott alkotási tevékenységek közül legalább a következőkre: élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készíté-

se; egy tárgy modell utáni ábrázolása, jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

Képes az újként megismert anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra. 

Alkotó tevékenysége során képes a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használatára, ezeket az ismereteket  látványok, 

műalkotások olvasásába is be tudja építeni.  

Felismeri a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségeket (pl.  festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

Korának megfelelően képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére és megfigyeléseinek, gondolatainak, érzéseinek elmondására  

a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával. 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

A rajzórai munka során kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, a tanulók fejlődését segítő formatív értékelésnek, a biztatásnak,  

a fejlődést segítő kritikai észrevételeknek. Ez szinte kizárólag szóbeli, de a tanár gesztusai, mimikája is fontos tényező lehet. Lényeges, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti 

motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”. Jellemző a tantárgy értékelésére a formatív (fejlesztő) értékelési funkció. 

Amire figyelünk, amit értékelünk az a szemlélet, a vizuális gondolkodás érési folyamata, és az alkotóképesség bontakozása. A vizuális nevelés tevékenységformái a szöveges 

értékelés szempontjából: a kifejezés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, az anyag- és eszközhasználat technikai fejlődése. A gyermek az élményeiből 

táplálkozó kifejező képekben a személyiségét valósítja meg. Ezért ezek értékelésekor nem közös követelményekhez, hanem alkati sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez tudunk 

viszonyítani. A tárgy- és környezetkultúra tevékenységi körében már több az oktatási feladat. A teljesítményben a funkcióra való alkalmasságot vizsgáljuk képi úton, illetve 

szóban is. A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de már a kezdeti szakaszban kérjük ki a tanulók véleményét is munkáikról. A vizuális kommunikáció képességének 

készségei nem csak a rajz tantárgyban alakulnak ki. Amikor bármely tantárgy ismereteinek átadása vizuális úton történik, akkor szükséges, hogy a visszamondás is képi 

(ábrázolásos, rajzos, ábrás) legyen. A megjelenítés készségének szintje jól látható. 

 

A tanulói munka év végi szummatív értékelése a munkafolyamat (a fejlődés) és a „végső produkció” (az aktuális teljesítmény) alapján történhet. Az értékelés a tanuló aktuális 

teljesítményét, fejlettségét veti össze az elvárható, a kívánatos normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Erre vonatkozóan a továbbhaladás feltételei adnak támpontot az értékelést 

végző tanítónak.  Az értékelés akkor éri el célját, ha segíti a tanulókat a velük szemben támasztott követelmények megértésében, esetleges hibáik, hiányosságaik javításában, 

önmaguk fejlesztésében.   

 

A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 

Rajztábla  rajzlap  grafitceruzák  akvarellfesték  tempera (vagy akril) festék  ecsetek  tus  rajztoll  filctoll  pittkréta  rajzszén  Fixatív  agyag  mintázófa  olló  

papírvágó kés    papírragasztó   triplex karton   hullámkarton lemez  pauszpapír  vizes alapú linónyomó festék  festékező gumihenger. 

 

Feltétlenül szükséges: Jól megvilágított (lehetőleg természetes fénnyel) tanterem, vízvétel lehetősége, elsötétítés lehetősége; az eszközök anyagok tárolásához zárható szek-

rény; diavetítő vagy projektor; az érettségi teljes képanyaga; művészeti könyvek, folyóiratok, diasorozatok.  

  

Továbbá a lehetőségek függvényében: videolejátszó + monitor; digitális fényképezőgép, fényképezőgép-állvány, számítógép, printer, szkenner 
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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 

 

BEVEZETŐ 

 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata az iskoláknak és a műveltségterületet oktatók-

nak biztos alapot nyújtani a kisiskolások személyiségfejlesztését szolgáló feladatok ellátásához. 

Századunkra nélkülözhetetlenné vált az emberiség számára magas szintű technikai környezet. A technikai környezet jelenlegi színvonala (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, 

távközlés, iskola, otthon, háztartás, szolgáltatás stb.) és a következő évtizedekre várható technikai fejlődés indokolja, hogy a ma iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb 

környezetük technikai összetevőit és azok összefüggéseit. Olyan kognitív képességekkel, intellektuális képességekkel, pszichomotorikus képességekkel, attitűdökkel kell 

rendelkezni a ma iskolásának, amelyek a jelenben és jövőjükben is elősegíti a konstruktív életvezetését. 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

A tanulók életkorának, érdeklődésének, beállítódásának, egyéni adottságainak megfelelő módon, mértékben és szinten szükséges: 

 A technikai felkészültséget kialakítani; 

 Felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő, térbeli változások); 

 Megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit; 

 Bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket; 

 Fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható; 

 Az alkotás élményének átélése, az alkotó munkatevékenység szellemi és fizikai folyamatának megismerése; 

 A megszerzett ismeretek alapján elérni, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és magatartásává váljon az emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével 

is; 

 A kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése; 

 A szintetizációs képesség megteremtése; 

 A megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a technikai beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek; 

 Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése. 

 

A KERETTANTERV FEJLESZTÉSI FELADATAI, KOMPETENCIÁI 

 

A kisiskolások előzetes tudása, tapasztalása, természetes érdeklődése alapján, a környezetről szerzett információi segítségével fejlessze, alakítsa, szintetizálja 

 a technikai környezethez kapcsolódó ismereteket és magatartást; 

 a természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciákat; 

 az informatikai kompetenciát; 

 a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciát; 

 az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet; 

 az anyanyelv és szaknyelv használatát. 
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A közvetlen mesterséges környezet megismerése (lakás, iskola, közlekedés), a saját élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése. A technikai 

érdekességek, találmányok megfigyelése. Az ember, technika és természet kapcsolatának felfedezése, megértése. Információ gyűjtése, feldolgozása az alkotó munkához. 

Az emberi alkotás folyamatának átélése, egyre önállóbb tudatos szervezése. Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma felismeré-

se megfogalmazása. Gondolati tervek, később vázlatok készítése. Adott funkcióra tervezett munkadarabhoz szerkezet, anyag, munkamenet kiválasztása majd alkalmazása. 

Különböztesse meg a tanuló a természetes és emberi alkotással létrehozott tereket, formákat. 

A munka tiszteletére és becsületes munkavégzésre nevelés, mivel a technikai környezetünk rendszerei, a tudatos emberi munka eredményei. 

Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátíttatása: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban, anyagban, tárgyban. Rajzi algoritmusok, munkamenet értése, olvasá-

sa. Tájékozódás rajzolvasás alapján, térszemlélet fejlesztése. A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek. 

A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai lehetőségek belátása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, eljárás összefüggéseinek 

tapasztalati feltárása. 

A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása és elkészítése mintakövetéssel, majd egyre inkább önállóan. Technológiai 

rend kialakítása. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában. 

Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, háztartás és egészségtani eljárások irányított és önálló megvalósítása. 

Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás tanúsítása. Más véleményének figyelembevétele. Az önellenőrzés, önértékelés fejlesz-

tése. Fontosak a munkavégzési és tanulási szokások. Ezekkel megelőzhetőek a gyermekbalesetek. Jó testtartás segítheti az egészséges fejlődést. Elővigyázatosságra nevelünk 

az anyagalakításban. Gazdálkodásra az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel. A tantárgy tanulása hozzájárul kulturális örökségeink jellemző tárgyi, jelképi, szokás-

rendi sajátosságainak ápolásához. Technikai szemléleten alapuló környezettudatos fogyasztói magatartást alakítunk. 

 

A FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TARTALMI EGYSÉGEK 

 

A mindennapi életben is hasznos ismeretek, tevékenységek, a természeti, a társadalmi és humán dimenziókkal rendelkező technikai kultúra fő területei: 

Munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszköz, műveletek, alkotás folyamata, szervezés, gazdaságosság, ergonómia, baleset megelőzés. /pl. Anyagok és 

alakításuk témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Termelési kultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, fogyasztás, gazdálkodás). Agrotechnika, élelmiszeripar. /pl. Anyagok és alakításuk, modellezés 

témakörökben, jeles napok projektekben/ 

Háztartáskultúra: lakáskultúra, háztartási technológiák, háztartásgazdaság. /pl. Életvitel-háztartás, Anyagok és alakításuk témakörökben, Jeles napok projektek/ 

Környezetkultúra: tárgyi környezet, épített környezet, környezetgazdálkodás. /pl. Épített és szerelt modellek, Életvitel−háztartás, Technikatörténet, Közlekedési ismeretek 

témakörökben/ 

Közlekedéskultúra: közlekedési szabályok, közlekedési eszközök. /pl. Közlekedési ismeretek, Modellezés, Anyagok és alakításuk témakörökben/ 

Gazdálkodási kultúra: áru, piac, termékszerkezet, marketing, reklám, foglalkozási ágak, pályaorientáció, beruházás, befektetés, költség, haszon. /Anyagok és alakításuk , 

Életvitel−háztartás témakörökben/ 

Fogyasztói kultúra: kereskedelem, termékelemzés, pénzgazdálkodás, takarékosság /pl. Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok 

projektekben/ 

Szabadidős kultúra: művelődés, szórakozás, szórakoztatás, játék. /pl. Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Információs kultúra: kommunikáció, információs gépek, információs rendszerek. /pl. Anyagok és alakításuk, Műszaki ábrázolás, Gépek, közlekedési ismeretek 

témakörökben/ 
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Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre kell építeni. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzői és 

fejlesztési szükségletei legyenek irányadóak. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló motiváló tevékenységekkel, kreativitást ösztönző felada-

tokkal kell közvetíteni az ismereteket, fejleszteni az alapkészségeket, az életvitelhez szükséges alapvető képességeket. 

Módszertani alapelv, a tanítási egységek (tanórák, témakörök, projektek) vezérfonala, hogy a tanuló az emberi alkotás folyamatát megtapasztalja, átélje, megismerje, 

értékelje és alkalmazza. (Igény-célkitűzés-tervezés-szervezés-kivitlezés-kipróbálás-ellenőrzés-értékelés-továbbfejlesztés). 

Mindezekhez az önálló feldolgozás mellett célszerűen megválasztott projektek, kooperatív eljárási módok szükségesek. 

 

Kiemelten javasolt a Jeles napok témakörök projektalapú feldolgozása. Ugyancsak alkalmas projektmódszerrel megközelíteni a komplex modellezési problémákat. 

 

Szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez: 

 a tanult ismeretek gyakorlatban való alkalmazása illetve adott feladathoz információk gyűjtése; 

 az anyanyelv és a szakkifejezések használata; 

 a tanuló által tervezett és kivitelezett munkadarab vagy modell milyen mértékben felel meg a funkciójának; 

 a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága; 

 az alapvető műszaki kommunikáció alkalmazása; 

 a munkahely rendje, a munkaszokások; 

 a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt biztosítónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 
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1. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Anyagok és alakításuk  15 

2. Épített és szerelt modellek  6 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel − háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek  5 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 1 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Környezetünk anyagai 

Papír, fa, fém, műanyag. 

 

 

A tanulók környezetében megfigyelhető 

természeti anyagok, feldolgozott anyagok 

tapasztalati megismertetése, egyszerű álla-

potváltoztatási módok (alakítás, formálás) 

elsajátíttatása. 

 

A tanterem tárgyainak, taneszközök, já-

tékok, ruházat stb. anyagainak játékos meg-

feleltetése. 

Anyag−tárgy. 

Tárgy−anyag. 

Természetes anyagok – agyag, homok, fa, 

termések, levelek – érzékszervi vizsgálata. 

Felismeri személyes használati tárgyainak 

anyagát. 

 

 

Képlékeny anyagok  

Képlékeny anyagok fajtái, tulajdonságaik: 

lágy, puha, nyújtható stb. alakításuk és fel-

használásuk összefüggései. 

 

 

Mikromanipulációs koordinációk (két kéz 

össze-rendezettsége) fejlesztése. 

Anyagtulajdonság tapasztalása (könnyen 

alakítható, megmunkálható). 

 

Anyagvizsgálat: agyag, gyurma, sógyurma 

tulajdonságainak felfedezése, érzéki megis-

mertetése, természeti formák megfigyelteté-

se, gömbölyítés, sodrás, tekerés, csigavonal, 

lapítás, hengerítés, kúposítás, bemélyítés, 

szögletes formák alakítása. Becslés, méretre 

alakítás. 

Felismeri az anyagösszetétel változtatása és, 

a tulajdonságváltozás kapcsolatát. 

Meg tudja megnevezni környezetének kép-

lékeny anyagból készült tárgyait. 

 

 

Lágy papír 

Papír hasznossága. Papír és természet kap-

csolata. Papír érzékszervvel megállapítható 

tulajdonságai: vékony, vastag. 

 

Tárgyak anyaga és használhatósága közti 

összefüggések felismerése. 

A szemmérték fejlesztése. 

 

Anyagvizsgálatok: téphetőség, nedvszívó 

képesség, hajlíthatóság. 

Tépés és nyírás közti különbség megfi-

gyelése. 

Felező, átló, sarok és részhajtogatás, me-

revítés. 

Tudja, hogy milyen célra és milyen tulaj-

donságai alapján lehet a papírt felhasználni. 

Képes magabiztos eszközhasználatra, a. 

munkafolyamatok felsorolására. 

 

Fa mint a természet kincse 

A faág, hurkapálca tulajdonságai: hajlítható, 

törhető, rugalmas, rugalmatlan. Felhasználá-

suk. 

 

Elemi munkaszokások alakítása (helyes 

testtartás, rend, pontosság, balesetvédelem). 

Esztétikus munka örömének, értékének 

kialakítása. 

Hurkapálca, vékony lécek, faágak dara-

bolása (tördeléssel, késsel), szerelése. 

Mérés összehasonlítással, azonos méretre 

alakítás. 

Ismeri a fát, mint természetes anyagot 
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Fonalak  

Zsineg, fonal tulajdonságainak érzékelése. 

Felhasználásuk környezetünkben. 

Kézműves szakmák azonosítása. 

Tapasztalatszerzés a természetes  

és mesterséges fonalszerű anyagok tulajdon-

ságairól, ezek felhasználásáról.  

Szerkezet−tulajdonság−felhasználhatóság. 

Anyagvizsgálat. 

Termékvizsgálat, érzékszervi megkülönböz-

tetés. 

Fűzés, csomózás, sodrás. 

Képes vonalszerű és lapszerű anyagok meg-

különbözetésére a természetes és a technikai 

környezetben. 

 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK  

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Épített modellek 

Épített környezetünk elemei és az épí-

tőelemek hasonlósága. 

Építés síkban és térben. 

Tájékozódás az új iskolai környezetükben.  

A természetes és az ember által alkotott 

tárgyak, terek elkülönítése, összehasonlítá-

sa.  

A tárgyak elemzési készségének kialakítása. 

Alapvető műszaki információk értése, olva-

sása, térérzékelés fejlesztése. Alakrajz, kör-

vonalrajz közti különbség meglátása. 

Elemcsaládok kirakása. Néhány elemből 

álló modell kirakása. Szerkezetek összeállí-

tása minta, rajz, fénykép alapján. 

Tetszőleges elemszámú alakzat, építmény 

kirakása, felépítése egyéni ötletek alapján. 

Képes építőelemek válogatására adott funk-

cióra. 

Tud  egyszerű modellt megépíteni saját 

elképzelés alapján. 

Szerelőelemek 

Szerelőelemek anyaga, alakja, fajtái.  

Oldható kötőelemek tapasztalati meg-

ismerése. 

 

Konstruáló képesség alapozása 

Alakfelismerés, arányok mérlegelése. 

A környezetért érzett felelősség ébresztése, 

fejlesztése (iskola, otthon). 

Szerelőkészlet elemeinek felismerése iskolai 

tárgyakon, a környezetben. 

Egyszerű modellek konstruálása szerelő-

elemekből.  

Oldható kötés létrehozása csavarozással. 

Ismerje fel a csavarkötést környezetében. 

Képes laza és szoros kötés kialakítására 

különböző erőkifejtéssel. 

 

3. JELES NAPOK 1 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 

Képlékeny anyagokról, papírról tanultak 

rendszerezése, alkalmazása, szintetizálása. 

 

Kulturális örökségeink jellemző sajátossá-

gainak ápolása. 

Projektmódszer. 

Jelképek, dekorációs termékek készítése 

mintakövetéssel és egyéni elképzelések 

alapján. 

Ismeri az ünnephez kötődő hagyományokat, 

az ünnep jelképeit. 

 

 

Karácsony 

Különleges papírfajták. Képlékeny anya-

gokról, papírról tanultak rendszerezése, 

alkalmazása, szintetizálása. 

A családi és a közösségi együttélés érzelmi 

és tartalmi erősítése. 

 

Alaklemez használata, hajtogatási művele-

tek gyakorlása. 

Tárgytervezés, pl. egyszerű papírdíszek 

készítése. 

Tudja alkalmazni a megismert anyagokat  

Farsang 

Fáról, papírról tanultak rendszerezése, al-

kalmazása, szintetizálása. 

Jelmezek, jelképek. 

A tanult ismeretek és tevékenységek szinte-

tizálása egy ünnepi funkcióra. 

Tervezés alapján vagy alaklemez alapján 

farsangi dekoráció, álarc. 

 

Ismeri és alkalmazza a helyes munkaszoká-

sokat, a munkarendet. 
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Nemzeti ünnep 

Fáról, papírról, fonalról tanultak rendszere-

zése, alkalmazása, szintetizálása. 

 

Történelmi örökségünk jellemző sajátossá-

gainak ápolása. 

Jelképek tervezése, kivitelezése. 

Projektmódszer. 

Zászló és nemzeti színű masni készítése, 

anyagválasztás a kivitelezéséhez. 

Érti és alkalmazza a rajzi algoritmusokat. 

. 

Húsvét 

Anyagok tulajdonságainak tudatos változta-

tása  

Húsvéti szokások természeti és technikai 

elemeinek megkülönböztetése. 

Tojásfestés, tojástartó készítése különböző 

mintákkal és motívumokkal. 

 

Tud munkadarabhoz anyagot és kivitelezési 

eljárást választani. 

Anyák napja 

Borítás. 

Tanult anyagalakítási eljárások rendszerezé-

se, szintetizálása. 

Tudja felhasználni a már megismert anya-

gokat tulajdonságaik alapján. 

Ajándékkészítés egyéni tervek alapján (kép, 

képkeret, asztaldísz). 

 

Képes tárgyhoz anyag- és eljárásválasztásra 

a kivitelezéshez. 

 

 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS  

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Otthonunk elrendezése (a szobám). 

 

Felismertetni, hogy az otthon, a lakás, 

berendezési tárgyai, a ruházat  

a személyes holmi tudatos emberi 

tevékenység eredményei. 

Szabadkézi alaprajz, berendezési tárgyak és 

anyaguk megfeleltetése. 

Ismeri otthonának funkcionális helyiségeit, 

jellegzetes berendezési tárgyait; a napiren-

det, étkezési rendet. 

 

Munkamegosztás a családban. 

Család, háztartás, házimunka. Önellátás. 

Életkoruknak megfelelően vegyenek részt a 

családi munkamegosztásban. 

Családi munkamegosztás megjelenítése 

szimbólumok alkalmazásával. 

Napirend tervezése. 

Fel tudja sorolni a családtagok feladatait és 

saját otthoni tevékenységeit. 

Táplálkozási szokások (étkezési rend). Terí-

tés. 

Egészséges és kultúrált étkezés. 

Megismertetni a kulturált étkezés szokásait. 

Figyelem felkeltése az egészséges táplálko-

zás alapjaira. 

Egészséges ételek, italok válogatása. 

Terítékek funkciója, anyaga. 

 

Képes kultúrált étkezésre (evőeszköz, szal-

vétahasználat), személyes holmi megbecsü-

lésére. 

Tisztálkodás kötelező alkalmai. Munkahely 

tisztántartása.  

Fejleszteni a személyes higiénia iránti 

igényt. 

Alapvető higiénés szabályok gyakoroltatása. Ismeri az egészséges életvitel alapvető sza-

bályait. 

Lakás növényeinek (állatainknak) ápolása, 

ezek technikai eszközei. 

 

 

Egyszerű eszközök előnyeinek és veszélyei-

nek feltárása. 

Környezettudatos 

magatartás fejlesztése. 

Növényápolás eszközei, eljárásai, algorit-

musa. 

Felelősségtudat a növényápolásban (kisállat-

tartásban). 

Növények életfeltételeinek belátása. 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 1 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedés résztvevői: gyalogos, jármű. A helyi gyalogos közlekedéssel kapcsolatos 

helyes magatartási szokások kialakítása. 

Lakóhely és iskolakörnyék modellezése, 

közlekedési elemzése. 

Ismeri a helyes és helytelen közlekedési 

magatartást. 
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Forgalomirányítás. Gyalogos közlekedés veszély-helyzeteinek 

tudatosítása. 

Közlekedési jelzőtáblák színe, alakjuk alap-

ján megkülönböztetésük.  

Gyalogos, úttest, járda, járdaszegély, gya-

logátkelő. 

Megismeri a gyalogos közlekedést irányító 

forgalmi jelzéseket. 

Az úttesten biztonságosan képes átkelni. 

 

Közlekedés télen. Azonosságok és különbségek felfedeztetése 

a különböző évszakok közlekedési veszélye-

iben. 

Közlekedési szituációk elemzése tapaszta-

lás, megfigyelés alapján, modellezés terep-

asztalon. 

Ismeri a téli közlekedés veszélyeit, azok 

elkerülésének módjait. 

Közlekedés városban, falun. 

 

A gyalogos közlekedés szabályai, gyalogos-

ra vonatkozó tilalmak. 

Veszélyt jelző, figyelmeztető, utasítást adó 

táblák megnevezése, funkciójuk megadása. 

Közlekedési lámpa, rendőri karjelzések. 

Fel tudja sorolni a falusi és a városi közle-

kedés jellemzőit, a közlekedési jelzőlámpák 

színeinek jelentését. 

Közlekedési tanácsok a nyári szünidőre. 

 

Magabiztos, tudatos közlekedési magatartás 

kialakítása. 

Közlekedési társasjáték. 

Szituációs játék (parkoló jármű, úttesten 

guruló labda, tömegközlekedés). 

Képes az úttesten biztonságosan átkelni 

irányítással és anélkül. 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Nagyon jó  

 Az eszközöket jól tudja használni. 

 A munkafolyamatot el tudja mondani. 

 Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni. 

 Önállóan tud építő és szerelőelemekből egyszerű alakzatot, szerkezetet építeni. 

 Ismeri az ünnepekhez fűződő tevékenységeket. 

 Egyszerű jelképek készítésében önállóan fel tudja használni a megismert anyagokat. 

 A munkája pontos, tiszta és tetszetős. 

 

Jó 

 Az eszközöket tudja használni. 

 Minta vagy rajz alapján tud konstruálni. 

 A tankönyv ábrái, táblai algoritmus alapján el tudja mondani a műveleti sorrendet. 

 Ismeri az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. 

Kevés segítséggel képes adott funkcióra modellt/munkadarabot készíteni. 

 Munkája pontos, tiszta. 

 

Megfelelő  

 Az eszközöket segítséggel tudja használni. 

 Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét. 

 Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni. 

 Munkája tiszta. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Anyagok és alakításuk  20 

2. Épített és szerelt modellek  2 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK  

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Képlékeny anyagok tulajdonságai. 

Tárgyalakítás képlékeny anyagokból. 

Képlékeny anyagok környezetünkben. 

Képlékeny anyagok otthonunkban. 

 

Ok-okozati kapcsolatok felfedezése az 

anyagok tulajdonságváltozásában. 

Képlékeny anyagok vizsgálata (megpuhul, 

kenődik képlékenység), alakítása (gyúrás, 

gömbölyítés, hengerítés, sodrás, kúposítás, 

lapítás, mélyítés) alapanyag, termék. 

Ismeri az anyagok tulajdonsága , alakítható-

sága és felhasználása közti kapcsolatokat. 

Papír a környezetünkben 

Papír mint rostos anyag. 

Papírfajták. 

Papírgyártás. 

Hajtogatás jelei. 

A manuális készségek fejlesztése az anyag-

vizsgálat és az anyagalakítás során. 

Műszaki kommunikációs készség alapozása 

a szakszóhasználattal, műszaki rajzi elemek 

tapasztalásával. 

Kooperációs, együttműködési készség fej-

lesztése. 

Papír – anyagvizsgálat: „Miből készülhet?” 

Csoportosítás felhasználásuk alapján. 

Előrajzolás eszközei (alaklemez használata). 

Daraboló műveletek és szerszámai. 

Alakító műveletek: tépés, nyírás, gömbölyí-

tés, redőzés, hajtogatás: felező, átló szegély-

hajtogatás, zsebkendőhajtás, szalvétahajtás. 

Szerelő műveletek anyagai, eszközei (ra-

gasztás). 

Tud rendszerezni a papírfajtákat vas-

tagságuk és felhasználásuk alapján. 

 

Terveihez egyszerű vázlat rajzot tud készí-

teni. 

 

Ismeri és tudja alkalmazni a papírhajtogatás 

jeleit. 

 

Fa és a természet kincsei 

Fa mint nyersanyag. 

Fával foglalkozó mesterségek. 

Környezeti nevelés fejlesztése. Tudatosítani, 

hogy a fából készült termékeink a természe-

tes anyag tudatos átalakításával készültek. 

Ok-okozati összefüggés tapasztalása a fa 

keménysége és megmunkálhatósága között. 

 

Természet kincseiből készült termékek vizs-

gálata (háncs, vessző, faág, kukoricaszár, 

vékony lécek), egyszerű munkadarab terve-

zése, készítése. 

Alakító műveletek: darabolás, csiszolás. 

Szerelő műveletek: ragasztás, kötözés. 

Tud felsorolni természetes anyagokat. Mun-

kájához, terveihez tud megfelelő anyagot 

választani a természetes anyagok közül. 

Ismeri és balesetmentesen használja esz-

közeit. 

Fonal és textil 

Természetes alapanyagok, mesterséges 

alapanyagok. 

Összetétel, szerkezet, tulajdonság, funkció 

felfedeztetése a különböző textilfajták alap-

ján. 

Konstrukciós képesség, eszközhasználat, 

kézügyesség fejlesztése. 

Ruházatunk alapanyagainak megfigyelése, 

fonalminták válogatása. Fonás. 

Egyéni igényre használati tárgy tervezése, 

készítése. 

Egyszerű öltések és a varrás eszközei. 

Meg tudja különböztetni a fonalat és  

a szövött termékeket környezetében, kü-

lönösen a ruházatában. 

Tud anyagot választani igényeihez. 

Képes balesetmentes eszközhasználatra. 
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2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 2 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Építőelemek felhasználásával minta, rajz, 

fénykép alapján összetettebb alakzatok, 

szerkezetek összeállítása. 

 

 

Fejleszteni a tanulók technikai szemléletét a 

modell és a valóság viszonyának elemzésé-

vel.  

Fejlődjenek manuális képességeik (finom-

mozgás) 

egyszerű szerkezetek kialakításában.  

Konstruálás egyéni elképzelések alapján 

próbálgatással.  

Nagyítás, kicsinyítés. 

Illeszkedik, billen fogalmi tapasztalása. 

Ismeri az illeszkedik, támaszt, támaszkodik, 

összeköt, áthidal, határol, tart, tartott tech-

nikai összefüggéseket a építőelemekből 

összeállított  

Szerkezetekben. 

Tudja a kicsinyítés, nagyítás különbségét. 

 

3. JELES NAPOK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 

Papír, textil, ezek közös alkalmazása. 

 

A családi és a közösségi együttélés érzelmi 

és tartalmi erősítése. 

Projektmódszer (pl. vásár). 

Gazdaságossági számítások. 

Fogyasztási szokások. 

Ismeri az ünnepekhez fűződő népi hagyo-

mányokat. 

 

Karácsony 

Természetes anyagok, papír. 

A tanult ismeretek és tevékenységek szinte-

tizálása egy ünnepi funkcióra. 

Asztaldísz, ültető kártya, fenyődíszek készí-

tése- 

Projektfeldolgozás. 

Ismeri az ünnepnapok jelképeit, az ünnep-

napokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokása-

it. 

Farsang 

Papír, textil, agyag. 

A megoldási módok kiválasztásának 

pszichomotoros képesség fejlesztése 

Díszlet, álarc, jelmez készítése. 

Csoportmunka, egyéni munka egyéni ötletek 

alapján 

Képes a munkadarab elkészítéshez anyagot 

és műveleti sorrendet meghatározni. 

Nemzeti ünnep 

Fonal, szalag, zsinór. 

Kulturális örökségeink jellemző sajátossá-

gainak ápolása. 

 

Háromszínű zsinórfonás. 

Fonalról és textilről tanultak gyakorlása, 

rendszerezése. 

Tud vonalszerű anyagot megerősíteni, tuda-

tosan változtatni szerkezeti tulajdonságot. 

Húsvét 

Fonal, textil. 

Kombinációs pszichomotoros képesség 

fejlesztés 

Fonal és textilmunkákról tanultak összefog-

lalása.( pl. húsvéti fa). 

Fel tudja felhasználni a már megismert 

anyagokat az ünnepi készülődésben. 

Anyák napja 

Fonal, textil, papír, természeti anyag. 

Az ajándékozás élményének, örömének 

átélése. 

Ajándék készítése a megismert anyagokból. 

Különböző anyagok együttes alkalmazása. 

Képes tárgyat tervezéssel, önállóan és/vagy 

mintakövetéssel kivitelezni. 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A lakás belső terei 

A lakás funkcionális helyiségei. Berendezési 

tárgyak. 

 

A közvetlen környezet megfigyeltetése, 

annak gondozása, megbecsülése. 

Lakásbelsők és berendezések elemzése 

funkciójuk alapján. 

Egyéni igények megfogalmazása: terv váz-

latrajz, körvonalrajz. 

Ismeri otthona nélkülözhetetlen berendezési 

tárgyait, azok anyagait, méreteit, funkcióit 

formáit. 
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Bababútorok − babaház 

Bútorok anyaga, mérete, formája. 

Kialakítani és fejleszteni a környezetkultúra 

és tárgykultúra alapjait, szokásait. Térérzé-

kelés, konstruáló képesség fejlesztése több-

féle megoldás keresése  

a tervezésben. 

Tárgyak alakja és terhelhetősége közti ösz-

szefüggés kiemelése a különböző anyagok 

felhasználásával készült modellezési tevé-

kenységben. 

Terezés, mérés, alakrajz, nagyítás, kicsinyí-

tés. 

Tájékozott a méretarányokban, formákban. 

 

Munkamegosztás a családban. Házimunkák 

fajtái.  

   

A család szerepének erősítése. Önkiszolgá-

lásra, egyszerű háztartási tevékenységek 

elvégzésére szoktatás. 

Egymás munkájának megbecsülésére, segí-

tésére nevelni a tanulókat. 

Munkamegosztás, önként vállalt feladatok. 

Házimunkák csoportosítása nehézségi fokok 

szerint. 

Gazdálkodás az idővel. 

Házimunka pl. portalanítás algoritmusa. 

Ismeri a háztartási munkaformákat, a takarí-

tás műveleteit, eszközeit, gépeit, anyagait, a 

háztartási balesetek forrását. 

 

Szolgáltatások a lakóhelyünkön:  

posta, bolt, bevásárlóközpont, vásárcsarnok, 

fodrász, patyolat. 

Fogyasztóvédelem. 

Fogyasztói kultúra elemeinek megis-

mertetése, tudatos fogyasztói magatartás 

fejlesztése. 

Napi bevásárlás (hol, mit, mennyiért, meny-

nyi idő alatt?). 

Gazdálkodás, bevétel, kiadás, megtakarítás. 

Szolgáltatások a takarékosságban 

Szituációs játék. 

Tudja hogy az igényeit, szükségleteit kielé-

gítő terméket, árut, szolgáltatást  hol tudja 

beszerezni. 

Asztalterítés 

Ünnepi terítés. 

Teríték részei, funkciójuk, anyaguk. 

Kultúrált étkezési szokások megismerése, 

alkalmazása. 

Szalvéta hajtogatás, papírgyűrű, a terítés 

textíliái. 

Képes meghatározni az alapteríték elemeit, 

azok anyagi tulajdonságait. 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISERETEK 2 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési jelzőtáblák 

A KRESZ utasít, jelez, tilt, szabályoz. 

Felkészíteni a tanulót a balesetmentes, 

kultúrált közlekedésre,  

a közlekedési szokások, illemszabályok és 

előírások betartására. 

Útjelző táblák készítése (terepasztal). 

 

Felismeri a tájékoztató, utasító, veszélyt 

jelző, tiltó közlekedési jelzőtáblák jellegze-

tes alakját, színét. 

 

A gyalogos közlekedés  

Szabályai. 

Jelzőlámpa, gyalogátkelő, úttest. 

Közlekedéssel kapcsolatos helyes ismeretek 

és magatartási szokások alakítása a gyalogos 

közlekedésben 

Terepasztal, közlekedési játék kivitelezése, 

használata. 

Felismeri és meg tudja megnevezni a gyalo-

gos közlekedést irányító jelzőtáblákat. 

Közlekedési eszközök 

Biztonságos tömegközlekedés feltételei. 

 

 

 

Figyelemirányítás a tömegközlekedés jelen-

tőségére. 

Veszélytudat kialakítása (a járművek hasz-

nálatával kapcsolatos veszélyhelyzetek 

ismerete). 

Forgalomirányítás és jelzései: jelzőtáblák, 

jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek, biztonsági 

sáv. 

Vasúti átjáró, sorompók. 

Felszállás, leszállás. Írott és íratlan szabá-

lyok utazás alkalmával. 

Képes megfogalmazni a tömegközlekedési 

eszközök használatához szükséges tenniva-

lóit (jegy, bérlet, megálló stb.), a tö-

megközlekedési eszközön alkalmazott il-

lemszabályokat. 

Közlekedési gyakorlat 

 

 

 

Veszélyhelyzetet előidéző magatartások 

jellemzői és azok megelőzésének módjainak 

megismerése. 

Közlekedés járművekkel, tömegközlekedés. 

 

Képes teljes biztonsággal közlekedni gyalo-

gosként, ismerve a gyalogos közlekedés 

veszélyhelyzeteit. 
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tanuló képes-e 

- kiválasztani önállóan (kis segítséggel) a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján az anyagot ; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni; 

- terveit szóban kifejezni; 

- munkáját értékelni; 

- összehasonlítani alakjuk és színük szerint a közlekedési jelzőtáblákat, gyalogosok közlekedési helyzeteit elemezni terepasztalon, kép alapján, leginkább a gyakorlatban; 

- megnevezni környezetében megtalálható rögzítési módokat; 

- megnevezni a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket? 

 

A tanuló ismeri-e 

- a térbeli építés alapelveit, gyakorlatát; 

- a műveleti sorrendeket, a használatos eszközöket; 

- az építőkészlet, szerelőkészlet elemeinek, elemcsaládjainak nevét; 

- a kicsinyítés, nagyítás közti különbségeket? 

 

A tanuló képes-e 

- egyszerű modell felépítésére egyéni elképzelés alapján; 

- terveinek megfelelően anyagot alakítani; 

- a lakás belső tereinek megnevezésére funkciójuk alapján; 

- legalább 4-5 lakberendezési tárgy felsorolására, funkciójuk megnevezésére; 

- háztartási munkák megnevezésére (3-4); 

- balesetmentes anyagalakításra; 

- munkahely rendjének betartására? 
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3. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Anyagok és alakításuk  14 

2. Épített és szerelt modellek  3 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás 10 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 3 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A papír otthonunkban:  

a lágy papír, karton, lemez érzékszervi ösz-

szehasonlítása 

(téphetőség, hajlékonyság, vastagság, ru-

galmasság, felületi tulajdonságok stb. sze-

rint) és sorba rendezése. 

 

Hasznos, játékos tárgyak készítése közben 

elsajátítani a műszaki kommunikáció alapja-

it, mint  

a tervezés lényeges részét. 

A papír tulajdonságainak felismerése, pa-

pírkészítés. 

Papír újrahasznosításának jelentőségét fel-

ismerni. 

Anyagok összeválogatása használati tárgyak 

készítéséhez a szerkezet, a tulajdonság, 

funkció összefüggéseire alapozva. 

Munkamenet összeállítása műszaki rajz 

alapján. Méretek leolvasása rajzokról. 

Mérés, előrajzolás vonalzóval. 

Mérési eredmények följegyzése. 

Ismeri a lágy papírok, kartonok, lemezek 

jellegzetes tulajdonságait és a fel-

használhatóságuk közti kapcsolatot. 

Ismeri és meg tudja megnevezni a munka 

tervezésének főbb fázisait, a műszaki kom-

munikáció jeleit, vonalfajtákat, a méretmeg-

adás elemeit (méretvonalat, méretsegédvo-

nalat, méretnyilat, méretszámot). 

Fonal és textil: 

fonalak és textíliák szerkezetének meg-

figyelése. Fonal sodrása. 

Fonal és szövet közti azonosságok, kü-

lönbségek. 

Kéz finommozgásainak fejlesztése. 

Gazdaságosságra, anyagtakarékosságra 

nevelés. Tudatos fogyasztói magatartás  

alakítása. 

Anyagvizsgálatok. Különböző textiltermé-

kek összehasonlító elemzése. 

Kézi varrás műveletinek gyakorlása hasznos 

tárgy készítése során. 

Fonal és textilgyűjtemény készítése. 

Képes fonal- és textilalakító alapműveletek 

önálló kivitelezésére. 

. 

Fából készíthető szerkezetek összeállítása. 

A fa feldolgozása és felhasználása otthon, 

iparban, művészetben. 

Természetes és mesterséges anyagok közti 

különbségek felfedezése. 

Konstruáló képesség fejlesztése. 

Elképzelés, tervvázlat, mérés, jelölés az 

anyagon, megmunkálás, összeszerelés, ki-

próbálás. 

Faipari szakmák megnevezése. 

Képes az élővilág és a tárgyi környezet 

kapcsolatának felismerésére. Környezetünk 

fából készült termékeinek megnevezésére, a 

természetvédelem jelentőségének belátására. 

Fémek a környezetünkben:  

. 

 

 

 

Életkorának, fejlettségi szintjének megfele-

lően alakuljanak manuális képességei. 

Fedezze fel környezetének különböző fém-

tárgyait és azok funkcióit. 

Fémtárgyak, eszközök megfigyeltetése funk-

ciójuk alapján. 

Fémek különbözőségének tapasztalása. 

Anyagvizsgálat. 

A szükséges szerszámok és eszközök bale-

setmentes használata. 

Meg tudja nevezni környezetének fémből 

készült tárgyait, berendezéseit. 

Ismerje az alumíniumhuzal és szalag jel-

legzetes tulajdonságait, felhasználhatóságát, 

legalapvetőbb megmunkálási módokat, 

szerszámokat. 

Kiállítás szervezése Tanult ismeretek tevékenységek rendszere-

zése. 

Kiállítás tárgyi feltételeinek tervezése, kivi-

telezés, értékelés. 

Képes saját és mások munkájának értékelé-

sére, megbecsülésére. 
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tervező munkájában a műszaki rajzi ismeretek alkalmazása, a rajzok szabványossága, pontossága, tisztasága, rajzolvasási képesség. 

A készített munkadarabok, modellek megfelelnek-e céljuknak, funkciójuknak? 

A munkadarabok és modellek kivitelezése. 

Önálló műveleti sorrend megállapítása, eszközválasztás a papír-, fonal-, textilmunkáknál. 

Balesetmentes munkavégzés. 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 Modellalapú gondolkodás fejlesztése, szer-

kezetek azonossága és különbsége. 

 

 Tud megnevezni a környezetében található 

merev kötéseket. 

Technikai fejlődés  

 

Technikai gondolkodásmód fejlesztése. 

Technikatörténet. 

 Tud megnevezni a környezetében található 

mozgó szerkezeteket. 

Játékok konstruálása 

Hely és helyzetváltoztatásra alkalmas moz-

gó modellek és szerkezetek. 

 

Játszótérnek mint technikai rend-szernek 

megismerése. 

Játszótér elemei. 

Játszótéri játékok elemei, azok szerkezeti 

kialakításának tudatosítása. 

Játszótértervezés, modellezés. 

Játék tervezése, kivitelezése. 

Projektmunka, csoportmunka. 

Képes hasonlósági szempontok megnevezé-

sére a modellek és a valóságos tárgyak kö-

zött. 
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje az elemcsaládokat, a szerelőkészlet elemeit 

Tudja megkülönböztetni az álló és mozgó szerkezeteket (forgó, lengő, csúszó, csuklózó). 

Tudjon épített és szerelt modellek elemezni. 

Legyen képes 4-5 elem együtteséből egyszerű szerkezetet kialakítani. 

 

3. JELES NAPOK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Téli ünnepek 

Mikulás − papír, textil, dobozok, ezek közös 

alkalmazása. 

Karácsony − természetes anyagok, papír 

(asztaldísz, csomagolás, fenyődíszek). 

Farsang − papír, textil, agyag, (álarc, jel-

mez). 

A családi és a közösségi együttélés érzelmi 

és tartalmi erősítése. 

Kulturális örökségeink, hagyományaink 

jellemző sajátosságainak ápolása. 

A tanult ismeretek és tevékenységek szinte-

tizálása egy ünnepi funkcióra. 

 

Projektek szervezése: 

ötletelés, terezés, szervezés, kivitelezés, 

kipróbálás, értékelés, bemutatás folyamatá-

nak végigvezetése. 

Tud igényeket, szükségleteket megfo-

galmazni, a kivitelezésre javaslatot tenni. 

Képes más tantárgyak ismereteit szintetizál-

ni egy adott projekten belül. 

Tavaszváró ünnepek − fonal, textil, papír, 

természeti anyagok tudatos alkalmazása. 

Nemzeti ünnepre, húsvétra, anyák napjára 

való felkészülés. 

 

 

A családi és a közösségi együttélés  

érzelmi és tartalmi erősítése. 

Kulturális örökségeink, hagyományaink 

jellemző sajátosságainak ápolása. 

A tanult ismeretek és tevékenységek szinte-

tizálása egy ünnepi funkcióra. 

Projektek szervezése 

ötletelés, tervezés, szervezés, kivitelezés, 

kipróbálás, értékelés, bemutatás folyamatá-

nak végigvezetése. 

 Tud megismert anyagokat felhasználni az 

ünnepi készülődésben. 
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 SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismeri-e a tanuló  

 az ünnepekhez fűződő hagyományokat; 

 a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket az ünnepnapok jelképeit; 

 az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait? 

 

Tud-e a tanuló a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani? 

Képes-e a tanuló terveinek megfelelően anyagot alakítani, társaival együttműködve dolgozni? 

 

4. ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Házak, lakások, otthonok 

Háztípusok városon és falun. 

 

Megismertetni azokat az emberi  

igényeket, szükségleteket, amelyért az em-

ber házakat épített, épít, berendez. 

Lakókörnyezetünk építményeinek megfigye-

lése, csoportosítása. Épített környezet ele-

meinek rendszerezése. 

Fel tudja sorolni a házak, lakások funkcióit, 

feladatait. 

Lakások belülről 

Alaprajz, alapterület, funkcionális helyisé-

gek. 

Megfelelő technikai motívumok kialakítása 

a tanulókban lakó-környezetükről, otthonuk-

ról, az otthon technikai egységeiről. 

Lakások helyiségeinek funkció szerinti 

csoportosítása. 

Lakásalaprajz készítése négyzetrácsos lapra. 

Kicsinyítés. Becslés, számolás. 

Ismeri a lakás beosztását, képes a lakás 

helyiségeinek funkció szerinti megkülön-

böztetésére. 

Otthon a lakásban 

Lakberendezés, rész és egész kapcsolata. 

Tárgyak az otthonunkban. 

Bemutatni azokat a célszerű emberi te-

vékenységeket, amelyeket az ember azért 

végez, hogy mindennapi szükségleteit kielé-

gítse és jól érezze magát otthon. 

Használati tárgy, dísztárgy, berendezési 

tárgy, tárgyi környezet elemzése képek, 

dokumentumok alapján. 

Ismeretterjesztő anyagok használata. 

Megkülönböztetni a lakás otthonosságának 

szükséges elemeit. 

Korszerű eszközök otthonunkban A technikai fejlődés hatásának értékelése. 

Csoportosítás, rendszerezési képesség fej-

lesztése. 

A mindennapi emberi tevékenységet meg-

könnyítő eszközök megismerése csoportosí-

tása energiaforrásuk szerint, használatuk 

gyakorlása. 

Az otthon technikai folyamatainak, el-

járásainak (fűtés, világítás, főzés, melegítés, 

mosás, takarítás stb.) áttekintése. 

Tud tetszőleges háztartási, kommunikációs 

eszközt, gépet bemutatni. 

Étkezési szokásaink 

 

Egészséges életmódra szoktatás. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Így készül a narancsital. Algoritmus ki-

dolgozása adott konyhatechnológiára.  

Képes az egészséges táplálkozás feltételei-

nek felsorolására. 

Gazdálkodás 

Bevétel, kiadás. 

Közgazdasági szemlélet alapozása. 

Beláttatni, hogy a háztartási munka (korra és 

nemre való tekintet nélkül) hozzátartozik az 

emberi léthez. 

Gazdálkodás idővel, napirend készítése. 

Gazdálkodás pénzzel, zsebpénznapló. 

Boltban vásárlás vagy saját készítés. 

Miből készül? Hogyan készül? Menyibe 

kerül? 

Tud felsorolni, indokolni rendszeres napi 

tevékenységeket,  rendszeres kiadásokat. 

Megnevezni takarékossági eljárásokat. 
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Ünnep a családban 

Helyes étrend, ételhigiénia. 

Családi együttműködés, munkamegosztás 

igénye. 

Szituációs játékok csoportmunkában. 

Feladattervek. 

Gazdasági számítások. 

Képes meghatározni feladatokat a családi 

együttélésben. 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Tudja-e a tanuló  

 lakásának helyiségeit, azok funkcióját meghatározni; 

 felsorolni 3-4  berendezési tárgyat funkciójukkal együtt; 

 bemutatni egy háztartási eszközt vagy gépet (régen és ma)? 

 

Ismeri-e  

 a munkamegosztás alapvető módjait; 

 saját feladatait a családjában; 

 az egészséges táplálkozás alapelveit? 

 

Képes-e alaprajzot értelmezni, készíteni; napirendet, gazdasági naplót vezetni? 
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5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési eszközök csoportosítása 

 

Ki kell alakítani a közlekedési eszközökre, 

azok használatára vonatkozó hasznosságtu-

datot, de egyúttal be kell mutatni a közleke-

dés veszélyhelyzeteit. 

Közlekedési eszközök rendszerezése. 

Csoportmunka, szituációs játékok. 

Ismeri a tömegközlekedési eszközök hasz-

nálatára vonatkozó szabályokat. 

A közlekedés irányítása 

 

A lakóhelyhez kötődő konkrét helyzetelem-

zések járuljanak hozzá a szabályismeretek-

hez, szabályalkalmazásokhoz. 

Jelzőlámpa modellezése a megismert anya-

gokból. 

Terepasztalon közlekedési helyzetek mo-

dellezése. 

Felismeri a biztonságos közlekedést segítő 

közúti létesítményeket, azok feladatai; a for-

galom-irányítást szolgáló fényjelző készülé-

kek jelzései. 

Utazás vasúton 

Vasúti információk rendszerezése. 

Vasút jelentőségének belátása  

a személy- és teherszállításban 

Balesetveszélyek elkerülésének módjai. 

Útvonalterv osztálykiránduláshoz. 

Szituációs játék: információ, jegyváltás. 

 

Internetes menetrend. 

Ismeri a vasúti közlekedés alapvető szabá-

lyait. 

Közúti közlekedés gyakorlása (terepasztal, 

KRESZ-park). 

Közlekedési ismeretek rendszerezése, össze-

foglalása. 

Magabiztos közlekedési ismeretek és sza-

bálykövető magatartás. 

Közlekedési információs anyag összeállítása 

a lakóhely közlekedéséről. 

Tud  biztonsággal gyalogosan és tömegköz-

lekedési járművön közlekedni. 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 A közvetlen lakókörnyezet úthálózatának, forgalmi jellemzőinek ismerete. 

 A közlekedési eszközök csoportosítása (kik használják, hol használják). 

 A gyalogos közlekedés szabályainak teljes körű ismerete és a szabálykövető magatartás. 
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Technikatörténet  7 

2. Műszaki ábrázolás  4 

3. Modellezés 12 

4. Gépek a környezetünkben 2 

5. Jeles napok − életvitel − háztartás 8 

6. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. TECHNIKATÖRTÉNET 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tematikus részegységek:  

Háborítatlan természet. 

Első lépések a természet meghódítására. 

Az ember meghódítja a vizet. 

Az ember már várakat épít. 

Az ember felhasználja a természet energiá-

ját. 

Az ember megépíti a vasszerkezetű hidat. 

Az ember a levegőt is meghódítja. 

 

 

 

 

 

A modellezéssel, anyagalakítással együtt 

azokba beépítve is kialakítani a technikai 

fejlődést értő, értékelő szemléletmódot. 

A technikai fejlődés főbb állomásainak 

felismertetése, az okok megláttatása. 

Tudatosítani a tanulókkal, hogy  

az ember környezetei (természeti környezet, 

társadalmi környezet, technikai környezet) 

nem választhatók el egymástól. 

 

 

Tematikus képek alapján az alábbi gon-

dolatlánc szerint elemezés: 

Hogyan élt az ember? Hol lakott, milyen 

építményei voltak?  

Milyen anyagokat adott a természet az em-

ber számára? 

Hogyan tudta átalakítani az anyagokat saját 

igényeinek megfelelően? 

Milyen szerszámai, eszközei voltak? 

Mivel táplálkozott? Ruházata miből ké-

szült? 

Hogyan közlekedett? Jellegzetes mester-

ségek, foglalkozások.  

A lakóhely jellegzetes technikatörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

 

Ismeri  a technika fejlődéseinek főbb állo-

másait. 

 

Ismeri a technika jelentőségét az ember 

életében.  

 

Tud megnevezni technikai fejlesztést befo-

lyásoló tényezőket. 
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismerje a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait. 

 Tudja a technika szükségességét az ember életében. 

 Képes megnevezni technikai fejlesztést befolyásoló tényezőket. 

 

2. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A műszaki ábrázolás jelei. 

A méretmegadás elemei. 

A tárgyak nézeti képeinek származtatása. 

 

A tanulók absztrakciós képességeinek fej-

lesztése, a műszaki ábrázolás alapelemeinek 

tudatosítása. 

Építőelemek felismertetése vetületi képek 

alapján. A mérés és a rajzeszközök haszná-

latának gyakorlása hasznos tárgy vagy mo-

dell tervezése során A feladat elképzelése, 

megoldási tervek készítése. 

Tud alakrajzot, nézetrajzot és a tárgyat 

megfeleltetni 

Képes egyszerű műszaki rajz olvasására, 

mérési eredmények feljegyzésére, méretek 

leolvasására rajzos ábrákról. 

Vetületi ábrázolás (3óra) 

Tervezési, rajzolvasási, rajzkészítési gya-

korlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térérzékelés fejlesztése. 

A tervezési képesség fejlesztése: képzelet, 

lényegkiemelés. 

Vázlatrajz készítése, becslés, alakfelismerés, 

arányok mérlegelése, rajzeszközök haszná-

lata, mm pontosságú mérés, többféle megol-

dási terv készítése, legmegfelelőbb kivá-

lasztása, döntési képesség, értékelés adott 

szempontok szerint. 

Nézeti képek olvasása, készítése, értelmezé-

se. 

Képes tervezésre: lényegkiemelés, térérzé-

kelés, vázlatrajzkészítés, becslés, alakfelis-

merés, arányok mérlegelése, rajzeszközök 

használata, cm pontosságú mérés, rajzolás. 
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 SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismeri a tanuló a vetületképzés szabályait. 

 Tudja a tanuló a síkbeli méretezett rajz készítésének elveit, rajzeszközök használat; mérési eredmények feljegyzését, méretek leolvasását rajzos ábrákról. 

 Képes a tanuló alakrajz, nézetrajz és a tárgy megfeleltetésére; egyszerű műszaki rajzok olvasására. 

 

3. MODELLEZÉS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Barlangtól a mai településig  

Az építkezés anyagainak rendszerezése. 

Az agyag felhasználása napjainkban. 

 

Rendszerezési, összehasonlító képesség 

fejlesztése (környezetünk anyagai, eredetük 

felhasználásuk, tulajdonságaik, megmunká-

lás műveletei, szerszámai). 

Ősi lakhelyek: agyagkunyhó, pásztor-

kunyhó, vályogház stb. modellezése. 

Csoportmunka. 

Ismeri az építés főbb anyagait, az agyag 

mint természeti anyag tulajdonságait. 

Szövés, szövőkeret 

Fáról tanultak ismétlése. 

Szövet szövése, fonalszerű, lapszerű anya-

gok (szálirány, keresztirány). 

Az emberi alkotótevékenység folyamatának 

bemutatása, átélése egyszerű használati 

tárgy tervezése, kivitelezése során. 

1.Szövőkeret tervezése, kivitelezése. 

2. Szövés. 

Ismeri a szövés alapelemeit, eszközeit és 

egyszerű gyakorlatát. 

Vízi közlekedés 

Vízi járművek fejlődéstörténete. 

Víz és szél energiájának hasznosítása. 

Vízi jármű irányítása. 

Vitorla, kormány szerepe, anyaga, alakja. 

A tanulók alkalmazkodási, cselekvési és 

együttműködési képességének fejlesztése. 

Lényegkiemelő képesség alakítása a hason-

lósági (azonos, különböző) tulajdonságok 

alapján. 

Kísérletek úszó fatörzzsel. 

Tutaj alapjának tervezése, kivitelezése. 

Műszaki rajz ismeretek alkalmazása. 

Vitorla, kormány tervezése, kivitelezés. 

Egy adott terv megvalósítása algoritmus 

segítségével és önállóan. 

Szélenergia hasznosítás 

Mozgás átalakítás. 

Alumínium tulajdonságai és alakítása. 

Kartonalakítás. 

Különböző anyagok szerelése. 

A természeti energiák (víz, szél) felhaszná-

lási módjainak, átalakításának bemutatása. 

Az ember természetátalakító tevé-

kenységének értékelése napjainkban. 

Vitakészség fejlesztése. 

Szélmalom elemzése funkció alapján. 

Szélmalom modell tervezése, anyagvá-

lasztás (karton, alumíniumlemez) ezek ala-

kítása, szerelő műveletek. 

Tud papírfajtákat rendszerezni tulajdonsá-

gaik alapján. 

Felsorolás szintjén ismerni az egyszerű 

energiaátalakítási folyamatokat. 

Tárgyak alakja és terhelhetősége 

Formák anyagszerkezetek, épített szer-

kezetek elemzése. 

Hídépítés szakmái. 

 

A természetes és mesterséges formák közti 

különbségek felismertetése, ok-okozati 

összefüggés keresése. 

 

Kísérlet különböző szerkezetekkel (sima, 

redőzött, gyűrt, „szendvics”-szerkezet). 

Hidak elemzése, hídmodell tervezése, ki-

vitelezése fémépítő, karton, hurkapálca 

felhasználásával adott teherbírásra. 

Tudja, hogy ma már nem élhet  

az ember technikai környezete nélkül. 

 

 

 

Ahol szüleinkkel élünk 

Lakásunk külső és belső környezete. 

 

Tudatosítani, hogy az otthonuk, a háztartás 

és eszközeink fejlettsége is célszerű emberi 

tevékenység eredménye. 

A lakások, otthonok külső és belső környe-

zetének megfigyeltetése, fejlődésük vizsgá-

lata. 

Lakásalaprajz. 

Ismeri a mindennapi létünk nélkülözhetetlen 

technikai elemeit. 

Kiállítás. Objektív önértékelésre nevelés. 

Saját munka bemutatása. 

Kiállításra munkadarab válogatása. Kiállítás 

környezetének rendezése. 

Képes saját és mások munkájának értékelé-

se. 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
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Ismerje tanuló  

 az építés főbb anyagait megkülönböztetve a természetes és mesterséges anyagokat; 

 a technikai fejlődés változásának okait kiváltó tényezőket;  

 a modell és valóság viszonyát. 

Legyen képes a tanuló egyszerű tárgyak, játékok, modellek tervezésére, kivitelezésére, kipróbálására önállóan, illetve különböző mértékű segítséggel. 

 

4. GÉPEK A KÖRNYEZETÜNKBEN  

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Környezetünk gépei 

Gépek fő részei. 

Gépek energiaforrásai. 

A mozgásátvitel szükségességét és lehetősé-

gét bemutatni. 

Gépek otthonunkban. 

 

Bemutatni, hogy a technikai kultúra alakulá-

sa során a gépek milyen jelentőséggel bír-

tak, milyen veszélyeket rejtettek és rejtenek 

az ember számára. 

Megismertetni a környezetükben (otthon, 

iskola, közlekedés stb.) előforduló gépek 

közös jellemzőit, különbözőségeiket. 

Játékos ismerkedés a gépekkel. 

Egyszerű szerkezet kialakítása szerelőkész-

letből. 

Vásárlási és vagy használati tanácsadó ké-

szítése egy kiválasztott gépről. 

 

 

Tud felsorolni gépeket a környezetéből. 

Képes a gépek funkciójának megfogalmazá-

sára és a 

 fő részeinek megnevezésére. 

Ismeri a gépek előnyeit, veszélyeit.  
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SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 

 Ismerje fel a tanuló a gépek szerepét az ember életében, a gépek jellegzetes anyagát, fő részeit, a mozgásátvitel szükségességét és lehetőségét. 

 Tudja a környezetében leggyakrabban előforduló gépek rendeltetését megfogalmazni. 

 

 

5. JELES NAPOK − ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Téli ünnepek 

Vendégvárás, vendég meghívása, aján-

dékozás. 

Ünnepi szokások rendszerezése. 

Információ gyűjtése az ünnepi te-

vékenységekhez. 

Ötletelés, igény megfogalmazása, egyszerű 

tárgy készítése tanulói szükségletre a már 

megismert anyagokból. 

Projektmunkák, csoportmunkák. 

. 

Képes tevékenység dokumentálására (rajz-

ban, írásban). 

Tavaszi ünnepkör 

Anyagalakítás, háztartási tevékenységek. 

A tanult ismeretek rendszerezése, szintetizá-

lása. 

Információgyűjtés az ünnepi tevékenység-

hez és dokumentálás. 

1−4 osztályban megismert anyagok alkal-

mazása a tanult műveletek gyakoroltatása, 

rendszerezése. 

Ismer ünnepnaphoz kapcsolódó szokásokat, 

képes ezek felsorolására. 

 

Konyha és eszközei  

Konyhatechnológia. 

Konyhák régen és ma. 

A jövő konyhája. 

A konyhatechnológiai műveletek, sorrendi-

ségének megismertetése, rendszerezése 

egyszerű étel elkészítése során. Igényesség a 

környezet tisztasága iránt. 

A leggyakrabban használt háztartási esz-

közök funkcióját, szerkezetét, gazdaságos, 

takarékos használatát elsajátítani. 

Be tud mutatni egy konyhai eszközt, gépet 

(funkciója, története, részei, anyaga, haszná-

lata, tisztítása ). 

Ismeri kedvenc ételét, fel tudja sorolni ösz-

szetevőit, az elkészítés műveleteit 

Születésnapomra készülök 

Meghívó, meghívás. 

Takarítás. 

Játéktervezés. 

Ételkészítés. 

Terítés. 

 

Összetett háztartási munkafajták, munka-

formák, munkaszervezési módok, a családi 

szerepek bemutatása.  

A családi együttélés, munkamegosztás, az 

önellátás, a lakásgondozás alapvető módjai-

nak ismerete. 

Esztétikus környezet igényére nevelés, kör-

nyezetvédelem  a lakásban és a lakóhely 

környékén. 

Projektmunka 

 

Összetett háztartási feladatok résztevé-

kenységekre bontása,  a résztevékenysé-

geket rangsorolása. 

 

Elemi háztartás technikai műveletek el-

végeztetése. 

Gazdasági számítások. 

Fogyasztási szokások elemzése. 

Képes 3-4 háztartási munka megnevezésére 

 

Képes a környezet tiszteletére és védelmére. 

 

Ismeri a takarékosság, gazdaságosság lehe-

tőségeit a háztartási munkákban 

 

 SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje a tanuló…  

 a gyerekek feladatait a családban, a családi szerepeket; 

 a konyhatechnológiai műveletek sorrendiségét egyszerű étel elkészítése során; a leggyakrabban használt háztartási eszközök funkcióját, szerkezetét, gazdaságos, taka-

rékos használatát. 
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Tudjon a tanuló…  

 összetett háztartási feladatot résztevékenységekre bontani, a résztevékenységeket rangsorolni; 

 meghatározni személyes tennivalóit a családi munkamegosztásban; 

 

Legyen képes…  

 igényeit megfogalmazni, ötleteit elmondani az ünnepi készülődés során,  

 tervet készíteni munkájához; 

 egy konyhai eszköz, gép bemutatására (funkciója, története, részei, anyaga, használata, tisztítása stb.). 

 

6. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Közlekedési eszközök csoportjai; különleges 

eszközök. 

 

A tanulók felkészítése a biztonságos, bale-

setmentes közlekedésre  

a gyalogos közlekedési szabályok gyakorol-

tatásával. 

A balesetmentes járműhasználat szabályai-

nak felismerése, magyarázata. 

Lakóhely közlekedésének elemzése. 

Tanulmányi séta, szituációs játék. 

 

Ismeri a gyalogos kötelességeit és jogait a 

közúti közlekedésben. 

A kerékpár mint környezetbarát közlekedési 

eszköz. 

A kerékpár funkcionális egységei. 

Biztonságos kerékpározás feltételei.  

Biztonsági felszerelések. 

A kerékpárosra vonatkozó közlekedési 

szabályok, veszélyhelyzetek felismerése, 

megismertetése. 

 

A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok 

gyakorlása: le- és felszállás, egyenes haladás 

és kanyarodás, követési távolság.  

Gyorsítás, lassítás. 

Biztonsági eszközök anyaga, működése, 

használata. 

Tudja a kerékpáros közlekedés szabályait, a 

kerékpárosokra vonatkozó jelzőtáblák, út-

burkolati jelek jelzéseit.  

 

Közlekedési játék A közlekedésről tanultak ismétlése, rendsze-

rezése. 

Terepasztal tervezése, kivitelezése, mo-

dellezése. 

 

Társasjáték tervezése, kivitelezése a tanult 

anyagokból és műveletekkel. 

Ismeri a közlekedési eszközöket, a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Közlekedési teszt 

 

A közlekedéssel kapcsolatos helyes maga-

tartási szokások, elvárt udvariassági szabá-

lyok rendszerezése, alkalmaztatása. 

 

Az úttesten való átkelés szabályainak is-

merete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszély-

helyzetek elemzése, a balesetek megelőzési 

lehetőségeinek ismerete.  

Gyakorlatok, szituációs játékok, KRESZ-

teszt, KRESZ-játékok. 

Alkalmazza a gyalogos közlekedés szabá-

lyait. 

 

Ismeri és alkalmazza az udvarias magatartá-

si szokásokat. a közlekedésben. 

 

 

 



330 

  

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Az úttesten való átkelés szabályainak ismerete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 

 Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek elemzése, a balesetek megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

 A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 

 A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok ismerete: le- és felszállás, egyenes haladás és kanyarodás, követési távolság. 

 A kerékpár közlekedésbiztonsági berendezéseinek felsorolása. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAMRÓL 

 

A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és veszélyei terén: 

 Tudja felsorolni a természetes és mesterséges környezet néhány elemét. 

 Konkrét esetekben ismerje fel a technikai problémát. 

 Nevezze meg környezete tárgyainak anyagát. 

Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum). 

 Keressen tanári irányítással saját tapasztalatai alapján megoldásokat technikai problémahelyzetekre. 

 

Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat terén 

 Fogalmazza meg szóban, tanári segítséggel az adott technikai problémát. 

 Terveit tudja megjeleníteni szóban, írásban, rajzban, tárgyi alkotásban. 

 Tudjon elkészíteni egyszerű műveletekkel, alapszerszámokkal vagy kézzel tárgyat, modellt.  

 Mondja el a munkafolyamatot rajzos folyamatábráról. 

 Állapítsa meg, hogy egy anyagon belül az egyes fajták tulajdonságai hogyan befolyásolják a megmunkálhatóságot. 

 Azonosítsa a térbeli képet a tárggyal. 

 Tudjon becsülni, mérni, egyszerű műszaki ábrát készíteni terveihez. 

 Mutasson be egy általa megismert szakmát. 

 Mondja el elemi szinten a gazdálkodás, takarékosság, szolgáltatás lényeges jegyeit. 

 

Munkavégzési és tanulási, magatartási szokások terén 

 Vegye figyelembe az építés során az arányokat, oldja meg a tárgy és a funkció összhangját. 

 Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonsága és a felhasználhatósága közötti összefüggésre. 

 Válassza ki a tanult megmunkáláshoz szükséges szerszámot, eszközt. 

 Alkosson véleményt adott technikai probléma megoldásáról. 

 Törekedjen a tanult eljárások, munkafogások szabályos alkalmazására, elvégzésére. 

 Soroljon fel alapvető háztartási munkát. 

 Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása. 

 Környezettudatos magatartást tanúsítson. 

 Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. 

 Balesetmentes közlekedésre legyen képes. 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

Bevezető és kezdő szakasz 

(1–4. évfolyam) 

 

BEVEZETÉS 

 

A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztését. A 

tananyag tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálja az egészségvédelmet, a tanulók fizikai állapotának javítását, teherbíró képességük növelését. A tanító segítse a 

gyermek természetes mozgásigényének érvényesülését, alakítsa ki bennük a mindennapi testedzés iránti igényt. Ennek érdekében alapvető cél a testmozgás, testnevelés tan-

tárgy megszerettetése. A testnevelési óra minden egészséges tanuló számára kötelező. A tanulók mozgástulajdonságai, fizikai állóképességük az alsó tagozatban – különösen 

az 1−2. osztályban – nagyon eltérőek (egy év eltérés is lehet a naptári és biológiai életkor között). 

 

A testnevelés célja és feladata: 

 Az egészség biztosítása és megőrzése. 

 Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók közepes szintre hozása. 

 A testtartási hibák megelőzése. 

 A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. 

 A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. 

 Minden testnevelési óra a gyermek számára az öröm, siker forrása. 

 A közúti közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése. 

 Játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók…  

 mozgásműveltségét; 

 pótolja az esetleges elmaradásokat; 

 koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá tegye őket a későbbi hatékony mozgásos cselekvés tanulására, sportolásra; 

 elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét; 

 fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességüket; 

 járuljon hozzá a sportolás eszközeivel a tanulók életigenlő, az egészséget sajátos értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé formálás-

ban. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Anyanyelvi kommunikáció. A testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell elsajátítani. 

 A mozgást nagymértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi-lelki adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető önismeretük, önértékelésük. 

 A testnevelés mozgásanyagának segítségével, nagy hatékonysággal fejleszthetők a korosztályok értelmi képességei. 

 A higiéniai szokások kialakítása, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek, megismertetése segíti az egészség megőrzését. 

 Vállalkozói kompetencia. Cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést. 

 Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása, a pozitív hozzáállás. 

 Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frissességére. 

 A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet és épített környezet védelmét. 
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 A szép, harmonikus mozgás segíti az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését. 

 A mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is folyik. 

 

Bevezető–kezdő szakasz (1−4. évfolyamok) 

 

Célok és feladatok 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági te-

vékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók 

életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus ké-

pességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a 

diákok megbecsüljék társaik teljesítményét, motorikusan képzettek legyenek, mozgásuk kulturálódjon, felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. 

Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. Az 1−4. osztályos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismere-

tekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez 

teszi alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejleszté-

sére. Az alsó tagozatos testnevelési óra sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és 

az önálló munkát követelő iskolai élet között, ezen kívül  kötődést jelentő élményeket nyújt a gyerekek mozgásvágyának fenntartásához.  

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az orto-

pédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légző rendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lénye-

gének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs 

képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladat-

megoldáshoz, készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechani-

kai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme.  

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szere-

tete, környezetkímélő magatartás. 

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a bevezető-kezdő szakaszban: 

Énkép, önismeret 

 Találja meg helyét saját közösségében. 

 Pozitívan értékelje saját elért eredményét, ismerje el társai teljesítményét. 

Hon- és népismeret: 

 Az iskolán kívüli sportmozgások-játékok, túrák, kirándulások alkalmasak a közöttük élő emberek, szokások, értékek természetes és épített környezet megismeré-

sére. 

Demokráciára nevelés 

 A testnevelési- és népi játékok alkalmas terület a konfliktusok kezelésére, szabályok betartására, a durva játék, viselkedés megelőzésére, kezelésére. 

Óvják, védjék környezetüket, a testnevelési szereket, az eszközöket, a pályákat, az épület berendezéseit. 

A bevezető-kezdő szakasz a legmegfelelőbb alkalom a sokoldalú mozgástanulásra, ennek tudatosítására. 



333 

  

Könnyített feladatokkal, fokozott figyelemmel alakítsuk a lemaratottakat a testi-lelki egészségük fejlesztéséhez. 

 

Fejlesztési célok 1−2. évfolyam Bevezető szakasz 3−4. évfolyam Kezdő szakasz 

Tananyag 

Anyanyelven folyatott kommunikáció Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások Ugróköteles játékok, járások és futások 

A tanulás megtanulása Madzagos játékok, szökdelések és ugrások Rímfaragás, szökdelések és ugrások 

Vállalkozói kompetencia Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások  Kiesős játékok, dobások 

Anyanyelven folytatott kompetencia Testtartást, járást fejlesztő játékok, egyensúlygyakorlatok Tapsos játékok, egyensúlygyakorlatok 

Anyanyelven folytatott kommunikáció Babzsákos játékok, labdás feladatok Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, labdás felada-

tok 

Vállalkozói kompetencia Fogócskák, küzdő feladatok Testtartást, járást fejlesztő játékok, küzdő feladatok 

Interperszonális, szociális kompetencia Szabadidős sporttevékenység, úszás Szabadidős sporttevékenység, úszás 
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JÁRÁSOK, FUTÁSOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A különböző feladatokkal, változatos meg-

oldási lehetőségekkel a tanulók  

mozgásműveltségének gyarapítása. 

Az elöl haladók lépéseire történő gyors 

reagálás. 

A járásgyakorlatoknál a játékosság biztosí-

tása árnyék- és társas gyakorlatokkal. 

Szereken a járás biztonságára törekvés. 

Futó állóképesség fejlesztése (az egyéni 

képességek fokozott kibontakoztatása az 

egyénre szabott feladatok végeztetésével). 

A gyorsaság növelése változatos fe-

ladatokkal. 

Iramjátékos futás, indulás, iram- és irányvál-

toztatásnál a technikai végrehajtás csiszolá-

sával. 

Játékosságra törekvés a rajtversenyeknél. 

Akadályfutásban folyamatos haladás minél 

kisebb sebességcsökkentéssel. 

 

Járások: 

– behunyt szemmel előre, hátra, oldalra, 

– jelre a tanult testhelyzetek gyors felvétele, 

– meghatározott lépésszámmal, 

– oldalpárban, kéz-, vállfogással, érintőjá-

rás, 

– járás tapssal, dobbantással, énekszóra, 

járás lépcsőn, tengerészjárás oldalirányba 

kitámasztással) 

Futások: 

– kötetlen, tartós futás (8-10 perc), 

– futás összetett feladatokkal, 

– futás végtelenített akadálypályán, 

– futás iram-, irányváltoztatással. 

Gyorsfutás: 

– 30-60 m-en, 

– speciális feladatokkal, 

– cikcakkban, 

– akadályok felett, 

– gyors indulások, 

– rajtok, rajtversenyek. 

Fogójátékok: „Üsd a harmadikat”, „Félper-

ces fogó”, „Árokfogó”,  

„Csapatfogó”, „Kotló és a kánya”, futóver-

senyek stb. 

Engedjük, hogy a tanulók is kitalálhassanak 

különböző kombinációkat, amit utánzással 

akár az egész osztály is együtt hajthat végre. 

Engedjük szabadjára a saját és a tanulók 

fantáziáját. Használjuk ki azok mosolyt 

fakasztó hatásait is.  

A tanulás kezdeti szakaszában a tanulókkal 

végrehajtandó feladatok variálását először a 

mozgásban résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert  

ezt viszonylag alacsony képzettségi fokon is 

könnyen el lehet sajátítani.  

Változó feltételeknek megfelelően tudja 

szabályozni járását, futását. 

Járás közben pontosan, fegyelmezetten hajt 

végre különféle feladatokat, 

Tud egyenletes iramban 8-10 percig futni, 

12-15 percig tartó futómozgást tartalmazó 

játékban részt venni. 

Ismeri  az állórajttal történő indulást. 
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SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az ismert mozgásformák feladathelyzetben 

való alkalmazása. 

Végeztessük könnyedén, folyamatosan a 

sorozatugrásokat. 

Futás közben végzett ugrások − szökdelések 

gördülékeny összekapcsolása. 

Biztonságos talajra érkezés a sorozat-

ugrásoknál és a mély ugrásoknál. 

Erőteljes fölfelé történő elugrás a nagy ívű 

ugrásoknál. 

Szökdelések: 

– páros és egy lábon, továbbá feladatokkal, 

– fordulatokkal, ugrókötéllel, 

– lengőkötéllel, 

– különböző alakzatban. 

Ugrások: 

– futás közben felugrás, 

– futó-, ugrógyakorlatok akadályok között, 

– sorozatugrások, egy és páros lábon, 

– felfutás lépcsőzetesen elhelyezett szerekre 

(elugrással) 

– ugrás dobbantódeszkáról, 

– ugrási kísérlet magasba, leugrás függés-

ből, 

– ugrás távolba nekifutással elugrásból, 

helyből magasugrás. 

Játékok: versengések, kötélugró iskola 

stb. 

Elsődleges célunk ebben az előkészítő fá-

zisban az, hogy a tanulók intra- és 

intermuszkuláris koordinációját fejlesszük, 

ami elsősorban az idegrendszer alkalmazko-

dóképességének a fejlesztésében jelent-

kezik. Éppen ezért a feladat végrehajtások 

tekintetében bármelyik mozgásvégrehajtás 

elfogadható hiszen jelen esetben nincs mo-

delltechnika aminek konkrét elsajátítására 

törekszünk.  

Tud szökdelést végezni. 

Képes ugrásgyakorlatot végrehajtani 

– páros és egy lábon, továbbá negyed- és 

félfordulattal, 

– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, 

– lengőkötéllel (társak által hajtott), 

– különféle alakzatban. 

– futás közben felugrással jelekre, 

– futó-, ugrógyakorlatot akadálypályán, 

– lépcsőzetesen elhelyezett szereken, 

– el- és felugorva néhány lépés nekifutással. 

Tudjon távolba ugrani nekifutással 60 cm-es 

elugró sávból nekifutással. 

Tudjon ugródeszkáról páros lábbal szabá-

lyosan elugrani, ugrási kísérletet végezni 

magasba. 
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DOBÁSOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A koordinációs képesség fejlesztése az 

összetett feladatok gördülékeny összehango-

lásával  

(pl.: akadályversenyekbe épített dobásfela-

datok). 

A dobás távolságától és a szer súlyától füg-

gően a dobások erejének szabályozása. 

Dobásoknál haladás közben a figyelem 

célpontra irányítása (vízszintes, függőleges 

cél). 

Dobókészség fejlesztése az egy- és kétke-

zes, illetve alsó és felső dobásoknál. 

A különböző feladathelyzeteknek megfelelő 

dobásforma megválasztása. 

Dobások: 

– különböző nagyságú szerekkel: jobb-, bal-

, két kézzel, 

– különböző dobásmódokkal, 

– távolba, célba, helyből, mozgással. 

Kislabdahajítás helyből, kidobó állásból, 

befordulással és kilépésből. 

Tömött labda lökése távolba (egy és két 

kézzel). 

Játékok: „Bombázó”, „Céllabda”, „Vadász-

labda”, „Szabadulás a labdától”,  

„Léggömbvadászat”. 

Az óra anyagát az osztály egyidejű mozga-

tásával hajtsuk végre. Törekedjünk arra, 

hogy a lehető legváltozatosabb és legtöbb 

kombinációs lehetőséget hozzuk létre. A 

kombinációk számát emeljük magasra, és ne 

ismételjük meg a feladatokat 2-3 alkalomnál 

többször. A bemutatott kombinációk haszna 

akkor jelentkezik, ha magas variabilitással 

és alacsony ismétlésszámmal alkalmazko-

dásra késztetjük az idegrendszert. Engedjük, 

hogy a tanulók is kitalálhassanak különböző 

kombinációkat, amit utánzással akár az 

egész osztály is együtt hajthat végre. Enged-

jük szabadjára a saját és a tanulók fantáziá-

ját. Használjuk ki azok mosolyt fakasztó 

hatásait is. 

Képes dobásokra célba, állásból, járásból, 

futásból vízszintes és függőlegesen elhelye-

zett tárgyra. 

Távolba dobásra helyes technikával. 

Ismeri az egy- és kétkezes dobásokat, löké-

seket, hajításokat 

A mozgásfolyamat lényegi hibáinak felisme-

rése, megnevezése, kijavítása (pl.: a kar 

helytelen helyzete dobásnál, lökésnél).. 
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TÁMASZ, FÜGGŐ, ÉS EGYENSÚLY GYAKORLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Általános erő- és állóképesség fejlesztése. 

A koordinációs képesség fejlesztése. 

Haladás közben gördülékeny aka-

dályleküzdés kéztámasszal. 

A jó időkihasználásra nevelés. 

Térbeli tájékozódásképesség növelése. 

Az egyes gyakorlatok önálló, szép bemuta-

tása, kivitelezése. 

a.) – nyúlugrás, bátorugrás, bakugrás társon 

át, „hosszú bukfenc” 

– fekvőtámaszban végzett gyakorlatok, 

guggoló támaszból vetődés előre, mellső 

fekvőtámaszba és vissza, 

– kézállási kísérletek bordásfalnál (kézál-

lás), cigánykerék, bordásfalnál  hátsó 

guggoló támaszból járás  

a lábakkal kézállás felé és vissza, 

– zsugorkanyarlati átugrás, 

– függőleges repülés, 

– „kismacska”- ugrás. 

– bordásfalon végzett  

– majomugrás, 

– mászás kötélen (lefele függeszkedés), 

– gyűrűn: húzódzkodás, zsugorfüggés, lebe-

gőfüggés, lefüggés, ugrással átfordulás 

hátsó függőállásba és vissza, hintázás fu-

tással. 

– járás, futás különböző szereken, 

– egyensúlyozás állásban, leülés-felállásban, 

libikókán, változatos szereken, kézben, 

fejen tartott tárgyakkal, 

– gurulások tárgyakkal szerekkel, 

– gyakorlatok labdával (szereken állva). 

Vegyük figyelembe, hogy a mai hallgatók 

fizikai és koordinációs képességei nem jók, 

ami adott esetben túlsúllyal is párosulhat. 

Ettől eltekintve  

a dobbantó és trambulinos valamint az 

egyensúlyozó feladatsorokat az előbb emlí-

tett szempontok figyelembevétele mellett 

tegyük változatossá és sokszínűvé. Tovább-

ra is adjunk lehetőséget  

a tanulóknak kreativitásuk és aktivitásuk 

megmutatkozására adott esetben értékelésé-

re. A talaj és ugrás valamint az egyensúlyo-

zó gyakorlatokkal egyidőben fejlesszünk 

fizikai képességeket is. Mindezek figyelem-

bevétele mellett a biztonságot tartsuk min-

dig szem előtt. Abban az esetben, ha a hall-

gatók fizikális képességei nem teszik lehe-

tővé a gyakorlatok végrehajtását, adjunk 

nekik megfigyelési, hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a kognitív képességeket.  

 

Tudatosan végzi az általános erő- és állóké-

pesség gyakorlatait (láb-, kar-, has-, hát-

izom). 

 

Betartja a játék és magatartási szabályokat, 

Képes a feladatok pontos végrehajtására, 

teljesítmény javítására. 

Tudja: 

– a tanított mozgásformák, gyakorlatok 

eredményes, szép kivitelezését, 

– a térbeli tájékozódást fordított testhelyzet-

ben (fejállás, kézállás, lefüggés), 

– részt vesz az általános erő- és állóképes-

ségben (láb-, kar-, has-, hátizom). 
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LABDÁS GYAKORLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– biztonságos labdavezetés, irányváltozta-

tással, haladással, 

– helyezkedés a labda elkapásához, 

– labdajáték közben a kedvező helyzetben 

lévő társ gyors megtalálása és pontos cél-

zás képessége, 

– labdajátékok elsajátítása: zsinórlabda, 

zsámolylabda (mini kosárlabda, kézilab-

da), 

– a rendszeres testgyakorlási igény megszi-

lárdítása, megszerettetése. 

 

 

Labdás ügyességi feladatok helyben, moz-

gás közben: 

– terelgetés iram-, irányváltással, 

– gurítás kézzel, lábbal, 

– feldobás. elkapás, ütögetés, pörgetés, 

– érkező labdák elfogása, elkapása, 

– labdavezetés feladatokkal (mindkét kézzel 

kis területen, társhoz igazodva), 

– átadások, hajítások, dobások, rúgások 

helyből, nekifutással távolba, társnak, cél-

ba, 

– labda fejelése, visszafejelése, passzolási 

kísérletek párokban helyben, 

– labda levegőben tartása kézzel, lábbal, 

fejjel, kapura dobási, rúgási kísérletek, 

kosárdobási kísérletek helyből. 

 

Az óra anyagát az osztály egyidejű mozga-

tásával hajtsuk végre. A feladatokat minden 

esetben végezzük el különböző méretű és 

súlyú labdákkal. A labdavezetés minden 

esetben történjen meg lábbal és kézzel egya-

ránt akár egyszerre is. Párokban történő 

munkánál használjunk egy vagy akár több 

labdát, melyek lehetnek egyformák és kü-

lönbözőek is. Hajtassuk végre a feladatokat 

nyitott szemmel és csukott szemmel egya-

ránt. Az is elfogadható, ha csak az egyik 

szem van becsukva, de ilyenkor mindkét 

szemmel dolgozzunk felváltva. Engedjük 

szabadjára  

a saját és a tanulók fantáziáját. A gyakorla-

tosotok összeállításánál vegyük figyelembe, 

hogy nem kifejezetten az egyes labdajáték-

okban alkalmazható továbbítási és érintési 

módokat gyakoroltatjuk. Ezért nyugodtan 

használjunk kosárlabda helyett, röplabdát, 

vagy focilabdát, de adott esetben a pöttyös 

labda és a teniszlabda is megfelelő egy 

esetleges alkarérintéshez. Ne a már megszo-

kott és az ismert sportágaknak megfelelő 

szereket válasszuk ki.  

Tud önállóan játszani a tanult játékok fel-

használásával. 

Ismeri a legmegfelelőbb labdafogást, elka-

pást, birtoklást, feladathelyzetben, játék 

közben. 

Tud alkalmazkodni a labda méretéhez, sú-

lyához, a repülő labda útjához, ívéhez, irá-

nyához, sebességéhez. 
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KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– a mozdulatgyorsaság fejlesztése, 

– az ellenfél megbecsülése, 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése, kitar-

tás az erőkifejtésben, 

– a társ mozgásához igazodás, 

– önellenőrzés mozgás közben, tudatos 

feladatmegoldás, 

– balesetveszély elhárítása. 

Szabadulás csuklón fogásból. 

Grundbirkózás. Kötélhúzás. 

Mögékerülés, kiemelés. 

Vívás két kézzel. 

Kézráütés mellső fekvőtámaszban. 

„Legyező” (szemben álló kézfogó társsal 

dőlés hátra karnyújtásig és vissza). 

A fejlesztendő képességek tekintetében 

ajánlott az egyéni, páros és együttes osztály-

foglalkozások gyakori váltogatása a sokféle 

szituációs helyzet kialakítása érdekében. 

Ösztönzzük a tanulókat az alapjátékok sza-

bályainak módosítására a kreativitás és 

innovatív gondolkodás fejlesztése érde-

kében. Ne féljünk a gyakori szabálymódosí-

tástól még akkor is ha az pillanatnyilag 

megértési problémákat okozhat a tanulók 

fejében. A lehetőségek figyelembevétele 

mellett ösztönözzük a tanulókat, hogy bát-

ran készítsenek saját csapatjátékot, az ő 

álltaluk kitalált szabályok megtartása mellett.  

Helyzetfelismerés a védekező  

és támadó helyzetben. 

Képes a mozgásban előforduló hibák felis-

merésére, azok kijavítására. 

Teljesítmény: szabályok ismeretében, betar-

tásával – mögékerülés, grundbirkózás. 

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tervezzünk és végezzünk mind  

a négy évszaknak megfelelő foglalkozást a 

szabadban. 

Legyen örömszerzés forrása a szabadban 

eltöltött óra. 

 

− számháború (a lehetőségek függvényében) 

– járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal) 

– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás, 

– hógolyózás. 

Játékok:– a jégen, 

– hóember építése, 

– távdobás, célbadobás hógolyóval, hógo-

lyócsata, 

– szánkó húzó-toló verseny, 

– lesikló verseny szánklóval. 

A szabadtéri órákat előre tervezzük meg és 

a tanulókat idejében tájékoztassuk  

 a megfelelő ruha, cipő kiválasztását, a fel-

szerelésről történő gondoskodást  

 illetően 

Törekedjünk az érdekes, változatos óraveze-

tésre (kellő bemelegítés, sok játék stb. ). 

Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a 

gyerek állapotát, reagálását. 

Fokozatosan figyeljünk a sérülések megelő-

zésére. 

Elviseli az időjárás kellemetlen hatásait.  

Felkészül a szabadtéri foglalkozásokra (ru-

házat, felszerelés). 

Képes az évszaknak megfelelő mozgás 

(játék) űzése a szabadban. 
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Testnevelés 1-4. 

Cél 

Az izom- és ízületi rendszerük megalapozása, az egészséges testi fejlődésük biztosítása. 

Igényük kialakítása a rendszeres testmozgásra.  

Ismerjék meg a különböző sportágak alapjait: atlétika, torna. 

Kis szerigényű, egyszerű szabályjátékok megtanítása, melyeket képesek önállóan is játszani. 

Azon sportágak egyszerűsített szabályainak megismertetése és alkalmazása, melyeket az adott körülmények lehetővé 

tesznek. 

Fejlődjön kondícionális és koordinációs képességük és mozgásos cselekvésbiztonságuk. 

Követelmény 

Végezzenek rendszeres mozgást, mely biztosítja az életkoruknak megfelelő keringési, mozgató és légzési rendszert. 

Alakuljon ki helyes testtartásuk. 

Tudjanak néhány atlétikai alaptechnikát. 

Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű mozgásokat. 

Alakuljon ki elemi szintű játékkészségük. 

Legyenek képesek részt venni különböző testnevelési játékokban. 

Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 

A testnevelési játékok felhasználásával, a kondícionális és a koordinációs képességek fejlesztésével legyen képes 

végrehajtani a különböző mozgásformákat. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, szóbeli és írásbeli szöveges értékelés a 4.o. végéig. Érdemjegyet a 4.o. végén kap a tanuló. 

Kapcsolatok 

Keresztkapcsolatok: Egészség és életvitel, Ének-zene, Magyar nyelv és irodalom, Matematika 

Feltételek 

Eszközök, feltételek 

Udvar, játékra, futásra alkalmas terület, ugrógödör. 

Szerek: tornabot, maroklabda, ugrókötél, karika, 1 kg-os, 2 kg-os tömött labda, gumilabda, kézilabda, 

focilabda, zsámoly, tornapad, öt részes szekrény, tornaszőnyeg, dobbantó, szánkó. 

Testnevelés 1-2. 

Megjegyzés 

Óraszámok: 1.oszt. 2.oszt. összes % 

heti: 2 2   

foglalt: 66,5 66,5 133 90 

szabad: 7,5 7,5 15 10 

összesen: 74 74 148 100 

 

 Javasolt %-os arányok 

Rendgyakorlatok 5% 

Gimnasztika 20% 

Járások és futások 20% 

Szökdelések és ugrások 10% 

Dobások 5% 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 20% 

Labdás gyakorlatok 15% 

Téli foglalkozás a szabadban 5% 

Cél 

Az óvodában tanult mozgásformák magasabb szintű végrehajtása. A mozgás iránti vágy felkeltése. 

A csont- és izomrendszer fejlődésének elősegítése mozgásos gyakorlatokkal. 

Mozgásos feladatok egyszerű módozatainak elsajátítása. 
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Követelmény 

Legyen képes egyszerű talajtorna-elemek önálló végrehajtására: gurulóátfordulások különböző testhelyzetekből 

különböző testhelyzetekbe. 

Alakuljon ki a megfelelő technikai készség: futások, ugrások, dobások. 

Legyen képes párban a labdakezelés technikáinak végrehajtására. 

Kapcsolatok 

Keresztkapcsolatok: Egészség és életvitel, Ének-zene, Magyar nyelv és irodalom, Matematika 

Rendgyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Fegyelmezett munkavégzés alapjainak elsajátítása. 

Irány, távolság fogalmainak megalapozása. 

A tanulók alakzathoz kötött mozgásának kialakítása. 

Követelmény 

Ismerje a vezényszavakat, önállóan tudja alkalmazni azokat. 

Ismerje az irányokat. 

Tartalom 

Vigyázz-pihenj állás. 

Testfordulatok helyben. 

Nyitódások, zárkózások helyben. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, egyéni hibajavítás. Szempontjai: 

 az alaki gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 a fogalomhasználat pontossága. 

Kapcsolatok 

Keresztkapcsolatok: Matematika, Természetismeret 

Gimnasztika 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Izom, ízületi rendszer általános fejlesztése. 

Megfelelő testtartás kialakítása. 

Követelmény 

Ismerje az egyszerű gimnasztikai formákat, tudja azokat utánozni. 

Végezzen egyszerű mozgásokat zenére, dalra. 

Tartalom 

Szabadgyakorlati alapformájú kettő- négy ütemű szabad és szergyakorlatok. 

Tartásjavító gyakorlatok. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, egyéni és általános hibajavítás. Szempontok: 

 a gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 a fogalomhasználat pontossága. 

Kapcsolatok 

Keresztkapcsolatok: Ének-zene, Magyar nyelv és irodalom 
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Járások és futások 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Mozgáskoordináció, harmonikus mozgás fejlesztése. 

Versenyszellem kialakítása. 

A tartós futás, a futógyorsaság fejlesztése. 

Követelmény 

Változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását. 

Legyen képes négy-hat percig folyamatosan futni. 

Tartalom 

Járás lábujjhegyen, sarkon és külső talpélen. 

Futás magas térdemeléssel, sarokemeléssel. 

Futások irányváltoztatással. 

Egyenletes iramú futás ( 2-6 perc ). 

Rajtok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből ( 10-30 méterig ). 

Sor- és váltóversenyek, futófeladattal. 

Értékelés 

Verseny rövid távon ( 30 méter ). 

Felmérés ( 30 méter ). 

Egyéni hibajavítás. 

Szökdelések és ugrások 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Az ugrás technikájának elsajátítása. 

Az ugrókészség fejlesztése. 

Követelmény 

Legyen képes egy és páros lábon kis távolságok és akadályok legyőzésére. 

Tartalom 

Szökdelések helyben egy és páros lábon. 

Fel- és leugrások páros lábon, kis magasságra ( zsámoly ). 

Helyből távolugrás. 

Ugróiskola. 

Értékelés 

Általános hibajavítás. 

Mérés: helyből távolugrás. 

Dobások 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Hajító-lökő mozdulat kialakítása. 

Követelmény 

Tudjon különböző méretű és tömegű labdával távolságot legyőzni. 

Tartalom 

Kislabda fogása, hajítások különböző testhelyzetekből. 

Tömöttlabda dobások kétkézzel célba és távolságra. 
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Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, egyéni hibajavítás. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

A vázrendszer erejének növelése. 

Az egyensúlyérzék fejlesztése. 

Követelmény 

Legyen képes egyszerű talajtorna elemek végrehajtására. 

Fejlődjön koordinációs képessége egyszerű egyensúlygyakorlatokkal: legyen képes egyszerű helyváltoztatásokra, 

mászásokra, kúszásokra. 

Tartalom 

Talajtorna elemek: gurulóátfordulások különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe, előre és hátra; 

zsugorfejállás. 

Egyensúlyfeladatok padon - járások, futások. 

Támaszgyakorlatok - pad, zsámoly, szekrény felhasználásával és talajon. 

Váltóversenyek egyszerű tornaelemek felhasználásával. 

Értékelés 

Egyéni hibajavítás. 

Megfigyelés: talajelemek végrehajtásának pontossága. 

Labdás gyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

A labdavezetési gyakorlatok alapjainak elsajátítása. 

Követelmény 

Legyen képes a különböző irányokból érkező labda kezelésére. 

Tudjon labdát vezetni különböző irányokba, kézzel és lábbal. 

Tartalom 

Párokban labdaátadások, labdagurítások kézzel és lábbal, különböző testhelyzetekben. 

Labdavezetés tárgykerülésekkel különböző testhelyzetekben. 

Célbadobások labdával. 

Váltóversenyek labdás feladatokkal. 

Értékelés 

Egyéni hibajavítás. 

Megfigyelés: labdavezetés kézzel, lábbal. 

Téli foglalkozás a szabadban 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Téli játékok végzése a szabadban. 

A szabadban történő foglalkozások feltételeinek megtanítása: öltözködés, mozgás. 

Követelmény 

Viselje el az időjárás kellemetlen hatásait. 

Válasszon az évszaknak és a tevékenységnek megfelelő öltözetet. 

Legyen képes önálló játékra a téli lehetőségek kihasználásával. 
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Tartalom 

Szánkózás, hógolyózás, hóember építése. 

Fogójátékok, váltóversenyek szánkóval. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés. 

Testnevelés 3-4. 

Óraszám 

Iskolai: 148 óra 

Tanítási ciklus 2 óra / 1 hét 

Megjegyzés 

Óraszámok: 3.oszt. 4.oszt. összes % 

heti: 2 2   

foglalt: 66,5 66,5 133 90 

szabad: 7,5 7,5 15 10 

összesen: 74 74 148 100 

 

 Javasolt %-os arányok 

Rendgyakorlatok 5% 

Gimnasztika 15% 

Járások és futások 15% 

Szökdelések és ugrások 10% 

Dobások 10% 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 20% 

Labdás gyakorlatok 15% 

Küzdofeladatok és -játékok 5% 

Téli foglalkozás a szabadban 5% 

Cél 

Váljon igényükké az önálló, rendszeres mozgás. 

Mozgásuk váljon koordinálttá. 

Ismerjék meg a különböző sportágak alapjait: atlétika, torna. 

Alakuljon ki bennük a versenyszellem. 

Követelmény 

Rendelkezzen a korosztályukhoz képest magasabb szintű állóképességű mutatókkal. 

Az atlétika és a torna sportágak alapvető mozgásformáinak technikáját ismerje és a korosztályának megfelelő szinten 

hajtsa végre. 

Legyen képes egyszerűsített csapatjátékban együttműködésre. 

Alakuljon ki benne a csapatszellem. 

Alkalmazkodjon szervezete a nehéz időjárási körülmények között végzett sporttevékenységekhez. 

Kapcsolatok 

Keresztkapcsolatok: Egészség és életvitel, Ének-zene, Magyar nyelv és irodalom, Matematika 

Rendgyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

A munkavégzés alapjául szolgáljanak a rendgyakorlatok. 

Követelmény 

Tudjon végrehajtani különböző alakzatokat - fejlődéseket, leszakadást, igazodást, takarást - mozgás közben is. 
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Tartalom 

Járás, futás közben zárkózások, leszakadások. 

Párokba fejlődés, irányváltoztatás. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, egyéni hibajavítás. Szempontjai: 

 az alaki gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 a fogalomhasználat pontossága. 

Gimnasztika 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Izom, ízületi rendszer mozgékonyságának növelése, a vázizomzat erősítése. 

A tanult gimnasztikai elemek pontos bemutatására, kivitelezésére törekvés. 

A gimnasztikai alapformák összekapcsolása önálló gyakorlattá. 

Követelmény 

Tudja önállóan végrehajtani a gimnasztikai gyakorlatokat. 

Tartalom 

Szabadgyakorlati alapformájú négy-nyolc ütem szabad, tornabot, pad, labda, ugrókötél és egyéb szergyakorlatok.  

Tartásjavító gyakorlatok. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, egyéni hibajavítás. Szempontjai: 

 a gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

 önálló gimnasztikai gyakorlat végrehajtása, 

 a fogalomhasználat pontossága. 

Járások és futások 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Mozgáskoordináció fejlesztése. 

A kar- és lábmunka összhangjának megteremtése. 

Követelmény 

Ismerje az egyszerű futóiskola gyakorlatokat. 

Törekedjen vágtafutásnál a maximális sebesség elérésére. 

Legyen képes hat-nyolc percig folyamatosan futni. 

Tartalom 

Járás lábujjhegyen, sarkon és külső talpélen. 

Futás magas térdemeléssel, sarokemeléssel. 

Egyenletes iramú futás (kettő-nyolc perc). 

Rajtok, rajtversenyek. 

Az állórajt technikája. 

Versenyek állórajtból (30-60 méterig). 

Sor- és váltóversenyek futófeladattal. 

Értékelés 

Verseny (30-60 méteres síkfutás). 

Mérés (60 méteres síkfutás). 

Egyéni hibajavítás. 

Szökdelések és ugrások 

Szerkezet: párhuzamos 
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Cél 

Ugrófeladatok elsajátítása különböző távolságra és magasságra. 

Követelmény 

Legyen képes koordinált sorozatugrásokra. 

Sajátítsa el a távolugrás legegyszerűbb technikáját. 

Tartalom 

Sorozatugrások egy, váltott és páros lábon. 

Távolugrás 5-7 lépés nekifutásból. 

Sor- és váltóversenyek szökdelő feladattal. 

Értékelés 

Mérés: helyből távolugrás. 

Távolugrás. 

Egyéni hibajavítás. 

Dobások 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

A kislabdahajítás alaptechnikájának megtanítása. 

Követelmény 

Törekedjen a labda minél távolabbi elhajítására, ellökésére. 

Sajátítsa el a kislabdahajítás technikáját (helyből és nekifutásból). 

Alakuljon a lökőmozdulat. 

Tartalom 

Kislabdahajítás helyből. 

Kislabdahajítás három lépéses dobóritmusból. 

Tömöttlabda lökés egykézzel. 

Értékelés 

Megfigyelés és mérés: kislabdahajítás. 

Folyamatos hibajavítás. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Egyszerű talajtorna és szekrényugrás elemek elsajátítása. 

A koordinációs képesség fejlesztése. 

Követelmény 

Tudjon egyszerű talajtorna elemeket önállóan összekapcsolni. 

Legyen képes egyszerű támaszugrások végrehajtására. 

Tartalom 

Talajtorna elemek; gurulóátfordulások, repülő-gurulóátfordulás, guggolótámasz-ból. 

Fejállás, fellendülés kísérletek kézállásba, cigánykerék kísérletek;ezek összekötése. 

Szekrényugrás, felguggolás két-három részes szekrényre, zsugorkanyarlat. 

Értékelés 

Egyéni hibajavítás. 

Megfigyelés: két talajelem összekapcsolása. 
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Labdás gyakorlatok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Egyszerű labdás játékok elsajátítása. 

A biztonságos labdakezelés alaptechnikáinak elsajátítása. 

Követelmény 

Legyen képes 3-4 fős csapatban játszani, játék közben alkalmazni átadásokat, átvételt, labdavezetést. 

Tartalom 

Labdaátadások helyben és mozgás közben. 

Egyszerű kidobójátékok. 

Kidobójátékok csapatokkal. 

Pontszerző kidobójátékok. 

Értékelés 

Egyéni hibajavítás 

Megfigyelés: labdaátadások és elfogások mozgás közben. 

Küzdőfeladatok és -játékok 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

A sportszerű test-test elleni küzdelem egyszerű elemeinek elsajátítása. 

Követelmény 

Legyen képes test-test elleni ütközésekre, sajátítson el esési technikákat. 

Mozogjon biztonságosan a páros gyakorlatok végzése közben. 

Tartalom 

Párokban húzások, tolások, emelések, hordások. 

Kakasviadal. 

Talajon esések, gurulások. 

Értékelés 

Egyéni hibajavítás. 

Megfigyelés: sportszerűség, a szabályok betartása. 

Téli foglalkozás a szabadban 

Szerkezet: párhuzamos 

Cél 

Téli foglalkozás a szabadban. 

Követelmény 

Viselje el az időjárás kellemetlen hatásait. 

Legyen képes önálló játékra a téli lehetőségek kihasználásával. 

Tartalom 

Szánkózás, hógolyózás, hóember építése. 

Fogójátékok, váltóversenyek szánkóval. 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés. 
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3.3. A tankönyvek és más eszközök kiválasztásának elvei 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munka-

füzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivata-

losan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: 

testnevelés, technika, rajz. 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők 

szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában (szülői értekezlete-

ken) legkésőbb augusztus első hetéig levélben tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

-Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatóak. 

-A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az 

oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több nyomtatott tan-

eszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

ingyenesen használhatják. 

 

3.4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú, többször módosított törvény 2003. szeptember elsején hatályba lépett 

rendelkezése alapján, az iskola pedagógiai programja határozza meg a magasabb évfolyamba lépés feltételeit. 

 

1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A 

továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére min-

den tantárgyból teljesítette. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, szöveges értékelése, illetve ér-

demjegyei alapján bírálják el. 

3. Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző 

augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

4. Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köte-

les. 

5. Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köte-

les. 

6. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból 

osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 
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 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi köve-

telményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt. 

7. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai 1-4. évfolyamon a 

következők: 

 magyar nyelv és irodalom,  

 matematika,  

 környezetismeret. 

8. 1. évfolyamon szöveges értékelés. Folyamatos továbbhaladás. Évismétlés csak a szülővel történő egyeztetés alap-

ján.  

 

3.5. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót 

felvesz. Felvesszük más beiskolázási körzetből is a tanulókat, ha az osztálylétszám engedi. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. 

napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

-a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

-a szülő személyi igazolványát; 

- óvodai véleményt, orvosi véleményt (az óvoda megküldi); 

-a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a 

nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

-szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

4. A második-negyedik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

-a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

-a szülő személyi igazolványát; 

-az elvégzett évfolyamot tanúsító bizonyítványt; 

-az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

5. A második-negyedik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények 

alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizo-

nyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az elő-

írt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismé-

telt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző 

évfolyamra beiratkozni. 
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6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi ered-

ményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

3.6.  A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

 

3.6.1. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos 

ellenőrzését és értékelését. 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szó-

beli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben 

tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv (a 2-4. évfolyamon), 

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 témazáró dolgozatot ír-

nak. 

 

4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajá-

títását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró 

dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell fe-

lelnie szóban: 

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

a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban 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. 

6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők 

szerint történik: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

(a szövegnek megfelelő érdemjegy) 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT   (kt.) (5-jeles) 

JÓL TELJESÍTETT   (jt.) (4- jó) 

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT     (mt.)  (3- közepes) 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL (fsz.) (2-elégséges,) 
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A második, harmadik és negyedik évfolyamon, félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztály-

zattal minősítjük. 

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

A naplóban és a tájékoztató füzetben, bizonyítványban és bizonyítvány pótlapon. A minősítő kategóriákon túl fé-

lévkor és év végén részletesen is. 

8. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból havonta legalább egy 

érdemjegyet kell adni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön keresz-

tül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 

beírását pótolja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatai-

nak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

    0-30 %:  felzár-

kóztatásra szorul 

 elégtelen (1) 

     31-55 %: felzár-

kóztatásra szorul 

 elégséges (2) 

 56-75 %: megfele-

lően teljesített 

 közepes (3) 

76-85 %: jól teljesí-

tett 

 jó (4) 

   86-100 %: kiváló-

an teljesített 

 jeles (5) 

 

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

figyelembevételével. 

 

A tanulmányi munka értékelése (K.t. 70.§) 

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét: 

- szövegesen, 

- tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel, 

- félévkor és tanítási év végén osztályzattal minősíti. 

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy: 

- a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett 

es tantárgyak tantervi követelményeinek, 

- és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 

A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy: 

- A tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben 

teljesítette, 

- megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus legalább 

elégségesnek minősítse, 

- megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 
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követelményeit el tudja sajátítani. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5)  Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította. 

Jó (4)   Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. 

Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

Közepes (3)  Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja 

alkalmazni tudását. 

Elégséges (2) Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes 

önálló feladatvégzésre. 

Elégtelen (1)  Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges 46% 

ismeretekkel, nevelői segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre. 

 

Az érdemjegy bejegyzésének formái (napló, tájékoztató füzet): 

piros tintával:  témazáró felmérések, dolgozatok 

kék tintával:  szóbeli feleletek, írásbeli feleletek 

zöld tintával:  gyűjtőmunka 

szorgalmi feladatok, kiselőadások füzetek rendje, külalak 

Az érdemjegyszerzés módjai: 

- Szóbeli felelet (fogalmak, szabályok, törvények, kísérletek leírása, vers, 

összefüggések, feladatmegoldás) 

- Írásbeli munka (házi feladat, írásbeli felelet, feladatmegoldás) 

- Gyakorlati munka (munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény) 

- Önálló felkészülés 

- Tanórai aktív munka 

- Tanulmányi versenyek 

Iskolai írásbeli beszámoltatások: 

Írásbeli beszámoltatások formái: 

- Írásbeli felelet- Felmérés, témazáró dolgozat 

- A dolgozatokat százalékoljuk, értékeljük. 

- A nevelők a felmérések és témazáró dolgozatok megírása előtt legalább két nappal tájékoztatják 

a tanulókat a dolgozat írásának időpontjáról. A dolgozatot egy héten belül kijavítják a tanítók, szaktanárok. 

- A nevelőtestület összehangolja a dolgozat írásának időpontját. Egy napon 2-nél több dolgozatot nem írhatnak a tanu-

lók. A nevelők a dolgozatokat ellenőrző feladatlapra, felmérő füzetbe vagy dolgozatfüzetbe íratják. 

- A felmérések, témazáró dolgozatok hangsúlyosabb szerepet töltenek a tanulók tudásának értékelésében, mint az órai 

beszámoltatások. 
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9. Az 1.,2.,3.,4. évfolyamokon az év végi bizonyítványban, a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek 

minősítésre: 

magyar nyelv, magyar irodalom, német nemzetiségi nyelv, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés. 

10. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-negyedik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A félévi és az év végi minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

3.6.2. A tanulók magatartásának értékelése 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

a házirendet betartja; 

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

tisztelettudó; 

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

az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

a házirendet betartja; 

tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

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

nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

feladatait nem minden esetben teljesíti; 

előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

igazolatlanul mulasztott; 

osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
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több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú 

büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes 

megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

3.6.3.  A tanulók szorgalmának értékelése 

1. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-negyedik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó 

(3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

2. A tanulók szorgalmát az 1-4. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szöveggel minősíti - a neve-

lőtestület véleményét figyelembe véve- és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

3. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

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

munkavégzése pontos, megbízható; 

a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

a tanórákon többnyire aktív; 

többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán 

vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

feladatait többnyire nem végzi el; 

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 
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félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes 

megléte (vagy megsértése) szükséges. 

4. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

példamutató magatartást tanúsít,  

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, 

bemutatókon vesz részt, 

vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban ré-

szesítheti. 

5. Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

szaktanári dicséret, 

osztályfőnöki dicséret, 

igazgatói dicséret, 

nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén 

szaktárgyi teljesítményért, 

példamutató magatartásért, 

kiemelkedő szorgalomért, 

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a négy éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 

kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

osztályfőnöki, szaktanári dicséretben részesülnek. 

e) Az megyei és országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő 

tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget cso-

portos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

7. Azt a tanulót, aki: 

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

vagy a házirend előírásait megszegi,  

vagy igazolatlanul mulaszt,  

vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet 

 részesíteni. 

8. Az iskolai büntetések formái: 

szaktanári figyelmeztetés; 



316 

 316  

napközis nevelői figyelmeztetés; 

osztályfőnöki figyelmeztetés; 

osztályfőnöki intés; 

osztályfőnöki megrovás; 

igazgatói figyelmeztetés; 

igazgatói intés; 

igazgatói megrovás; 

tantestületi figyelmeztetés; 

tantestületi intés; 

tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való 

tekintettel – el lehet térni. 

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

 

 

3.7. Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

Nevelőtestületi döntés alapján: Az egyes tantárgyakra vagy műveltségi területekre vonatkozóan az otthoni felkészü-

lés elveit a tantestület határozza meg. A tanultak elmélyítése érdekében házi feladat adható.  

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és ké-

pességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem 

kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő téma-

záró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

4. Záró dokumentumok 

 

4.1. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

1. Az iskolai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizs-

gálja. 

A nevelők minden tanév végén értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követel-

mények megvalósulását. 

 

4.2. A Pedagógiai Program módosítása 

1. Az iskolai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény igazgatója; 

- a tagintézmény vezetője 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület, a szak alkalmazotti közösség fogadja el, és az a fenntartó jóvá-

hagyásával válik érvényessé. 

3. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell bevezetni. 
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4.3. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. A Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

2. A program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

az iskola fenntartójánál; 

az intézmény irattárában; 

az iskola nevelői szobájában; 

 

4.4. Jegyzőkönyv a pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült:  2008. december 3. 

   Pogányban, az ANK Óvoda- Iskolában 

Jelen van:  nevelőtestület 

Tárgy:   A Pedagógiai Program elfogadása 

 

JUHÁSZNÉ KOLTAI ZSUZSANNA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ: 

Elkészült a Pedagógiai Program a kollégákkal való egyeztetések alapján  

 A munka során figyelembe vettem a véleményeket.    

Megállapítom, hogy a programban foglaltakkal mindenki egyetért és magára nézve kötelezőnek tartja. 

Az erről szóló nyilatkozatot csatoljuk a Pedagógiai Programhoz. 

Van-e hozzászólás, vélemény, ellenvetés? 

 

        -    Nincs. 

 

1.) Hozzászólások: 

Nincs. 

 

2.) A Pedagógiai Program elfogadása 

A nevelőtestület a nyílt szavazás mellett döntött és egyhangúlag elfogadta az ANK Óvoda- Iskola Pedagó-

giai Programját 

 

 

        Juhászné Koltai Zsuzsanna 

          Intézményegység-vezető 

                jkv.vez.        hitelesítő
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Az ANK Óvoda- Iskola intézményegységének Pedagógiai Programját megismertem, a benne foglaltakkal egyetértek, 

munkám során kötelező érvényűnek tartom. 

 

Kovácsné Jakab Gyöngyi tanító  …………………………………………… 

Varga Lászlóné  tanító  …………………………………………… 

 

 

 

4.5. A pogányi ANK Óvoda-Iskola szülői szervezetének nyilatkozata 

 

A pogányi ANK Óvoda- Iskola szülői szervezetének képviseletében aláírásommal igazolom, hogy a Pedagógiai Program és 

mellékletei elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Pogány, 2008. december 3.  

 

 

    …………………………………… 

Az ANK Óvoda- Iskola szülői szervezetének képviselője 
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Melléklet 

 

 

 

„KUKKAN-TÓ” 

 

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 

6-10 ÉVES KORÚAKNAK 

 

ANK ÓVODA-ISKOLA POGÁNY 
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Mottó: 

„ Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök rit-

musával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsun-

kat, keddi vagy szerdai életrendünket is:az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a vi-

lágmindenség óvó-igazító zörejeit…Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és me-

leggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak 

azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt. 

Márai Sándor: Füves könyv 

 

1. Helyzetkép 

Intézményünk Baranya megyében, közvetlenül Pécs vonzáskörzetében található. Az 1993-ban alapított óvoda-iskola a 

2007/2008-as szorgalmi évben a törvényi előírásoknak megfelelően Pécs MJV. Apáczai Nevelési és Általános Művelő-

dési Központ tagintézménye lett. 

A „befogadó” intézmény közelsége, valamint településünk, Pogány csodálatos fekvése adta az alapötletet ahhoz, hogy 

egy olyan programot dolgozzunk ki, amely alkalmas arra, hogy saját intézményünk gyermekein kívül „nagy” intézmé-

nyünk óvodásait és iskolásait is beavassa a természet titkaiba. 

Munkánk első lépéseként áttanulmányoztuk már meglévő környezeti nevelési programjainkat. Új programunkat úgy 

próbáltuk kialakítani, hogy az megfeleljen a kompetencia alapú oktatás alapelveinek is.  

Nálunk az óvodai és iskolai nevelés egymásra épül, szorosan együttműködünk. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben 

dolgozunk, amely igazodik a gyermekek egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. Iskolánk 

az óvoda folytatásaként cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulást, figyelembe veszi érdeklődésüket, egyéni tempóju-

kat. 

Mind az elvi, mind pedig a gyakorlati tevékenységeket össze tudjuk hangolni. Új programunk is csak úgy működik jól, 

ha ebben mindenki a maga területén tevékenyen vesz részt, ha együtt gondolkodunk. 

 

2. A program célja 

A program kidolgozásával célunk, hogy a hozzánk járó és a hozzánk látogató gyermekek: 

 - Szeressék és tiszteljék a természetet. 

 - Sétáink során tanúsítsanak környezetbarát magatartást. 

 - Élményként éljék meg a természetet. 

 - Tudjanak különbséget tenni épített és természeti környezet között. 

 - Tudatosodjon bennük a természetbarát viselkedés. 

 - Tudják értékelni a víz, a levegő, a talaj tisztaságának fontosságát. 

 - Megfigyelés útján tájékozódjanak közvetlen környezetükben. 

 - Terepi séta és barangolás során játékosan szerezzenek ökológiai ismereteket. 

 - Élvezzék az egészséges környezetet. 

 - Fedezzék fel az adott földrajzi táj szépségét, tudjanak beszélni arról, hogy merre jártak, mit láttak. 

- Tapasztalják meg más nemzetiségű emberek szokásait, hagyományait, élvezzék saját munkájuk gyümölcsét. 

- Emlékezzenek, elevenítsék fel az iskolából hozott ismereteiket. 

A „Kukkan-tó” program Pogány községet, elsősorban a tó és környékét hivatott bemutatni. 
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A programban gyakran kerül előtérbe a játszva tanulás a tapasztalatszerzés.  

Kiemelt célunk, hogy tanulóink együtt tudjanak dolgozni, a látottakat, tapasztaltakat el tudják  

mesélni. 

Célunk továbbá, hogy sokrétű tevékenységünk rendszert alkosson, magunk és mások számára  

is áttekinthetőbb legyen. Komplex tevékenységi körök alakuljanak ki, amelyek képesek  

egymásra épülni. 

Hosszú távú célunk, hogy együttgondolkodásunk fejlődjön. Olyan környezettudatos gyerekeket neveljünk, akik felnőtt-

ként is képesek lesznek a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, egészséges életvitelre. Akik törekedni fognak 

a természet fenntarthatóságára. 

 

3. Személyi feltételek 

A programban tevékenyen részt vesz az összes pedagógus, valamint a nevelést közvetlenül segítő dolgozók. Figyelem-

mel kísérjük és segítjük egymás munkáját, kikérjük egymás véleményét. Elfogadjuk az építő kritikát. Tapasztalatainkat 

évente két alkalommal megbeszéljük.  

Ha az ANK valamelyik óvodája vagy iskolája részt vesz egy választott programon, úgy a csoportot kísérő pedagógus is 

tevékeny részese a munkának, segít a foglalkozást vezetőnek. 

Intézményünkben az alacsony pedagóguslétszám miatt a mindenkori foglalkozást vezető pedagógus helyettesítésére 

különösen gondot kell fordítani. 

 

4. A program megvalósulásának színterei 

A „Kukkan-tó” program nem hagyományos tanórai keretben folyik. A foglalkozásokon élményszerű tanításra és tanu-

lásra nyílik lehetőség. Kilenc modult kínálunk fel. Mindegyik modul végén jelezzük a várható időtartamot. Az egyes 

modulok egymásra épülnek ugyan, de önállóan használhatók fel. Sokat foglalkozunk a tanórán megszerzett ismeretek 

felelevenítésével, a gyakorlatba történő átültetésével. Előtérbe kerül az érzelmi beállítódás alakítása, a helyes viselkedé-

sek és szokások formálása. A tudatosság csak fokozatosan alakul  

ki a 4. osztályra. 

Tanórán kívüli programként több lehetőséget adunk a projektmunkára. Olyan tudást adunk a tanulóknak, amely felelős-

ségvállalással, önálló munkával, de az együttműködés képességével is együtt jár. 

 

Választható moduljaink: 

I. MODUL: A település bemutatása. Hagyományok, szokások. 

II. MODUL: Térkép, útvonal, tájékozódás. Településformák összehasonlítása. 

III.-IV. MODUL: Épített környezet. A tó melletti park. A tó keletkezése, hasznosítása 

V. MODUL: Közvetlen vízparti növények. Növények ismertetése. Növényfelismerés 

                             Védett növények. 

VI.    MODUL: A vizek, vízpartok állatvilága. Összefüggések feltárása, vizsgálódások, tápláléklánc. 

VII. MODUL: Tó körüli séta. Helyes viselkedés kialakítása. 

VIII. KIEGÉSZÍTŐ MODUL: Az erdő és élővilága. A természet ritmusa. Évszakok. 

IX. KIEGÉSZÍTŐ MODUL: Foglalkozások, kézművesség 
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5. A program kapcsolata az egyes tantárgyakkal: 

 

Környezetismeret: 

 A környezetismeret az elemi környezeti nevelés középpontja. Programunk zöme az ezeken az órákon megszerzett 

ismeretekre épít. Személyes tapasztalatokkal, élményekkel gazdagítjuk a tanulókat. Érzékelik és értékelik a környe-

zetben lezajló változásokat, a természeti és társadalmi folyamatokat. Ok-okozati  

összefüggéseket vetetünk észre velük elemi szinten. 

(helytörténeti ismeretek, településszerkezetek, épített-és természetes környezet, vizek és vízpartok élővilága, foglal-

kozások…) 

Magyar nyelv-és irodalom: 

 A mindennapi életből, a természeti környezetből vett témákon alapuló ismert és ismeretlen szépirodalmi műveken 

keresztül igyekszünk fogékonnyá tenni tanulóinkat a magyar nyelv szépségei iránt. A természet meglátásakor és 

megismerésekor képesek legyenek szavakkal is kifejezni érzelmeiket. Próbálják meg alkalmazni az anyanyelv gaz-

dagságát, főként szóbeli kommunikáció során. 

Igyekezzenek minél pontosabban válaszolni a feltett kérdésekre, tegyük őket fogékonnyá más népek kultúrájának 

elfogadására, megismerésére.(hagyományok, szokások, versek megismerése) 

Matematika: 

Az órákon már megismert módszerekkel tevékenykedve végeznek méréseket, hasonlítanak össze adatokat, használ-

ják a mértékegységeket. 

Testnevelés:  

Igyekszünk megértetni, hogy a séta, a mozgás a friss levegő, a természet szépségének élvezete kedvezően befolyá-

solja közérzetüket. A mozgás öröme nemcsak a rendszeres sporttal élvezhető.(séta a tó körül, erdőjárás…) 

Rajz-és vizuális kultúra: 

 A program alkalmas a természet és az ember alkotta környezet művészi bemutatására. A kulturális örökség megbe-

csülésének és megőrzésének szemléltetésére. Megtapasztalhatják, hogy a természetben található legkisebb részletek 

is adhatnak ötleteket, ihletet egy műalkotáshoz. (levéllenyomat, növények tanulmányozása, kavicsok, termések cso-

portosítása, képek készítése termésekből…) 

Technika:  

Az anyagok érzékszervi megtapasztalásával még közelebb kerülhetnek a különböző kézműves technikák megisme-

réséhez és elsajátításához. (A tó partján élő növények kapcsán betekintést nyerhetnek sokoldalú hasznosításukba. 

Az erdő lehetőséget ad arra, hogy a papírkészítésről is beszélgethessünk…) 

 

6. A program kapcsolódása a kompetencia alapú oktatáshoz, az egyes kompetenciaterületekhez 

A tágabb és szűkebb környezet közvetlen tapasztalati úton történő megismerésével el lehet érni, hogy a gyermek 

tisztelje környezetét, bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt tenne benne. Nevelési célunk, hogy tanulóink környezet-

tudatos viselkedését megalapozzuk. 

 

6.1. Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület 



303 

 303  

Az egyes modulokon keresztül megismerkednek a kommunikáció alapvető elemeivel. Nemcsak cél, hanem módszer 

is a kommunikáció, hiszen a feladatok megoldása, az ellenőrzés, értékelés folyamatos kapcsolattartást feltételez a 

foglalkozást vezető pedagógus és a tanulók között. 

A tanulóknak nem csupán választ kell adniuk a kérdésekre, hanem önálló szöveget is kell alkotniuk, azt elő is kell 

adniuk. A foglalkozásvezető inkább partner, mint tanító, Célja a szorongás feloldása, a meglévő ismeretek felszínre 

hozása, szabályok, összefüggések felfedeztetése Lehetőséget adunk a demokratikus együttműködésre, esetleges vi-

tára. 

Nagy szerepet szánunk a cselekvéses tanulásnak tapintásnak, vizuális észlelésnek. 

( Ne csak nézz, láss és mesélj!) 

 

6.2. Matematikai kompetenciaterület: 

Némely foglalkozás lehetőséget ad a számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés rendszerezés, probléma-

megoldás képességének fejlesztésére. Itt is hangsúlyt kap az eszközök használata, a cselekedtetés. Játékos formában 

megadjuk a lehetőséget arra, hogy személyes tapasztalatszerzéssel, jó munkalégkörben, a tévedés lehetőségét is biz-

tosítva végezzenek méréseket.(fa magasságának, életkorának becslése, majd az életkor kiszámítása) 

 

6.3. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület 

Olyan attitűdöket, képességeket, készségeket próbálunk meg felszínre hozni, amelyekkel tanulóink öntudatos, kör-

nyezetéért is felelős magatartású, toleráns emberekké válnak. Olyan emberekké, akik képesek harmóniában élni 

önmagukkal, a természettel. Nemcsak kihasználják a természetet, hanem meg is becsülik annak értékeit, törekednek 

a fenntarthatóságra. Szeretnénk, ha hosszú távon reális énkép alakulna ki bennük. A társas viselkedés terén az em-

pátia, a másság elfogadása, jellemezné őket. Pozitív beállítódás és egészséges önbizalom jellemezné őket. 

 

6.4. Életpálya-építési kompetenciaterület 

Programunk alkalmas olyan hasznos tulajdonságok, képességek, kompetenciák alapjainak a lerakására, mint 

együttműködés (csoportmunka), sportszerűség, tolerancia, kudarctűrés, önállóság. 

A tanulóknak tisztában kell lenniük a kapott feladatok céljaival, a sikeres teljesítés feltételeivel, a mérhető követel-

ményekkel. Azt is tudatosítjuk bennük, hogy kérdezhetnek, segítséget kérhetnek, ha valamit nem értenek. Támasz-

kodhatnak a csapattársakra is, de ők is adhatnak segítséget másoknak. Lehetőséget teremtünk az egyéni megoldá-

sokra, támogatjuk és értékeljük a kreativitást. Ezzel is erősítjük önbizalmukat.(feladatlapok megoldása, tanulói és 

tanári, valamint csoportértékelések, rajzos feladatok kivitele) 

 

7. Módszerek 

A „Kukkan-tó” program megvalósításához a következő módszereket alkalmazzuk: 

 - beszélgetés 

 - előadás 

 - lelkesedés felkeltése 

 - meghallgatás 

 - kérdés-felelet 

 - szemléltetés 
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 - megfigyelés 

 - adatgyűjtés 

 - adatok feldolgozása 

 - fogalmak, jelenségek, összefüggések kollektív definiálása, pontosítása, tisztázása 

 - cselekedtetés 

 - érzékelést fejlesztő játékok 

 - tapasztalatszerzés és tapasztalatok átadása 

 - beszéltetés 

 - kapcsolatteremtés 

 - csoportszervezés 

 - verseny 

A módszerek a program alkalmazása közben bővülhetnek, változhatnak. 

 

8. Eszközök 

A program beindításához szükséges eszközök 

 - fényképezőgép 

 - laptop 

 - projektor 

 - írólapok 

 - rajzlapok 

 - filc 

 - zsírkréta 

 - színes ceruza 

 - állat és növényhatározók 

 - fonalak 

 - településtérkép 

 - zacskó 

 - rajztábla vagy írótábla 

 - nagyítók 

 - rovarvizsgálók 

 - vízvizsgálók 

 - gyurma 

 - agyag 

 - fénymásolt feladatlapok 

 - mérőszalag 

 - sál vagy kendő 

 - ruhafesték 

 - ragasztó 

 - préselt levelek  

 - gyűjtött termések 
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 - ragasztópisztoly 

 - modellgipsz 

 - kartonpapír 

 - lyukasztó 

 - csuhé 

 - bőr 

 - gyöngy 

 - műanyag tálak 

 - fazekak 

 - vízmelegítésre alkalmas eszköz 

 - tű 

 - színes kartonok 

 - színes lapok 

A felsorolt eszközök az egyes modulokban kerülnek felhasználásra. A modulok tartalmazzák a megvalósításukhoz 

szükséges eszközöket. 

 

9. Kapcsolataink 

A program alapötletét és megírását támogatta Pogány Község Önkormányzata, ANK vezetősége. A Tavasz hor-

gászegyesület vezetősége. Célunk, hogy a program megvalósítása során az elvi támogatáson túl az eszközök vásár-

lásához anyagi segítséget is kapjunk. 

Szándékunkban áll a szülők minél szélesebb körű tájékoztatása, megnyerése, hiszen fontos, hogy az iskolánk által 

közvetített környezettudatos magatartást gyermekükben megerősítsék. Számítunk az ANK óvodáinak és iskoláinak 

szakmai támogatására, hiszen ez a program erősítheti kapcsolatunkat. 

Intézményünk arculatának fontos eleme a nyitottság, törekvés arra, hogy saját tanulóinkon kívül az ANK tanulói 

számára is széles körű programot kínáljunk: településünk a körülöttünk lévő természet megismerésének lehetőségét. 

 

10. Mérés, értékelés 

A program sikerességét, a célok megvalósulását szándékunkban áll mérni. Mivel új elképzelésről van szó, fontos-

nak tartjuk a visszajelzéseket. Egyrészt kíváncsiak vagyunk tanulóink véleményére, másrészt szívesen fogadjuk a 

kísérő pedagógusok, illetve egymás véleményét. 

Tervezünk: 

 - tanulói elégedettségvizsgálatot (smilei) 

 - kísérő pedagógusok szakmai értékelése (kérdőív) 

 

Ez a program iskolánk új környezeti nevelési programjának részét képezi. 



 

 

3.4 1. Sz. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
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„ Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,  

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.“ 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

Pedagógiai program 

 

Az iskolánk pedagógiai programja két egységre tagolódik: 

 

I.   Nevelési program 

 

Küldetésnyilatkozatunk, jövőképünk: 
Közös pedagógiai felfogásunk lényege, hogy a gyereket segítsük hozzá a képességei és tehetsége kibonta-

koztatása legoptimálisabb formáinak, a személyiség fejlődése legadekvátabb útjainak megtalálásához. 

Segítsük a hátrányok leküzdésében, abban, hogy képessé váljék felnőttként önállóan megtalálni helyét a 

társadalomban. 

Iskolánk a jövőben teljes körű minőségbiztosítással működik: 

- Ellenőrizzük a közösen megalkotott szabályzók betartását. 

- Értékeljük az oktatási-nevelési munka eredményességét, hatékonyságát. 

- Az iskola oktatás-nevelési tevékenységét átalakítjuk a kompetencia-fejlesztés irányába. 

- A gyerekeknek minőségileg garantált képzés biztosítunk. 

- A Comenius 2000 minőségfejlesztési I. modell folytatásaként szabályozzuk működési folyamatainkat. 

- Gondoskodunk az intézményi belső munka folyamatjavításáról. 

- Mindehhez pontosítjuk közösen használt pedagógiai fogalmainkat, gyermekképünket, képezzük magunkat. 

- A partnerek számára átláthatóvá tesszük az intézményi munkát, együttműködünk. 

- Megismerjük az érdekelt felek igényeit. 

      Érdekelt felek: 

- közvetlen partnerek: gyermekek , pedagógusok ,nem pedagógus dolgozók, szülők, fenntartó, 

következő oktatási szint, az ANK társintézményei, (akikkel együttműködve sikerülhet csak 

minden elképzelésünk). 

- közvetett partnerek: országgyűlés, OM, civil szervezetek, szakmai szervezetek, szociális szer-

vezetek, egyházak,stb. 

Megőrizzük, fejlesztjük intézményi hagyományainkat. 
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Akkor leszünk elégedettek, ha az iskolánkban megállapodások biztosítják a napi működést, ha mindenki becsüli 

önmagát annyira, hogy saját törvényeit betartja, ha mindenki megérti, hogy a probléma megoldandó feladat az 

erőforrások reális lehetőségeinek figyelembe vételével, megteremtésével. A jövőképünkhöz tartozik a széles 

tevékenységi lehetőségek megőrzése, folyamatos fejlesztése, az iskolapolgárok jó közérzetének természetessége 

az eredményes munkavégzés során. Elengedhetetlennek tartjuk az intézményegységek megállapodásokon nyugvó 

együttműködését, az intézményünk teljes körű minőségbiztosítását.  

 

Helyzetelemzés: 
Az intézmény neve: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ  

                                   1. Sz. Általános Iskolája 

                                   (továbbiakban: ANK) 

 

Az iskola működésének törvényi feltétele az Alapító okiratban olvasható: 

- Nyolc évfolyamos általános iskola 

- Nemzetiségi német nyelvet oktatunk. 

- Angolt tanítunk emelt szinten 3. osztálytól. 

- Két tanítási nyelvű angol oktatásunk van 1-8. osztályig.  

- Emelt szintű művészeti oktatás: rajz, tánc. 

- Iskolaotthonos 1-3. évfolyamunk mellett napközi, tanulószoba működik iskolánkban. 

- A 2-es iskolával közösen működtetjük a nagyobb segítséget adó Gyermekbázisunkat. 

- Óvodaiskolát működtetünk óvodánk 1-es, 3-as telephelyével közreműködve. 

- Gimnáziumunkkal együttműködve,áttanítás keretében biztosítjuk tehetséges gyermekeink 

továbbtanulását. 

-  ANK területén működő Tehetségpont segítségével szervezzük a tehetségesek képzését.  

- ( A választható órakeret terhére angol és német nyelvet választhatnak a gyerekek első osz-

tálytól.) 

 

Az iskola öndefiníciója : 

Iskolánk széleskörű alapoktatást kínál olyan szolgáltatásokkal, melyekben más tevékenysé-

gek is választhatók. 

Nem válogatjuk a diákokat, de a tánc választását ortopéd szakorvos engedélyéhez kötjük, az alkati alkalmasságot 

művésztanárok megnézik. Pécsett a tánc alapoktatása egyedi iskolánkban, ezért a beiskolázási körzetünk ilyen 

szempontból a város. Szakmai partnerünk a Pécsi Művészeti Szakközépiskola, valamint az ANK Művészeti Isko-

lája.  

A rajz emelt szintű művészeti tanulási lehetőségének feltételeit ugyancsak a művészeti iskolánkkal közösen 

teremtjük meg. Így az évfolyamonkénti technikák biztosítása nem nagy teher.  

A városban több nemzetiségi nyelvet tanító iskola is van, sőt egy nemzetiségi nyelven tanító is, de ezt a vállal-

kozásunkat mégsem adjuk fel, mert német nemzetiségi hagyományokból, kultúrából többet tudunk nyújtani im-
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már 25-30 év tapasztalatával. A hagyományok életben tartása, a szakmai tapasztalatcsere lehetőségei, a partner-

kapcsolatok emelik minőségünket.  

Az ANK óvodája segítségével teremtettük meg az országban elsőként az óvodaiskolát. A nagycsoportba belépő 

tanító az óvónővel lehetőleg második osztályig kíséri a gyerekeket (mindketten két diplomások), s ezzel az átme-

net gondját, az egyéni korai fejlesztést megoldjuk. Szakmai kapcsolatunk  két óvodai telephellyel (1-es, 3-as) 

napi szintű. 

  

Iskolánk jövője szempontjából nagyon fontos a partnerekkel való együttműködés. Ennek fő oka az, hogy meg-

tapasztaltuk már az együttműködés előnyeit: 

- A diákönkormányzat működtetésével a gyermekkel való együttműködés a problémák megállapodásokon 

nyugvó megoldását hozta. A gyermekek javaslatai a közös gondjaink megismerésével helyet kapnak az iskolai 

élet egyre több területén.  

- A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítására mindig voltak kezdeményezéseink. Kezdetektől élő az iskola-

székünk, melyben évfolyamokról szülői képviselet van, akik az évfolyam szintű szülői munkaközösséggel együtt 

dolgozva valódi képviseletet látnak el.  

A Comenius 2000 minőségfejlesztési modell rendezettebbé tette a partnerközpontú működésünket, biztosította a 

teljes körű minőségbiztosítás feltételeinek megteremtését. 

- Iskolánkban - nagysága miatt – közbülső, összekötő csoportok működnek, az évfolyamosztályok, évfolyamtes-

tületek. / évfolyamonként 4-5 osztály / Az évfolyamtestületek 8-12 pedagógusa a 100-110 fős évfolyamok tanulá-

si, művelődési folyamatát szervezi, az iskolai életben való részvételt, az iskolai szintű megbízatások teljesítését 

biztosítja. Az évfolyam-testületi megbeszéléseken a gyerekekről, eseményekről, feladatokról, azok értékeléséről 

esik szó, így az összes információ a résztvevők közös tapasztalatává rendeződik, s a pedagógiai beavatkozások 

hogyanja megállapodásokon nyugszik. 

-  Iskolánk nagysága ellenére intézményegység. Ezt a széles választékot csak a többi intézményegységgel 

együttműködve képes biztosítani. A kompetenciák, az anyagi lehetőségek összeadása a kölcsönös előnyök alap-

ján segítik iskolánk erősségeinek továbbfejlesztését.  

A tantestület a pedagógiai program elkészítésekor, a minőségbiztosítás bevezetésével, a korábbi innovációk 

során tapasztalatokat szerzett a belső fejlesztő munkában.  

 

Innovációink: 

 Óvodaiskolai program kidolgozása, évfolyamosztályok működése összekötő szintként, helyi tantervek kidol-

gozása, tanulásmódszertan alkalmazása, honismereti program készítése, a differenciálás gyakorlata, ifjúsági 

szervezetek  (természetjárók) kezdeményeinek megjelenése, a megtanítás stratégiája, T.E.T. módszerek 

használata, drámapedagógia, tehetséggondozás, a   DADA programban való részvétel, Comenius 2000 minő-

ségfejlesztési program, minőségbiztosítás a tanórán az egyéni fejlesztésben. Montessori pedagógia, két tanítá-

si nyelvű angol oktatás első osztálytól felmenő rendszerben, MATEKI a matematikában tehetséges gyermekek 

számára. DIFER mérés, értékelés, fejlesztés. Kompetencia-fejlesztés megjelenése a képzési kultúránkban. 
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Pedagógiai programunknak a jövő nemzedék oktatása és nevelése érdekében a következő kérdésekre kell választ 

adnia: 

Milyen gyerekeket neveljünk? Ehhez milyen iskola kell?  Ehhez képest milyen a mi iskolánk? Milyen a résztve-

vők viszonya?  

 Megállapodásaink adták a pedagógiai program gerincét: 

- Iskolánk személyiségközpontú legyen! 

- Az elsajátított kulcskompetenciák tegyék alkalmassá tanulóinkat egy sikeres életpálya elérésére 

- Mindannyian mások vagyunk, s ez természetes. 

- Európában élő magyarok vagyunk. 

- A résztvevők közérzete fontos pedagógiai szempont. 

- Konszenzussal alkalmazkodunk a megrendelőkhöz. 

- A problémáinkat megoldandó feladatként fogjuk fel. 

- A változó követelményeknek való megfelelés. 

Ezeket a megállapodásokat megerősítette a tantestület és az Iskolaszék a pedagógiai program 

előkészítésekor. 

 

A tantestület továbbképzéssel is készült a kompetencia-hiányok pótlására, a meglévő 

motiváció mellé képességeket is szereztünk: 

- 30 órás tanfolyamon vettünk részt valamennyien, megismertük a minőségbiztosítás történetét, fajtáit, 

lényeges elemeit. 

- 60 órás tanfolyamon vettünk rész 43 fővel „ Mérési módszerek a pedagógiában” címmel. 

- A tantestület 95%-a képes eszközként használni a számítógépet, és a digitális eszközöket. 

- 30 fővel tanulásmódszertan tanfolyamon vettünk részt. 

- 13 fő tanulta meg az oktatási informatikus szakmát. 

- 6 fő végzett vezetőképzőt. 

- 3 fő végzett a gyógypedagógián. 

- 8 fő HEFOP mentorok és trénerek képzése 

- 70 fő kompetencia alapú módszertani továbbképzések 

- 16 fő nem szakrendszerű oktatásra való felkészítés  

Sokszor, sokat pályázunk (ez többletmunkát jelent), programjainkat csak így tudjuk megvalósítani. A TÁMOP 

3.1.4. program felkészíti a  pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatási tartalmainak és módszertani 

kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola éle-

tének minden területén. 

A pályázati kiírás szerinti fenntarthatósági kritériumok teljesítésére megvannak a lehetőségeink. 

 

Gyermekeink továbbtanulását figyelemmel kísérjük. 80%-ban érettségit adó iskolában tanulnak tovább. A 

középiskolai helytállásuk adatokkal bizonyított, így keresett iskola vagyunk. 

Minden létező tanulmányi versenyen, melyen elindultunk, legrosszabb esetben megyei szinten szerepelünk jól. 

Angol, úszás, matematika, német, disputa versenyeken országos jó eredményeink vannak.  
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Gyermekeink rajz pályázatokon szerepelnek kiváló eredménnyel, kórusunk arany diplomás, minden lehetsé-

ges országos táncversenyt, melyen szerepeltünk, megnyertük.  

Városismereti versenyen kiválóan szerepelünk évek óta. Városi "Így írunk mi" pályázaton évek óta elsők 

voltunk. A német kalendárium gyerekeink 9-10 német nyelvű írását megjelenteti évek óta. Versmondó-

versenyeken sikeresek vagyunk. Színjátszóink angol és magyar nyelven fesztiválok nyertesei. Magyarországot 

képviselhettük erdélyi vendégszerepléssel, németországi nemzetközi találkozón, valamint sikeres pályázati 

projektek eredményeként EU-s országokban.  

 

Erősségeink: 

- Együttműködési készségünk fejlett. 

- Szakmai információink naprakészek. 

- Tevékenységi lehetőségeink nagy választékot biztosítanak. 

- Az önképzés igénye jelen van. 

- A gyermekek jól érzik magukat az iskolában. 

- Volt tanítványaink ide íratják gyermekeiket. 

 

Amin feltétlenül változtatni kell: 

- A megállapodásokat felnőttnek, gyermeknek következetesen be kell tartania. Ehhez az kell, hogy mindig 

valódi megállapodások szülessenek. 

-  Egy-egy gyermekcsoporttal sorozatos megállapodások után kialakítunk egy mindenki számára elfogadható 

életrendet, működést. Mivel az iskola nyitott intézmény, a következő, belépő gyermekcsoport készen találja 

a szabályokat, s azt hisszük – mert a korábbi gyermekcsoporttal találtuk ki -, nekik ez megfelel. A megálla-

podások sorozatát újra kell kezdeni. Lépésről lépésre. Amikor valóban az övék az új szabályzat, betart-

ják. Csak hittel szabad csinálni. Ez a mi szakmánk művészete. Ezt folyamatosan tanulni kell. 

- Kulcsfolyamatainkat szabályozni kell. 

- Az egyéni fejlesztés érdekében meg kell ismerni az IPR gyakorlatát, s azt alkalmazni. 

- A kompetencia-fejlesztés gyakorlatát folyamatosan, közösen tanulnunk kell. 

- Növekedjen  a kooperatív módszerek alapján tanuló osztályok száma 

- Növekedjen a kooperatív módszerek alapján tanított tanórák száma a projektben részt vevő osztályokban 

- Az IKT alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli munkában 

- A tanulók kompetencia alapú készségeinek fejlesztése 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 
 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai : 

 

1.1.1.Pedagógiai alapelvek kifejtése, pedagógiai hitvallásunk értelmezése: 
 

1.1.1.1.  Iskolánk személyiségközpontú. 

Az eltérő adottságú, képességű, beállítottságú egyének tömegoktatás keretei között élnek. Érdeklődésük, a szülők 

kívánsága, valamint az iskola lehetőségei határozzák meg a csoportokhoz tartozásukat. A tevékenységstruktúránk 

lehetőséget biztosít az egyének számára, hogy kipróbálják önmaguk képességeit, differenciálják magukat. A 

pedagógus figyelemmel kíséri, hol tart a gyerek, s az öndifferenciálás szintjének feltérképezésével tervez fejlesz-

tő tevékenységeket. A pedagógusok, a többi gyermek, az egyes gyermek attitűdje kialakításának részesei a meg-

erősítéssel, a kritikával. Az értékek közelítésének folyamatát ezzel segítik. Közös normarendszert alakítanak ki a 

megállapodások eredményeként. Így tartalmat kap a gyermekeink által választott értékek sora: 

- a tolerancia 

- a szolidaritás 

- a boldogság, biztonság. 

 

A személyiségközpontúságnak meg kell jelennie az oktatás során is.  

A kompetencia-fejlesztő módszereket, eljárásokat el kell terjeszteni a tantestületben; a kompetencia-fejlesztés 

tárgyi feltételeit ki kell alakítani; a kompetencia-fejlesztés elemeit be kell építeni az iskola tevékenységeibe. 

A TÁMOP 3.1.4. programnak fel kell készíteni nem csak   a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatá-

si tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszkö-

zök alkalmazására az iskola életének minden területén. 

 A megtanítás stratégiája alapján a szükséges előismeretek diagnózisát követő  felzárkóztatás szervezése, majd a 

folyamatmérésekből megtudható differenciáltság alapján szervezhető fejlesztés az egységes szintű szummatív 

értékeléshez kell hogy vezessen. 

 Ez a „ rész-mérés” csak a tudás mennyiségét méri. A kreativitás nehezen mérhető. Elengedhetetlen a 

tudás produktumainak sokoldalú elemzése, fontos a résztvevők közérzete, maga a tanulási folyamat. 

Minden képesség csak megfelelő tevékenységi forma során alakítható ki.  

A szaktanár, az osztályfőnök feladata a nyomon követés, hogy a gyermek ne a végleges  "leszakadást” válassza. 

 Tudomásul kell venni, hogy az iskola „nyitott rendszer”, itt mindig minden gyermek újra meg újra meg-

éli a közös normák kialakításának folyamatát.  

 

1.1.1.2.   „Sikeres életpálya elérése…. „ 

-A kompetenciafejlesztés eredményeként alakulnak ki a lényeglátás, az elemző-képesség és az általánosító képes-

ség, melyek a problémamegoldó gondolkodáshoz szükségesek. Ezek birtokában lesznek képesek gyermekeink az 

iskolából kikerülve az un. mindennapi életben kreatív gondolkodásra, önálló probléma és feladatmegoldásra a 

különböző élethelyzetekben. 
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A kreatív gondolkodás hosszadalmas tanítási-tanulási folyamat eredményeként jön létre.  

-A probléma alapú tanulás arra tanítja meg a diákokat, hogyan tanuljanak. A diákok kooperatívan, csoportokban 

dolgoznak, a való világ problémáinak megoldásait kutatva, miközben kifejlesztik azokat a képességeket ame-

lyekkel a leghatékonyabban tudják irányítani önmaguk tanulását. 

 

1.1.1.3.  Mindannyian mások vagyunk, s ez természetes 

 Elsősorban pedagógusok vagyunk. Ez több mint a szaktanárság. Pedagógus- együttműködés nélkül nincs 

megfelelő nevelés, egyetlen pedagógiai program sem valósulhat meg maradéktalanul a tömegoktatásban. A 

gyermekekkel való foglalkozás nagyon nagy felelősség, mert minden nap a tananyagon kívül önmagunkat, világ-

nézetünket, jellemünket, együttműködési képességünket is közvetítjük: Közvetítjük a kultúrához, olvasáshoz, 

művészetekhez való viszonyunkat is. Ezért nem magánügy az együttműködési képesség megléte, a másik ember 

tisztelete, az igényesség, a tolerancia, a munkamorál, a környezet tisztasága, mások munkájának megbecsülése. 

Különbözőségünk, autonómiánk nem nyilvánulhat meg a megállapodások be nem tartásában. 

 Konszenzuson alapul minden programunk. A végeredmény mindenkire kötelezően érvényes. Az egyes 

pedagógus értékrendje az évek során kialakult, de változik is valamelyest. Tudni kell, hogy az egyes gyermek 

értékrendje is szuverén egyed tartozéka, éppen ezért az érték-összeütközések kezelését meg kell tanulni, meg kell 

tanítani.  

 Az érintett alapértékek a nevelőtestület, a gyermekek értékskálájának részei. 

 

1.1.1.4.  Európában élő magyarok vagyunk 

 A hazaszeretet elhasználódott fogalmának tartalmat ad a lakóhely ismerete. A pécsi történelmi múlt, a 

természeti adottságok, a megteremtett kultúra, a helyi gazdaság megismerése, a hagyományok ápolása erősítik a 

kötődés szálait. Éppen ezért a „Honismeret” kiemelt programként szerepel iskolánkban évek óta. Törekvéseinket 

erősítik a választható tevékenységek között felajánlott természetjáró klubok léte. Német csere-kapcsolatunkat 

meg kell újítani, angol nyelvterülettel való kapcsolatot a továbbiakban is kell szervezni, a határon túli magyarok-

kal való kapcsolatainkat meg kell tartani, mert ez hozza közelebb az európaiság lényegét. Anyanyelvünk ápolása 

mellett fontosnak tartjuk más népek anyanyelvének, kultúrájának megismerését is. Különösen fontos a német 

nemzetiség kultúrájának ismerete, hiszen felvállaltuk a nemzetiségi nyelv tanítását.  

Tiszteljük hagyományainkat. 

 

1.1.1.5.  A pedagógus közérzete fontos pedagógiai szempont. 

           Konszenzuson alapuló nevelési rendszeren belül kell dolgoznia a pedagógusnak, egyéniségét, értékeit, 

autonómiáját megtartva. Ez csak akkor sikerülhet, ha a megállapodásokat maga is betartja. A munkamegosztás-

ban képességei szerint szerepet, feladatot vállal, a vele kapcsolatba kerülő résztvevők körét segíti. 

A pedagógus társaira is tartozó összes információt megosztja kollégáival, az általa is választott szakmai képviselő 

munkáját segíti, vezetőként a „primus inter pares” módján viselkedik.  

            Mindenki felelős az iskola pedagógiai programjának kialakításáért, megvalósításáért. 

 

1.1.1.6. Konszenzussal alkalmazkodunk a megrendelőhöz 
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 A szülők választanak elsősorban iskolát. Így a pedagógiai programunk nyilvánosságra hozatala nagyon 

fontos számunkra is számukra is. Ők a megrendelők egyik csoportja. Elvárásaik, normáik fontos szerepet játsza-

nak az iskola életében. Az iskolaszék, az évfolyam szintű szülői közösség, az osztály szintű szülői közösség, 

egyéni, csoportos beszélgetések, a „nyitott iskola„ realitása alkalmas a megrendelő normáinak megismerésére. A 

tantestület, mint szakemberek közössége viselkedik, s a velük kapcsolatba kerülő szülőket tájékoztatja, megis-

merteti elképzeléseinkkel, meghallgatja őket, javasol, érvel, illetve változtat. Igény és elégedettségmérést vég-

zünk az iskolában közvetlen és közvetett partnereinket megkérdezve. 

 A megrendelők másik csoportja az állam. 

Az iskola munkáját az oktatási törvény, a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az OM, az önkormányzat szabá-

lyozza. 

 A iskola a törvényi előírásokat mindenkor betartja, betartatja, de él szakmai kompetenciájával, a meg-

rendelők kívánságainak közvetítésével, a törvények, rendeletek kialakításának, módosításának időszakában. Min-

den törvényes eszközt felhasznál a résztvevők érdekeinek képviseletére. 

A minőségbiztosítás keretében a „Partner központú működést tartjuk fontosnak”. Erre nézve érvényesnek fogad-

juk el a Comenius 2000 minőségfejlesztési modellt. Nyitottak vagyunk a IPR  befogadására. 

 

 A változó körülményeknek való megfelelés 

 

Kompetenciaalapú oktatás 

Fogalom magyarázata: 

Az az oktatás, amely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanulók tudását, teljesítményét 

individualizált módon mérik. Kompetenciaalapú oktatásnak a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazás-

képes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártas-

ság ötvözete, valamint egy adott területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése.  

A legjobb eredményt a kompetenciák (intellektív, szociális és érzelmi intelligencia), a követelmények (szakmai 

tudás, szociális alkalmazkodás és önfegyelem) és a körülmények (optimális, nehezített és megszokott) megfelelő 

együttállásában érhetjük el.  

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai: 

 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges,  

az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló   képességek fejlesztése , 

  kompetencia alapú oktatás elterjesztése.  

 A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű 

megismerése, és megvalósítása,  

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 digitális írástudás elterjesztése 
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1.1.2.A nevelő-oktató munka céljai: 
Az Alapelvekben megfogalmazott tartalom szerinti munkavégzés, kapcsolatrendszer megvalósítása 

Partnereink alábbi igényeinek figyelembevételével végzett munka: 

 Érezzék jól magukat a gyermekek az iskolában, ismerjék meg önmagukat, 

 legyenek fogékonyak a művészetek iránt, 

 szerezzék meg a továbbtanuláshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges eszköztudást, ismere-

teket, 

 kulcskompetenciájuk fejlesztésével is gyarapodjon eszköztudásuk, 

 kulcskompetenciák (anyanyelvi, idegennyelvi kommunikáció, 

matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális 

kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia). 

 mindannyian mások vagyunk,  legyenek képesek együttműködésre,elfogadásra 

 az egészséges életmódhoz szükséges ismerteket szerezzék meg, legyen gyakorlati tapasztalatuk, 

 ismerjék meg környezetüket, hazájukat, védjék a természet értékeit, 

 ismerjék meg, tartsák tiszteletben más népek kultúráját, tanuljanak idegen nyelveket, 

 a nemzetiségi német nyelvet tanulók ismerjék meg a baranyai németség történelmét, életét, szokásait, 

kultúráját, tartsanak kapcsolatot a nemzetiségi iskolákkal! 

 a tanulók önzetlenül segítsék egymást a tanulásban, a közös feladatok megoldásában. Legyenek segítő-

készek otthon és tanáraikkal is. 

 Különösen fontos a mások iránti szolidaritás, együttérzés, türelem képességének folyamatos fejlesztése, 

a nyíltság, a saját vélemény vállalására való nevelés, a nemzeti identitástudat alakítása, erősítése ill. a 

más népek megbecsülésére nevelés. 

 A másik emberre való odafigyelés fejlesztése, a másság elfogadása 

 A kommunikációs képességek és készségek anyanyelven és idegen nyelven történő igényes fejlesztése 

 Az angol kéttanítási nyelvű és a nemzetiségi német osztályokba járó tanulók legyenek képesek megér-

tetni magukat idegen nyelvi környezetben is 

 A nem szakrendszerű oktatásban a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejleszté-

se, képesség együttesek alapozása az alapvető cél, az egész folyamatot meghatározó feladat 

 Cél az alapozó szakaszban a folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés a napi gyakorlatban. A tanulók ta-

nulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának. 

 Egyénre szabott fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása. 

A TÁMOP 3.1.4. projekt fenntartását támogató fejlesztési alapelvek: 

 Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

 A tudás és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

 Képesség és személyiségfejlesztés 

 Új típusú tanári attitűd 

 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat 

 Differenciált fejlesztés, 
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  Esélyegyenlőség 

 Fokozatosság és folyamatosság 

 Valóságos tanulási környezet 

 

1.1.3. A nevelő-oktató munka feladatai: 
 

1.1.3.1  A közösség hagyományainak erősítése az együttműködés kipróbált és bevált szervezeti formáinak, kere-

teinek megőrzésével, fejlesztésével. Az évfolyamrendszer fejlesztése, az ünnepeink megőrzése, az ünnepélyeink 

színvonalának magas szintje. A közös pedagógiai nyelv megőrzése érdekében „ A közösség hagyományai” foga-

lom alatt az alábbiak értendők: 

 A közösség       

hagyományai: 

A hagyomány a közösségi tevékenységek folytonosságának jele és fedezete. A hagyomány alapvető 

pedagógiai funkciója, hogy stabilizálja, rendezetté és meghitté teszi az együttélés és együttműködés 

kipróbált, bevált kereteit és formáit, ezáltal nemcsak megkönnyíti az érintkezést, hanem egyben a kö-

zösség iránti bizalmat, az összetartozás élményét is erősíti. A hagyomány felhalmozott értéktömeg, 

melyet a közösség emlékezete őriz. Főként érintkezési formákban, magatartási szokásokban, önkor-

mányzati döntési mintákban, ünneplési módokban öltenek testet. Pedagógiai értéke alapvetően attól 

függ, hogy a közösség törekvési vonalai között milyen konkrét pozíciót foglal el. Ha stabilizálja az 

elért eredményeket és további előrehaladás kiinduló pontjává válik, akkor értékként illeszkedik a kö-

zösségi tevékenység rendszerébe. Ha azonban az újítás, a kezdeményezés ellensúlyaként jelenik meg, 

regresszív erővé válik.  

 

1.1.3.2   A közvélemény pedagógiai gondozása a felelősségvállalás érdekében, a munkavégzés, a közös értékek 

(tolerancia, biztonság, szolidaritás, boldogság) megőrzése érdekében. A közös pedagógiai nyelvhez szükséges 

fogalom-értelmezés: 

 

A közvélemény: A közösségi élet legfontosabb, legjelentősebb belső szabályozó tényezője. A közvélemény ugyanis 

közvetlenül normaalkotó, és alkalmazó, a közösség norma-és követelmény-rendszerének fő őrzője. 

Működésének két alapvető területe van: 

Annak a folyamatos megítélése, hogy a közösség milyen pozíciót foglal el a társadalomban. 

Annak a folyamatos megítélése, hogy az adott egyén (az egyének adott csoportja)  

milyen tényleges pozíciót foglal el az adott közösségben.  

A közvélemény éppúgy pedagógiai gondozást igényel, mint minden más pedagógiai jelenség.  

1.1.3.3. A természeti és társadalmi környezet megismerésével, megóvásával  a mindennapi gyakorlatban talál-

koznia kell a gyermeknek ( egészséges, kultúrált életmód, személyi higiéné, környezet tisztasága, a tár-

sadalom működése szabályainak alakítása a történelmi múltban és ma, a közös szabályok szerinti élet-

mód).  

1.1.3.4.Az egészség megőrzése érdekében a gyermekek együtt megismerik a fejlődésükhöz         

            szükséges feltételeket, az ártalmas hatások kerülésének szükségességét. 

1.1.3.5.  A természetes kíváncsiság megőrzésével fenntartható a világ megismerésének igénye.   
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           Ezt az érdeklődést már az óvodaiskolában megfigyeljük, tevékenységek sorozatát szervezzük, fenntartása 

érdekében. A kísérletezés, a megfigyelés megtanítása, a kommunikáció fejlesztése, az ismeretszerzés eszközeinek 

birtoklása, a nyelvtanulás, a művészetek iránti fogékonyság az önfejlesztést is lehetővé teszi. 

1.1.3.6. Az egészséges nemzeti önbecsülés érdekében meg kell ismerni népünk történelmét, művészetét, a hazai 

természeti adottságokat, gazdasági lehetőségeinket, a tudományos életben elért eredményeinket, szoká-

saink, ünnepeink lényegét.  

1.1.3.7. Meg kell ismerni más népek kultúráját, nyelvét, szokásait. Azok tiszteletben tartása mellett törekedni 

kell az előítélet-mentességre. Ebben a pedagógus hiteles magatartása is segít. 

1.1.3.8. Az emberi jogok tartalmát meg kell ismernie felnőttnek, gyermeknek. Ugyanakkor meg kell tanulnia 

minden résztvevőnek az érték-összeütközések kezelését. 

1.1.3.9. Referencia intézményektől „jó gyakorlat átvétele ill. jó gyakorlat átadása”. 

1.1.3.10. Önálló innováció (informális tanulás segítése) 

 

A fenti feladatok megvalósítása a tanórai, a tanórán kívüli tevékenységek során lehetséges úgy, hogy va-

lamennyi tevékenységhez folyamatos értékelést tervezünk. 

 

1.1.3.11. Nevelési sikerkritériumok: 

  Nyolcadik osztály végén a gyermekek 95 %-a: 

- Minden tantárgyból megfelel a kerettantervben meghatározott továbbhaladási követelmények-

nek, a helyi tantervben megfogalmazott követelményeknek 

- ismeri a közösségi élethez szükséges szabályokat, konfliktus-kezelési technikákat 

- ismeri a kulturált viselkedés szabályait 85%-ban betartja azokat 

- tisztában van a környezetvédelem szükségességével, közvetlen környezetében gyakorlati ta-

pasztalatot szerez 

- tisztában van az egészséges életmód követelményeivel, gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. 

- ÖKO iskola vagyunk 

 

Művészeti tagozatosok mindegyike képes nyilvános bemutatkozáson (tánc, rajz) megnyilvánulni, képességeiről 

számot adni. 

Nemzetiségi németet tanuló gyermekek képesek német nyelven megszólalni mindennapos beszédhelyzetekben, 

ismerik a magyarországi németek történetét, a helyi (baranyai) németek szokásait, helyi tanterveink követelmé-

nyeinek képességeik szerint megfelelnek. 

Két tanítási nyelvű angol oktatásban részesülők képesek mindennapi beszédhelyzetekben megnyilvánulni. 

Az angol emelt szintű oktatásban résztvevők helyi tantervünk követelményeit teljesítik képességeik szerint. 

A pedagógusok  95%-a alkotó módon vesz részt az iskolai munkában, a megállapodások betartásának őrzői, 

értékelésük a folyamatos javítást, megújulást segíti. 

 Céljainkat akkor tekintjük még megvalósultnak, ha a tantestület 75%-ának képzési kultúrájában 30%-ban meg-

jelennek a kompetencia-fejlesztés helyi tantervünkben részletezett elemei. 
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1.1.4.  A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai: 
  

1.1.4.1. Az iskola nem kötelező tantárgy választásának  elve, eljárásai:   

Első osztályban a szülők kérésére kerül a gyermek abba az osztályba, ahol a szülők kívánságának    

            megfelelő választási lehetőség áll rendelkezésükre. Kivétel a tánc tagozatos osztály, ahol felvételi van. 

Ortopéd szakorvosi vélemény, valamint a szakmai  közösség javaslatára az igazgató dönt a felvételről, figye-

lembe véve az iskola erőforrásait.  

 A szülő minden tanév végén kérheti a beiratkozáskor a választott tantárgy elhagyását. 

1.1.4.2.  

A nyelvválasztás, a nyelvtanulás osztályozás alóli mentesítése: A nyelvválasztás szülői kérés alapján 

első osztálytól lehetséges. Az igazgató az iskola erőforrásainak figyelembe vételével dönt. Osztályozás 

alóli mentesítést  pszichológiai szakvélemény alapján ad az igazgató. Rendkívüli esetben a tantestület 

(évfolyamtestület) meghallgatása után is dönthet az igazgató az osztályozás alóli mentesítés ügyében. Ez 

természetesen azt jelenti, hogy a gyermek részt vesz a nyelvi órákon (kötelezően előírt óraszámú cso-

portban), írásbeli értékelést kap. 

1.1.4.3. 

Osztályba sorolás elvei: Legfőbb elvünk az óvodaiskolai csoportok megtartása az osztályba sorolás al-

kalmával. A szülők kérésének figyelembe vételével az igazgató dönt az erőforrások szem előtt tartásá-

val. Pogányból fogadjuk az 5. évfolyamra a nemzetiségi németet tanuló gyermekeket. Az emelt szinten 

tanuló osztályok a tánc kivételével az óvodaiskolás csoportokhoz alkalmazkodnak. Ennek munkaszerve-

zési gondjai évfolyam szinten oldódnak meg. 

1.1.4.4. 

A nívócsoportba sorolás elvei: A nívócsoportban a haladókhoz kerülést befolyásolja a gyermek telje-

sítménye, hozzáállása.  A szülő és a gyermek kérésére is a csoportba kerülhet a gyermek - amennyiben a 

létszám megengedi -, ha a szakmai munkaközösség által meghatározott szintnek megfelel az általuk 

meghatározott idő alatt. A csoportba kerülésről az igazgató dönt a szakmai munkaközösség javaslata 

alapján. 

1.1.4.5. 

A számítógép eszközként való használata tanórák keretében. Továbbtanulási tervünkben prioritást 

élvez a számítógépek felhasználói szintű megismerése. A tantestületből 90% számítástechnikai tanfo-

lyamot végzett (alap, haladó). 4 fő informatika-tanár, 13 fő oktatás-informatikus. Ennek tantárgyi lefe-

dettsége: 9 tanító, 4 tanár (magyar, történelem, fizika, matematika, német, angol, ének, rajz). A kollégák 

saját fejlesztésű feladatok, programok, valamint adaptált programok alapján dolgoznak. 

1.1.4.6.Az alkalmazott módszerek: 

 

Közvetlen módszerek jellemzői: 

 

Közvetett módszerek jellemzői: 

- Minden lehetséges tényt, jelen-

séget bemutatunk, megtapasztal-

tatunk, ezzel a megfigyelés meg-

tanítását is segítjük. 

- Tevékenység-szervezés (célki-

tűzés, feladatsor, személyi és 

tárgyi feltételek, felelősök, el-

lenőrzés, értékelés) 
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- A gyermekek közös és önálló 

elemző munkája, differenciálás. 

- Digitális technika alkalmazása 

- Magyarázat, példa, beszélgetés, 

- gyakoroltatás, 

- segítségadás, 

- ösztönzés,  

- ellenőrzés, követelés. 

- Pedagógus és gyermekközös-

ség közös közvéleményének 

együttes ápolása, normák, 

- hagyományok ápolása a min-

dennapokban és az ünnepeken. 

- Minták adása, 

- vita, 

- ösztönzés, ellenőrzés,  

- követelés. 

Kompetencia alapú oktatás bevezetésével: 

- Tantárgy tömbösítés 

- 3 hetet meghaladó projekt 

- Témahét 

- Moduláris oktatás 

- Tantárgyi bontás nélküli oktatás 

 

A Támop 3.1.4 projekt fenntarthatósága: 

Célok, indikátormuta-

tók 

Implementáció 

éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

teljes tanórai lefedett-

séget biztosító prog-

ramcsomag 

1.5.évf. 2.6.évf. 3.7.évf. 4.8.évf. 1.5.évf. 2.6.évf. 

Egy választott kulcs-

kompetencia területi 

programcsomag (ide-

gen nyelv) 

1.5. évf. 2.6.évf. 3.7.évf. 4.8.évf. 1.5.évf. 2.6.évf. 

tantárgytömbösített 

oktatás a szakrend-

szerű oktatásban(5-

10-15 %) 

5 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

műveltségterület 

tantárgyi bontás nél-

küli oktatása 

+ + + + + + 

digitális tartalmak, 

taneszközök haszná-

lata(25 %) 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kooperatív 

tech.alkalm

azása 
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A hátrányos helyzetű 

és SNI tanulók esély-

egyenlőségének javí-

tása 

+ + + + + + 

új módszerek intéz-

ményi alkalmazása, 

elterjesztése, 

+ + + + + + 

önálló intézményi 

innováció megvalósí-

tása 

 + + + + + 

jó gyakorlatok átvéte-

le 

+ + + + + + 

 

1.2. A személyiség egészének fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közös értelmezéshez: A személyiség bonyolult fogalma a pszichológiai iskolák hangsúlyváltásai okán nem 

definiálható egyszerűen. Legáltalánosabb definíciós szempontjait a Pedagógiai lexikon próbálja összefoglalni: 

"… A személyiség a humán egyed, akinek fizikai és pszichés tulajdonságai integrált és dinamikus rendszerré 

ötvöződnek, és aki "én"-élménye birtokában - részben tudatosan, részben tudattalanul - képes elérni viszonylagos 

"autonómiáját" fizikai és szociális környezetével szemben, továbbá a fejlődés, tanulás, tapasztalatszerzés révén 

bekövetkező változásai ellenére is képes megélni időbeli folytonosságát…" 

Számunkra fontos annak megértése, hogy a személyiség az egyén és környezete kölcsönhatásában változik, de 

valamennyi egyén az azonosnak látszó környezet ellenére az őt ért ingerekre másképp válaszolhat, mint a másik 

egyén, mert számára a korábbi tapasztalatok alapján mást jelenthet ugyanaz az inger. Az ingerek jelentésének 

különbözősége éppen az egyéni különbözőségekből fakad. Pedagógiai feladatainkat, módszereinket ez a tény 

nagyban befolyásolja. A mit? tanulás mellett a hogyan? kap jelentős szerepet. (Emlékezzünk a "rejtett tanterv-

re"!)  

 

1.2.1. Feladataink: 
 

1.2.1.1. A gyermekek erkölcsi nevelése: Értékeink mérceként működnek a cselekvési alternatívák közötti vá-

lasztás számára. Ezek: tolerancia, szolidaritás, boldogság, biztonság. A gyermekek, felnőttek az együtt-

élés szabályait a fentiek figyelembe vételével közösen fogalmazzák meg, magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. A mindennapi értékelés során a szituációk megbeszélése alkalmat ad a normák széles körű 

megismerésére, a felfogások közelítésére. (Miért tartjuk jónak, rossznak a cselekvés választását? Megál-

lapodások. stb.) 

 

1.2.1.2. A gyermekek értelmi nevelése: Meghatározott valóságismereti tartalmak elsajátítása folyamatában az 

értelmi és megismerési képességek fejlesztését jelenti.  A gyermek adottságai a környezeti hatásokra 
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már bizonyos képességekké fejlődnek az iskolába érés idejére. A képességek tevékenység közben ala-

kulnak ki. Ahány féle tevékenység, annyi képességfajta létezik. Éppen ezért a különböző képességek 

felsorolását mindössze ugyanannak a valóságnak különböző oldalaiként fogjuk fel. Az alapadottságok 

után intellektuális tevékenységek (gondolkodás, beszéd, önálló ismeretszerzés) során kialakuló képessé-

gek fejlesztése fontos számunkra. Az értelmi fejlődés jellemzőit fejlődés-lélektani kutatások eredmé-

nyeként megismerhettük, így tevékenység-szervezésünkben tekintettel vagyunk az életkori sajátosságok-

ra ( konkrét műveletek  a gondolkodás szemléleti kötöttsége  formális műveletek). Nevelési fölfo-

gásunkból adódik, hogy az oktatási stratégiák közül a kompetencia-fejlesztést, a tapasztalatszerzésre 

épülő megismerést, a kooperatív tanulási technikákat és az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fej-

lesztés és megtanítás stratégiáját választjuk, melynek folyamatos, következetes lépései egyenesen a dif-

ferenciáláshoz vezetnek, szabályozzák a tanulási folyamat segítését. A gyermek egyéni fejlődési jellem-

zőihez igazodó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési (SNI) diákok együttne-

velését, eredményes fejlesztését.  

Kerete: Tanóra, tanórán kívüli foglalkozások  

Általános és speciális képességek a műveltségblokkokban fogalmazódnak meg. Ezek a kiművelt, iskolázott ké-

pességek. Ide tartozik a folyamatos önképzés képesség lényeglátó, elemző- képesség, általánosító képesség, mű-

vészet befogadásának képessége. 

Mindezeket a kooperatív technikák és a digitális eszközök használatának  segítségével érhetjük el. A cél 

elérése érdekében fejleszteni kell: az IKT alapú tanítási-tanulási módokat, módszereket amely segítsé-

gével az IKT kompetenciafejlesztés megvalósulhat. 

 

IKT eszközhasználat 

tevékenységrendszere 

szövegértés matematikai logika Idegennyelv kompeten-

ciaterület 

információs és 

Kommunikációs 

Technológia 

+ + + 

IKT alapú eszközök + + + 

IKT-val támogatott tan-

óra 

25% 25% 25% 

IKT-val támogatott mé-

rés, 

értékelés 

   

 

1.2.1.3. A gyerekek testi nevelése: Fontos számunkra a biológiai életképesség fejlesztése. Az emberi szervezet 

épségét, egészségét, működő- és fejlődésképességét értjük ez alatt. A testnevelést, mozgást az életforma 

részeként fogjuk fel, s ezt nagyban befolyásolja valamennyi pedagógus személyes példája. A tapaszta-

latszerzést, a pozitív élmények nyújtását elengedhetetlennek tartjuk. Az iskolaotthonos rendszerben a 

mindennapos testnevelést kötelezően szervezzük, a tánc lehetséges alternatíva. 
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1.2.1.4. A tanulók közösségi, állampolgári nevelése: Egyik legfontosabb nevelési területünk, ezért részletes, 

fogalom magyarázattal alátámasztott fölfogásunkat az „Alapelvekben” részleteztük. A közös normák ki-

alakítása, az együttműködés szabályainak közös meghatározása, a közvélemény pedagógiai gondozása, 

a gyermeki jogokkal, kötelességekkel való élés megtanítása a mindennapi gyakorlatban, az érték-

összeütközések kezelése technikáinak elsajátítása fontos feladata a munkában résztvevőknek. A helyi 

közéletben való aktív részvétel segítése, az országunk problémái iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Szociális életképességek is ide tartoznak:  Azt kívánja meg, hogy az egyén a  mindennapi életben helytálljon, 

olyan magatartása legyen, melyben az egyén és a  köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. 

Itt az elsajátítás alapja, kerete:        

A mindennapi élethez kötött elsődleges szocializáció. Valamennyi iskolai  tevékenység során szerepet kap-

hat.  

Ide tartozik a kommunikáció és az érintkezési formák. A pedagógusok nyelvi igényessége, a tanórai, tanórán 

kívüli nyelvhelyesség, pontos helyesírás, szabatos fogalmazás, érthető magyarázatok, tiszta, áttekinthető táb-

lai vázlat. Fontos terep a gyermekek egymással való érintkezése, a kölcsönös bizalom, a tisztelet. 

 

Ennek fejlesztési terepe a drámapedagógia, kooperatív tanulási-tanítási stratégiák: projektmódszer, modulá-

ris oktatás, témahét. 

 

1.2.1.5. A gyermekek érzelmi, akarati nevelése: Az érzelmek cselekvésre késztető hatását ismeri és használja 

a pedagógus a nevelési folyamatban módszerei megválasztásakor, amikor motivál, amikor agresszív vi-

selkedést „kezel”. A pozitív és negatív (kellemes, kellemetlen) érzelmek besorolása attól függ, hogy a 

tevékenység, melyhez kapcsolódik, sikeres-e avagy sikertelen. Ezért fontos tudnunk, hol tart a gyermek, 

mi a következő szint, amit - erőfeszítést kívánva - elvárhatunk tőle. Az érzelmi élmények a rendszeres 

kiértékeléssel, a helyzetekről való érzelmi vélekedéssel megerősíthetők. Az érzelmekhez kapcsolódó 

hangulatok a nevelési folyamatra gyakorolt hatásuk miatt is jelentősek.  Éppen ezért az akadályoztatást 

ne frusztrációként élje meg a gyermek, hanem a közösen elfogadott szabályok betartásának kötelezettsé-

geként. Amennyiben csakugyan résztvevője a szabályalkotásnak, így is történik. Folyamatosan figye-

lemmel kell kísérni a gyermek helyzetét a csoportban, mert mindennapi életét, teljesítményét erősen be-

folyásoló tényező a csoporthelyzet. A gyermek a különböző értékelések után önismeretre is szert tesz. 

Saját értékeinek megismerése után kitartóbb, szorgalmasabb, ha bizalmat kap, ha rendszeresen, korrekt 

módon értékelik.  

 

1.2.1.6. A gyermekek hazaszeretetre nevelése: Elsősorban a közvetlen környezet megismerése (múlt, jelen), a 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismerése, az ünnepeink méltó, a gyermekek korának meg-

felelő megünneplése fontos számunkra. Jelenlétünk a nagyvilágban (nemzetünk nagy tudósai, művészei, 

feltalálói) büszkeségre ad okot. Életüket, munkásságukat meg kell ismerni. Ez a büszkeség akkor érthető 

mások számára is, ha mi is mindent megteszünk képességeink szerint a helytállásunkért. 
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1.2.1.7. A gyermekek munkára nevelése: Az iskolai élet minden területén, de különösen a tanulási folyamat 

során a tervezés, szervezés, végrehajtás, ellenőrzés, értékelés, a szükséges erőforrások számbavétele, 

időbeosztás munkáját meg kell szervezni a gyermekek számára. Minden fázis gyakorlatban való megis-

merése lényeges az önálló ismeretszerzés képességének kialakításához. Valamennyi tantárgy ügye az 

ismeretek reproduktív és produktív alkalmazása. Ugyanakkor nagyon fontos a mindennapi önkiszolgáló 

munkában, a kapott és vállalt tevékenységekben való aktív részvétel. Mint minden területen, itt is a 

rendszeres értékelés szolgálja a megerősítést.  

 

1.2.1.8. A gyermekek esztétikai nevelése: Esztétikai értékeket felismerő és létrehozó (befogadó és alkotó) 

kreatív ember nevelése a feladatunk. Speciális foglalkozásokon (művészeti órákon, szakkörökben) ez 

természetes, de természetesnek kell lennie a mindennapokban is. Esztétikai nevelőértéke van az iskolai 

környezetnek, a tanár verbális és nem verbális kultúrájának, a mindennapi kapcsolatoknak, az ünnepi 

szertartásoknak. Ezért lényeges a környezet, melyben fogadjuk a gyerekeket. Ugyanakkor a szorosan ide 

kapcsolódó ízlés, divat kérdésében a beállítódások alakulására nem lehetünk a családnál nagyobb hatás-

sal. Tiszteletben kell tartani a gyermek választását, ha az az egészségét nem veszélyezteti, a többiek biz-

tonságát nem érinti, a szülei ízlésével találkozik. 

 

1.2.2. A gyermekek személyiségfejlesztésének színterei: 
1.2.2.1. A tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. A tanulási folyamat szervezésekor legfontosabb a meg-

tanítás stratégiájának használata, a gyermekek öndifferenciálásából adódó pedagógiai módszerek, moti-

vációs lehetőségek alkalmazása. A pedagógiai módszerek közül a gyermekek tevékenységét, aktivitását 

biztosító eljárásokat részesítjük előnyben. 

- A differenciálás csoportbontással 1- 3. évfolyamon idegen nyelvi órákon valósul meg. Ez 

csak mennyiségi differenciálás. Azt a célt szolgálja, hogy minél több gyermek kapjon szót a 

szóbeli kezdő szakasz időszakában.  

- Az 1 – 3. évfolyamokon egész napos rendszerben tanulnak a gyermekek, így a munkaszerve-

zést úgy kell megoldani, hogy a tanórákon kerülhessen sor a tanulmányi problémákkal küzdő 

gyerekek megsegítésére. Ezt az osztályból kiemelt gyermekek fejlesztésével, egyéni foglal-

kozás tervezésével oldjuk meg. 

- A tanórai munkaformákat - akár bontott csoportról, akár teljes osztályról van szó - úgy kell 

megválasztani, hogy a gyermek önállóan vagy csoportban dolgozva saját ütemének megfele-

lően haladhasson. Ismerje meg az egyéni munka mellett a páros munkát, a projekt munkát 

heterogén csoportban, ismerje meg a dramatikus módszerek és technikák alkalmazását, tud-

ja önmagát és másokat ellenőrizni. 

- 4. évfolyamtól az idegen nyelvi órák nívócsoportban folynak. A csoportba kerülés követel-

ményeit a munkaközösségek határozzák meg a tanterv követelményei alapján, a fentebb leírt 

elvek figyelembe vételével. Ezeket a követelményeket nyilvánossá teszik. A motiváció esz-

közeként is szolgáló ismeretszintek évente mérhetőek, de a gyermek és szülő kívánságára év 

közben is kérhető a jobb csoportba való bekerülési szint megállapítása. 
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- 5. évfolyamtól az erőforrások (kisebb tantermek, kevesebb eszköz) hiánya miatt csoportot 

kell bontani informatika, technika órákon. 

- 8. évfolyamon matematikából tervezünk nívócsoportos oktatást. Két osztályból háromszintű 

csoport kialakítását tartjuk indokoltnak. 

- Valamennyi tanórán törekszünk arra, hogy gyermekeinket egyéni különbségeikhez alkalmaz-

kodva, személyre szabottan fejlesszük. 

- Valamennyi foglalkozáson fejlesztjük a gyermekek szövegértési képességét. 

- Valamennyi közoktatási szakasz végén diagnosztizáló mérést tervezünk szövegértésből, hogy 

megalapozzuk a fejlesztést. 

- A szummatív értékeléskor valamennyi tantárgyi mérésnél kompetenciamérő feladatokat is 

adunk. 

 

1.2.2.2. A nevelési és oktatási célok megvalósítását a következő tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

1.2.2.2.1.Hagyományőrző tevékenységek: 

- Minden ősszel emlékezünk az aradi tizenhárom kivégzésére, az udvarunkon álló kopjafa 

melletti gyertyagyújtással. 

- Október hónapban osztály, illetve évfolyam szintű szavalóversenyek vannak. 

-  Német nemzetiségi napot tartunk október folyamán. 

- Német nemzetiségi tagozatunk a város nemzetiségi iskoláival karöltve a „német nemzetiség 

kultúrája” c. témakörben versenyt szervez. 

- Idegen nyelvterületeken élő magyarokkal való kapcsolattartás, vetélkedő német nyelvterüle-

teken élőkről.  

- Városismereti versenyeken veszünk részt minden évben (projekt módszer alkalmazása) 

- Ének tábor, Zengő és Vagabund természetjáró szakköreink az év során havonként túráznak, 

nyaranta vándortábort szerveznek.  

- A téli ünnepekre ajándékokat készítünk szeretteinknek. 

- Olvasás születésnapját rendezünk az 1. évfolyamon minden évben. 

- Farsangi bált szervezünk iskolai, évfolyam, ill. osztálykeretben. 

- Megünnepeljük március 15-t. 

- Megünnepeljük a költészet napját. 

- Föld napján vetélkedőket, előadásokat szervezünk. 

- Német és angol bemutató napot, nyilvános táncvizsgát, énekkari bemutatót (Énekel az isko-

la), képzőművészeti kiállítást szervezünk a gyermekek számára. 

- Az Apáczai-napok keretében Apáczai-vetélkedőt szervezünk a 7. évfolyamon. 

- Sikereink, eredményeink ismertetése iskolagyűlés keretében 

- Két napot tervezünk szorgalmi időben tanulmányi kirándulásra. 

- Ballagtatjuk a nyolcadikosokat. 

 

1.2.2.2.2. Diákönkormányzat: A gyermekek érdekképviseleti testülete. 4-8.  évfolyamok választott küldötte-

iből tevődik össze a testület. Felnőtt segítőiket az igazgató nevezi ki. 
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1.2.2.2.3.   Napközi otthon: 4-8. évfolyamig jelentkezhetnek a gyerekek, a szülők egyetértésével napközis fog-

lalkozásra. Elsősorban szolgáltató napközit működtetünk, ahol a szülők kívánságának megfelelően 

foglalkoztatjuk a gyermeket. 

 

1.2.2.2.4. Tanulószoba: Segítő tanulószobát működtetünk, ahol bárki tanulmányi segítséget kérhet 14-16 óra 

között. 

 

1.2.2.2.5. Gyermekbázis: A 2-es iskolával közösen működtetett segítő csoport. A család mellett is ellát bizo-

nyos gondozási feladatokat. Segíti a gyermekek beilleszkedését, tanulmányi munkáját, segélyezését, 

családi kapcsolatainak normalizálását, enyhíti a szociális hátrányokat. 

 

1.2.2.2.6. Diákétkeztetés: A nagy intézmény közös konyhája, étterme látja el a gyermekeket. Az iskola szer-

vezi az étkezés lebonyolítását. 

 

1.2.2.2.7. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: A gyermekek tehetségét kibontakoztató foglal-

kozások tantárgyakhoz kapcsolódnak szakkör jelleggel. Évente határozzuk meg a szakkörök indítá-

sának lehetőségét erőforrásainkat figyelembe véve, pályázat útján. Igénybe vesszük a Tehetségpont 

kínálatait, rendezvényeit. 

 

1.2.2.2.8. Iskolai sportkör: A sportegység látja el a feladatokat 5-8. évfolyamokon, alsóban az iskola tanítói. 

A sportegység dolgozói tantestületünk  tagjai, így részesei a döntésnek a pedagógiai program elfo-

gadásakor. Ebből következik, hogy valamennyi szakmai döntésünk kötelező rájuk nézve is. 

 

1.2.2.2.9. Versenyek, vetélkedők bemutatók: A városi, területi, országos versenyeken részt veszünk. Házi 

versenyeink: szavalóversenyek, matematika- versenyek, sport-versenyek. Bemutatóink főleg művé-

szeti tagozataink miatt szerveződnek évente. 

 

Az iskola a tananyaghoz kapcsolódóan szakmai konszenzus után tanulmányi kirándulásokat ajánl a 

szülőknek, gyerekeknek. Abban az esetben, ha a szülők képesek kifizetni a részvételi díjat, szer-

vezhető a tanulmányi kirándulás. Anyagi gondok esetén a tanulmányi kirándulás nem lehet költsé-

ges.  

 

1.2.2.2.10. Erdei iskola:  Az 5. 6. évfolyamokon szervezhető, ahol egy-egy tantárgyi téma feldolgozására 

kerül sor iskolán kívül. Szervezeti keretei: projektnap, moduláris oktatás. A szülők anyagi hozzájá-

rulása nélkül nem szervezhető erdei iskola. Iskolánk nem képes anyagi fedezetet biztosítani. 

Kapcsolódunk a pogányi Kukkan-Tó programhoz 
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1.2.2.2.11. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó   foglalkozások: Pécs törté-

nelmi múltja miatt a történelem tanítását múzeumi órák keretében is végezzük (tantárgytömbösítés 

lehetőséget ad). A város és az intézmény művelődési háza kiállításokat szervez, melyek ugyancsak 

tananyagba illeszthetők. Helyi könyvtárunk gyermekfoglalkozásai az informatika követelményeinek 

egy részét teljesítik. Hangverseny, színház és mozi bérlettel közös előadás-látogatásaink vannak. Az 

anyagi lehetőségeket a szülők biztosítják. 

 

1.2.2.2.12. Szabadidős foglalkozások: Az osztályfőnökök havonta szabadidős foglalkozást szerveznek osz-

tálykeretben. Ennek nem csupán az a célja, hogy a gyermekek közös élményekhez jussanak, hanem 

az is, hogy hatodik osztály végéig legyen a gyermeknek értelmes szabadidős elfoglaltsága, ne csel-

lengjen céltalanul a szabadidejében. Ehhez az szükséges, hogy a választási lehetőségeket megismer-

jék. 

 

1.2.2.2.13. Az iskolai létesítményeket, eszközöket a gyermekek előzetes egyeztetés után használhatják 

tanári felügyelet mellett 

 

1.2.2.2.14. Hit- és vallásoktatás: A katolikus és a református egyház élt eddig a jogával, hogy hitoktatást szer-

vezzen iskolánkban. Ennek tárgyi feltételeit az iskola biztosítja.  

 

1.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:  

Iskolánk erőssége volt, s az igények szerint maradnia is kell annak a pozitív légkörnek, mely a közösségi nevelés 

eredményeként alakult ki. A fejlesztés folyamatosságát elsősorban az indokolja, hogy az iskola többféle szem-

pontból is „nyitott rendszer”, s az újabb és újabb gyermekcsoportok érkezése az állandó építkezést feltételezi.  

 

Konkrét feladataink:  

 

1.3.1. Az osztályok, évfolyamok, napközis csoportok közös életének megszervezése, a közös  szabályok 

megalkotása, az ellenőrzések, értékelések megtervezése. A pedagógus ehhez a munkához a korábbi 

tanulócsoportokban szerzett tapasztalatokat felhasználja, de az ott kialakult gyakorlatot nem erőlteti az 

új csoportra. Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a gyermekek életpálya-

építési, a szociális és életviteli kompetenciáit. 

 

1.3.2. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe kell venni a tanulóközösségek fejlesztésében. Különösen 

nagy felelőssége van a tanítóknak, mert a kisgyermek mindenképpen meg akar felelni a tanítók elvárásainak. A 

mindennapi  tevékenységekből természetesen adódó felelősi rendszer kialakításakor a tevékenység bemutatása, 

megbeszélése, a szükséges erőforrások biztosítása maga a tanulási folyamat, az értékelés alapja. A folyamatosan 

autonómmá váló önértékelése változik, saját életének alakításában részt kíván venni. Ennek az igénynek kere-

teket kell szervezni a tanulási folyamatban is, a felelősi rendszer kialakításában is. 
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  1.3.3.Az önkormányzás képességének kialakítása: A mindennapokban nevelői segítséggel meg kell fogal-

mazni a problémát, azt megoldandó feladatként kell kezelni. A célkitűzéskor meg kell fogalmazni, mikor tekintik 

megoldottnak a problémát, s a megoldáshoz meg kell tervezni a feladatsort felelősökkel, határidőkkel, személyi 

és tárgyi feltételekkel, ellenőrzéssel, értékeléssel. 

 

  1.3.4. A közvélemény pedagógiai gondozása: Az értékek nem csupán verbális szinten vannak  jelen, hanem a 

mindennapi működésben is. A sikerek észrevétele a heterogén képességű csoportokban nem kis feladat. Ezért a 

pedagógusok együttműködése elengedhetetlen. A közvéleményt csak egységes pedagógus közösség képes megfe-

lelően alakítani. A pedagógiai beavatkozásokat ezen a területen csak közösen lehet tervezni, végrehajtani, ellenő-

rizni, értékelni. A deviancia kiküszöbölésének, csökkentésének egyik kulcsfontosságú állomása ez a tevékenység. 

 

1.3.5. A közösség  egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: Az osztály, a napközis csoport, az évfo-

lyam, az iskola előnyösen akar különbözni más, hasonló csoportoktól. Az összetartozást erősítik a közösen kiala-

kított normák, a rendszeres közös tevékenységek, a hagyományok. Az évfolyamok és osztályok évente valameny-

nyi adatot, témát, időpontot összegyűjtve munkatervet írnak, mely az adott csoport sajátosságait figyelembe ve-

szi, az értékelést évente ez alapján végzi. 

 

1.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység  

- Óvodaiskolát működtet intézményünk, ahol a nagycsoportban az óvótanítóval együtt dolgozik a tanító. Meg-

ismerik a gyermekeket kötetlen keretek között, a külső eszközök alkalmazásának teljes mellőzésével. Ilyen 

körülmények között a korábbi fejlesztés elkezdődhet, a gyermek iskolaérettsége megállapítható, az átmenet 

problémái megszűnnek. 

- Szoros a kapcsolatunk a családgondozó közvetítésével a gyermekjóléti szolgálattal. 

- Szoros a kapcsolatunk a nevelési tanácsadóval, probléma észlelése esetén azonnal segítséget kérünk. 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai foglalkozásokat szervezünk, első osztályokban fejlesztő foglalko-

zásokat. 

- Nívócsoportos oktatást szervezünk a nyelvoktatásban, amennyiben erőforrásaink engedik.  

- Napközit, tanulószobát, gyermekbázist működtetünk. 

- A családlátogatások, fogadó órák, szülői értekezletek segítik a célszerű együttműködést a családdal. 

- Esetmegbeszéléseket szervezünk évfolyam-testületenként a pedagógiai beavatkozások koordinálása miatt. 

- Közösen alakítjuk „ illemkódexünket”, annak betartását osztályszinten értékeljük.  

 

1.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység: 

- Tanórai differenciálás 

- Nívócsoportos oktatás nyelvi órákon, 

- Választható tantárgyak tanulása, emelt szintű oktatás. 

- IKT eszközök használata házi feladatok írásakor, tanulói információgyűjtéshez tan-

órán, tanulói prezentációk projektorral, stb. 

- Szakkörök 
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- Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

- Könyvtári foglalkozások, 

- Szabadidős rendezvények, 

- Múzeum, színház, stb. látogatások. 

- A továbbtanulás segítése, a felvételire való felkészítés. 

- Együttműködés az ANK Művészeti Iskolájával a művészeti tagozatok működtetése ér-

dekében. 

- Együttműködés az ANK 1. és 3. sz. óvodai telephelyeivel a gyermekek korai fejlesztése 

érdekében. 

- Együttműködés az ANK Gimnáziumával a nyolcadikosok továbbtanulásának megszer-

vezésével. 

- Együttműködés a Művészeti Szakközépiskola tánctagozatával a szakmai színvonal 

megőrzése érdekében. 

 

1.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

1.6.1.      A gyermekek és pedagógusok, szülők, családgondozó személyes    

kapcsolatának, a családlátogatásoknak, évfolyam szintű megbeszéléseknek egyik legfonto-

sabb célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák feltárása, intézkedések 

elhatározása. Minden pedagógus kötelessége a gyermekvédelmi munka. 

Családsegítő program működtetése (családgondozó és pszichológus közreműködésével)  

 

1.6.2.   Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős dolgozik. Segíti a pedagógusok munkáját. Feladatai  közé tartozik: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézmé-

nyekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

- családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

- a veszélyeztető okok megléte esetén az igazgatónak javaslatot tesz a gyermekjóléti 

szolgálat értesítésére, 

- segíti a gyermekjóléti szolgálat munkáját, 

- a gyermekek anyagi veszélyeztetése esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi, 

- tájékoztatást nyújt a gyermekek részére szervezett szabadidős programokról 

 

1.6.3. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

- a  gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

-  feltárására,   

- megszüntetésére. 

             Az iskola alapvető feladata: 

- fel kell ismerni a gyerekek problémáit, 
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- meg kell keresni a problémák okait, 

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

- ha nem tudjuk iskolai keretek között megoldani a problémát, a gyermekjóléti szolgálat 

segítségét kell kérni. 

 

1.6.4. A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében      

           iskolánk együttműködik a: 

- nevelési tanácsadóval, 

- gyermekjóléti szolgálattal, 

- családsegítő szolgálattal, 

- polgármesteri hivatallal, 

- gyermekorvosokkal, 

- a gyermekvédelembe kapcsolódó társadalmi szervezetekkel (Vöröskereszt, segélyező 

szervezetek, stb.) 

 

1.6.5. Iskolánk pedagógiai munkáján belül első sorban az alábbi tevékenységek    

                          szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a differenciálás, képességfejlesztés, 

- az indulási hátrányok csökkentését az óvodaiskola segíti, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a szabadidős foglalkozások közti választás segítése, 

- személyes tanácsadás, 

- mentálhigiénés programok szervezése, 

- családi életre nevelés, szociális kompetencia fejlesztése, 

- napközis és tanulószobai foglalkozások, 

- az iskolai étkezési lehetőség, 

- egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése, 

- a tanulók és szülők tájékoztatása szociális helyzetük javításának lehetőségeiről, 

- együttműködés a közvetlen és közvetett partnerekkel ,empátia, tudatosság a kapcsola-

tokban. 

 

1.7. A tanulási kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatását segítő program: 

-  egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

-  nívócsoportos oktatás nyelvi órákon, 

- napközi, 

- tanulószoba, 

- egyéni foglalkozások, páros munka,  

- könyvtár, számítógépterem egyéni vagy csoportos használata, 
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- továbbtanulás segítése 

- nem szakrendszerű oktatás 

 

A nem szakrendszerű oktatás törvényes megoldása az 5. 6. évfolyamon a 2008/2009-es tanévtől felmenő rend-

szerben kezdődött el. 

A nem szakrendszerű oktatás során az iskola igyekszik biztosítani az eltérő fejlettségi szinteken lévő tanulói 

számára az optimálisabb képzési környezetet. Az ebben a struktúrában kialakítandó tanulásszervezés biztosítja a 

tanulók számára a gondosan megszervezett differenciálás lehetőségét, amely peremfeltétele annak, hogy a társa-

ikhoz és az optimális tantervi követelményekhez képest lemaradó tanulók felzárkózzanak és meghatározott időn 

belül elérjék a helyi tanterv elvárt követelményszintjét. A gyermekek minden esetben írásos értékelést kapnak. 

A nem szakrendszerű oktatás a 2010/11-es tanévtől felmenő rendszerbern megszűnik. 

 a 2010/11-es tanévben még az 5-6. évfolyamon  

 a 2011/12-es tanévben már csak a 6. évfolyamon lesz nem szakrendszerű oktatás, ezt követően megszűnik. 

 

1.8. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység: 

Helyzetfeltárás minden tanév szeptember végéig, melynek célja a beavatkozások tervezése. 

A magatartási problémával küzdő gyerekeknél jelzett lehetőségek itt is érvényesek. 

      Intézmény szintű juttatások elosztásának alapelvei és eljárásrendje: 

      A családgondozó-ifjúsági felelős az osztályfőnökök javaslata, valamint a szülők kérése alapján – a lehetősé-

geink figyelembe vételével - előterjesztést készít. Az igazgatóval, a napközis munkaközösség-vezetőkkel egyetér-

tésben születik a döntés a támogatásokkal kapcsolatban. 

Esélyegyenlőségi terv lsd.a mellékletben 

 

1.9. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehe-

tőségei. 

1.9.1. A gyerekeket az iskolai élettel kapcsolatos aktuális feladatokról az iskola igazgatója, az évfolyamveze-

tők, az osztályfőnökök, a DÖK vezetői tájékoztatják. 

- Az igazgató a tanévnyitón ismerteti az év főbb feladatait az iskolagyűlésen. 

- A DÖK tanárai képviselik a gyermekek érdekeit az iskolavezetésben, annak intézkedéseiről rendszere-

sen tájékoztatják a gyermekeket, a gyermekek véleményét közvetítik az iskolavezetés számára. 

- Az évfolyamvezetők az évfolyamhoz tartozó gyermekeket is képviselik az iskola vezetőségében, ezért a 

gyermekek tájékoztatásáról gondoskodnak az osztályfőnökökön keresztül az elkészült Emlékeztető fel-

használásával. 

- Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákat is felhasználják a gyermekek tájékoztatására. 

 

1.9.2. A gyermeket és szüleit a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják a tájékoztató füzeten keresztül írásban, 

szóban tanórán, illetve fogadóórán. 
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1.9.3. A gyermekek kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen vagy képviseleti úton fordulhatnak valamennyi 

szaktanárhoz, az igazgatóhoz, az ANK vezetőjéhez, az iskolaszékhez.  

 

1.9.4. A szülőket az iskola életével kapcsolatos kérdésekről tájékoztatja az osztályfőnök, a szülői munkakö-

zösséget az évfolyamvezető, az iskolaszéki képviseletet    

            az iskola igazgatója.  

- Félévente az iskolaszék szülői képviseletét (mind a nyolc évfolyam képviselteti magát) 

az iskolaszékben az igazgató tájékoztatja. 

- Fogadóórák előtt, illetve szülői értekezletek előtt az évfolyamvezető részt vesz az évfo-

lyam szülői munkaközösség tájékoztató megbeszélésén. 

- Az osztályfőnökök minden szülői értekezleten (minden második hónapban) tájékoztat-

ják a szülőket. 

 

1.9.5. A szülők és pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

1.9.5.1. Családlátogatás:. A családi háttér megismerése nagyon sok információt ad a gyermek fejlesztése érde-

kében. Ezt segíti a főállású családgondozó. 

 

1.9.5.2. Szülői értekezlet feladata: 

Folyamatos együttműködés kialakítása, 

A szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- a helyi pedagógiai programról,  

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- a gyermek osztályának tanulmányi eredményeiről, iskolai magatartásukról, 

- az osztályközösség céljairól, feladatairól, programjairól, a szülők bekapcsolásának lehetőségei-

ről, 

A szülők véleményének, javaslatainak összegyűjtése, az Emlékeztető kitöltése, melyben jelzik a problé-

mákat, észrevételeket az iskola igazgatójának. 

 

    1.9.5.3.  Fogadóóra feladata: 

- A szülők és a pedagógusok személyes találkozása. Itt kerül sor a gyermekek egyéni problémáinak, fej-

lődésüknek, eredményeinek, kudarcainak megbeszélésére. Alapelvünk: A gyermek megismert értékei-

vel kezdjük a megbeszélést. (Az iskolaotthonos osztályokban az osztálytanítók nem tartanak külön fo-

gadóórát) 

 

     1.9.5.4.  Nyílt tanítási nap, bemutató:  
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 Minden első osztályban megrendezzük az olvasás születésnapját. Ez a hagyomány a szülők számára be-

tekintést ad az alkalmazott módszerek megismerésébe, tájékoztatja a szülőt a gyermek csoportban elfog-

lalt helyéről. 

 Minden tanítási órát látogathat a szülő, ennek előfeltétele, hogy előzetesen bejelentse az igazgatónak. 

 Táncvizsgák utáni nyílt napon a szülők megtekinthetik a gyerekek táncbeli tudását, előrehaladását 

 Évente kiállításon mutatkozik be a képzőművészeti tagozat. 

 Az énekkar valamennyi rendezvényünkön szerepel. 

 Színjátszó köreink évente kötelesek nyilvános előadást tartani. 

 

1.9.5.5.       Írásbeli tájékoztató: Feladata, hogy a szülőket tájékoztassuk az iskolai előmenetelekről, iskolai 

eseményekről, programokról. 

A szülői értekezletek fogadóórák, iskolaszéki megbeszélések pontos időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. 

 

1.10. A tankönyv-, a taneszköz választás elvei 

Az egyes évfolyamokon a tantárgyak tanításához-tanulásához szükséges tankönyveket, taneszközöket az iskola 

tantestületének szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve és a tankönyvkiadók, tanesz-

köz gyártók kínálata, valamint a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzék és a kötelező taneszközjegyzék 

alapján. (Az iskolaszék ezzel kapcsolatos jogosítványát az érvényes rendelet szerint gyakorolja.) 

 A választásnál az alábbi szempontokra figyelünk: 

- helyi tantervi követelményeinknek feleljen meg 

- előnyben részesítjük a kompetencia alapú tankönyveket. 

- előnybe részesítjük azokat, melyek több éven keresztül használhatóak 

- egy-egy tantárgy tanításánál az egymásra épülő, felmenő rendszerben a folyamatosságot nyújtó tan-

könyvcsaládokat részesítjük előnyben 

- stabilitásra törekszünk, új taneszközt, tankönyvet csak abban az esetben választunk, ha azzal az oktatás 

minőségét lényegesen javítani tudjuk  

- a taneszközök, tankönyvek ára az Iskolaszék egyetértésével találkozzon. 

A szükséges tankönyvekről, megvásárolandó taneszközökről a szülőket a tanévet megelőző iskolai év végéig 

írásban tájékoztatjuk. 

 

1.11. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja (mellékletben) 

 

2. HELYI TANTERV 
 

Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra keretében végezzük, más-

részt a hagyományos tantárgyak oktatásába, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokba is beépítjük. 

Az alábbi életpálya-építő kompetenciákat fejlesztjük elsősorban: önismeret, önbemutatás, tanulásmódszertan. 

A szociális és életviteli kompetenciák közül az alábbiak szerepelnek programunkban: környezettudatos magatar-

tás, kritikai gondolkodás, aktív felelősségtudat, szociális érzékenység, problémamegoldó képesség. 
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Együttműködés (kooperativitás), empátia, tudatosság a kapcsolatokban, barátság, családi szerepek. 

Önállóság, önbizalom, belső harmóniára való képesség, kreativitás, nyitottság, rugalmasság, mások elfogadása.  

 

A tanórákba beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljárásokat: 

  - individuális tanulás 

  - kooperatív tanulás 

  - egyéni és páros munka 

  - prezentáció 

  - tanórai differenciálás heterogén csoportokban 

  - projektmunkák heterogén csoportokban 

  - portfoliók készítése 

  - dramatikus módszerek és technikák alkalmazása 

  - önellenőrzés, mások ellenőrzése 

  - ötletroham 

  - vita 

  -IKT eszközök alkalmazása 

 

 

2.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmények. (Mellékletben) 

 

2.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

- Tantervi céljainknak legjobban megfelel 

- Kooperatív tanulást segítő 

- Nem drága 

- Tartós 

A tanításhoz szükséges taneszközöket a helyi tantervekben, tantárgyi programokban tüntettük fel.  

 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 alapján készült.  

 A kompetencia alapú programcsomagok tanulóeszközei, tanári útmutatói rendelkezésre áll-

nak. 

 A kompetencia alapú programcsomagok digitális formában állnak rendelkezésünkre.  

Használatuk a pedagógusok számára alternatív lehetőség, mely segíti a kompetencia alapú ok-

tatást. A programcsomag egyes elemei tartós tankönyvként kölcsönözhetők a könyvtárból. 

 IKT eszközök: 

interaktív táblák 

digitális feladatbank, e-tananyagok 

CD-ROM-ok, DVD-k a TÁMOP 3.1.4 pályázat jóvoltából a megvalósító tagintézmé-

nyek számára rendelkezésre állnak. 
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2.3. Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei 

A tantervi minimumot teljesítők léphetnek felsőbb évfolyamra. Az oktatási törvény szabályozza a feltételeket, a 

szerint járunk el. 

A gimnáziumunkba a továbbhaladáshoz szükséges feltételek teljesítése esetén tanulhatnak tovább a gyermekeink.  

 

2.4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, 

a tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei: 

Arra törekedtünk, hogy a gyermekek motiváltságát segítse az iskolai légkör. A tevékenységi folyamatok során 

éppen az egyéni differenciálás lehetőségével élve a még elvégezhető, de erőfeszítést kívánó egyéni feladatokkal, 

rendszeres értékeléssel, az eredményes munkavégzéshez szükséges alaphangulatot érhetünk el. 

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

mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával segítjük elő a NAT célkitűzéseinek 

megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások 

elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

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

szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti 

a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. 

 

Lehetőségek: 

 

számítógép segítségével kitöltött tesztek (lehetőségeinkhez mérten) más, értékelésre alkalmas feladatok megoldá-

sa (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelő szintű-e az 

új tartalom befogadására, elsajátítására) 

fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, 

elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudásszintjének mérésére 

számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, 

kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

aktív tábla alkalmazása 

csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, eljárások alkalmazása 

(szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok, 

házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) 

 

2.4.1 Az értékelés feladata, alapelveink: 

- A folyamatos munkáról visszajelzést kapni, a fejlesztést segíteni. 

- A motiváció kialakulásának segítése 

- Kontroll 
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- A haladás mérésének eszköze 

 

A normatív értékelés: 

- Legyen egységes, 

- Jelezze a gyermek helyzetét a csoporton belül, 

- Legyen kompatíbilis a közoktatás egészével. 

 

Értékelési rendszerünk alapelvei: 

Az 1. osztálytól 4. osztály félévig a tanulók szöveges értékelést kapnak. Anyanyelvből, matematikából, idegen 

nyelvből, környezetismeretből negyedévente, a többi tantárgyból félévente tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat 

a fejlődés menetéről és szintjéről. 

Ezen kívül 4. 5. 6. évfolyamokon szöveges értékelést adunk félévente testnevelésből, rajzból, táncból féléven-

te.(2010/2011-es tanévben még) 

 

A szöveges értékelésben megfogalmazzuk, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest a tantervi 

követelmények alapján, fejlesztésük mikor, hol, hogyan történik. 

 

Tájékoztatást adunk arról, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és hogy mely területen vannak még 

hiányosságai. 

 

Ismertetjük a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (figyelem, megfigyelő képesség, kreativitás, stb.). 

 

Tájékoztunk a tanulónak a tantárgyhoz fűződő viszonyáról (érdeklődés, aktivitás, szorgalom, kitartás, stb.). 

 

Kitérünk a tanuló szociális kapcsolatainak alakulására (viselkedés, együttműködés, vitakészség, stb.). 

 

Megfogalmazzuk, hogy milyen a gyermek feladatvégzése a különböző feladathelyzetekben, munkaformákban 

(önállóság, önellenőrzés, feladattudat, munkamegosztás, szervezés, alkalmazkodás, stb.) Irányt mutatunk a to-

vábbfejlődésre. 

 

Tantárgyi értékelés: 

A tanév folyamán a tanulók napi munkáját szóban és írásban a következőképpen értékeljük: 

- Szóban napi gyakorisággal az órák közben és végén, valamint rendszeresen ellenőrizve a tanulók írásbe-

li munkáit, füzeteit a tanító, tanár által egyénileg kialakított értékelési rendszerrel. Házi feladatot az 

egész napos rendszerben csak annyit adunk, hogy a gyermek az iskolában, önálló óra keretében meg 

tudja oldani. Hét végére semmilyen feladatot nem kaphat a gyermek, aki egész napos rendszerben tanul. 

4. évfolyam 2. félévétől osztályzást és szöveges értékelést együttesen alkalmazzuk.  

- Egy-egy témakör lezárása után témazáró dolgozatot íratunk, mely tartalmaz kompetenciára utaló eleme-

ket is. Ennek rendjét és ütemét a szakmai munkaközösség határozza meg. 

- Az őszi ismétlő időszak végén, valamint év végén felmérők alapján értékeljük a tanulók tudását.  
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- A fenti értékelések alapján félévkor és év végén a következő minősítéseket adjuk 1. 2. 3. évfolyamokon, 

4. évfolyamon félévkor valamennyi tantárgyból; 4. évfolyam végén, 5. 6. évfolyamokon félévkor és tan-

év végén testnevelésből, rajzból, táncból: 

- kiválóan megfelelt, 

- jól megfelelt, 

- megfelelt, 

- felzárkóztatásra szorul. 

 

A szöveges értékeléssel szemben támasztott követelmények: 

 

Tartalma érthető legyen a szülők és gyermekek számára egyaránt. 

Szerkezete jól tagolt, áttekinthető. 

A pedagógus véleménye megalapozott legyen, tükrözze a gyermek alapos ismeretét. 

 

A 4. évfolyam év végétől osztályozunk a hagyományos módon: ötös, négyes, hármas, kettes, egyes számje-

gyekkel. 

4. osztály félévtől folyamatosan térünk át a számjegyekkel való értékelésre.  

(2010/2011-es tanévet követően fokozatosan térünk át minden tantárgyból az osztályozásra. A modul tantár-

gyak - egészségtan, honismeret, etika, dráma, média ismeretek- változatlanul szöveges értékelésűek marad-

nak.)  

Felmenő rendszerben a következőképpen alakul a szöveges értékelés és az osztályozás: 

2010/11 

1. évf.: szöveges értékelés 

2. évf.: szöveges értékelés 

3. évf.: szöveges értékelés 

4. évf.: osztályozás 

5-8. évf.: osztályozás 

 

2011/12 

1. évf.: szöveges értékelés 

2. évf.: osztályozás 

3. évf.: szöveges értékelés 

4. évf.: osztályozás 

5-8. évf.: osztályozás 

 

2012/13 

1. évf.: szöveges értékelés 

2. évf.: osztályozás 

3. évf.: osztályozás 

4. évf.: osztályozás 
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5-8. évf.: osztályozás 

 

A tánc tagozaton az alábbiak szerint értékeljük a tantárgyakat: 

1-4. évf.: szöveges értékelés 

5-8. évf.: osztályozás 

 

A számonkérés formái  

A tanulók tanulmányi munkáját a pedagógusok sokféleképpen tudják ellenőrizni. A mainál is nagyobb jelen-

tőséget tulajdonítunk a folyamatos tanórai ellenőrzésnek, hogy a tanuló, tanár és szülő is folyamatosan lássa 

az előrehaladást, illetve a menet közben adódó nehézségeket. 

Ellenőrizzük a házirendben foglaltak betartását, a tanuló ellenőrzőjét és tartalmát, felszerelését, viselkedését, 

feladatainak teljesítését. 

 

Szóbeli számonkérés 

Igyekszünk minél több szóbeli számonkérést alkalmazni. 

A tantervben meghatározott tananyag számonkérése a következőképpen történhet: házi feladat ellenőrzése 

mennyiségileg és minőségileg, feleltetés, szabályok, memoriterek, kiselőadások, projektek, csoportmunka, 

éneklés, szolmizálás, szituációs- és közös játék és az órán hallottak számonkérése, stb. 

 

Írásbeli számonkérés 

A számonkérés gyakran írásban történik. Az írásbeli beszámoltatás formái különbözőek lehetnek, típusai: 

témazáró dolgozatok, záró dolgozatok (ezek számát a helyi tantervben tantárgyanként megadjuk, és a tanme-

netben is jelölni kell), ill. írásbeli feleletek (röpdolgozatok), olvasónapló, házi dolgozatok, gyűjtőmunka (ki-

adásakor az értékelés módját közölni kell), szódolgozatok, mérési jegyzőkönyvek, informatikai, számítás-

technikai munkák, esetenként a házi feladatra is adható érdemjegy, stb. 

Az írásbeli számonkérés egyik formája a mérés. A témazáró dolgozatok írását legkésőbb az írás előtt 1 héttel 

a tanulók felé jelezni kell, a többi írásbeli számonkérés idejét a számonkért tananyag mennyisége és milyen-

sége határozza meg, ezeket nem kell bejelenteni. 

Ugyanazon a napon kettőnél több téma-, ill. záró dolgozat nem írható. Az ütközéseket a tanár felé a diákok-

nak kell jelezniük a dolgozat bejelentésekor. 

A téma, ill. záró dolgozatokat a hiányzó tanulókkal lehetőség szerint meg kell íratni. 

Javító dolgozatot esetenként – a tanár elbírálása szerint – lehet írattatni. 

A munkaközösségek/párhuzamos osztályban tanítók egyeztetik a témazáró dolgozat feladatait és formáját. 

A diagnosztikus számonkérés kivételével az írásbeli számonkérésekre adott érdemjegy bekerül a naplóba és 

a tanuló ellenőrzőbe. 

 

Egyéb számonkérési formák 

A tanuló tanítási folyamata során vannak a fenti pontokhoz nem tartozó számonkérési formák, mint pl.: ma-

nuális tevékenység számonkérése (pl.: rajz, kézimunka, gyakorlati munka, prezentációk, stb.). 
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A nem szakrendszerű oktatásban 

Nem osztályozásra épülő értékelést, szöveges értékelést vezetünk be. 

Jellemző értékelések: 

- társak általi értékelés 

- csoportmunka közös értékelése 

- kooperatív tanulásszervezés értékelése 

- önértékelés, fejlesztő értékelése 

 

Valamennyi kategória (szöveges, számjegyes) tartalmazza a tanuló  

- tanulmányi teljesítményének alakulását a tantárgy sajátosságaiból adódóan a tantervi követelmények 

tükrében – a legfontosabb szempont; 

- ismereteinek, képességeinek fejlődését, kimagasló teljesítményét; 

- erőfeszítését a képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében; 

- a tantárgyhoz fűződő viszonyát, érdeklődését, aktivitását, szorgalmát; 

- felszerelésének, füzeteinek gondosságát, rendben tartását; 

- rendszeres felkészülését a tanítási órákra; 

- az önálló és csoportmunkához való hozzáállását; 

- a tanítói, tanári segítségkérés mértékét; 

- az önellenőrző képességének szintjét, fejlődését; 

- szóban, írásban: javaslatokat a továbbhaladásra, a meglévő hiányosságok pótlására. 

A DIFER mérés(első osztály elején) kiértékelése után, akiknek szükséges,elkészítjük a fejlesztési tervet, a 

fejlesztési folyamatot elindítjuk. Az évvégén újra mérjük ezeket a tanulókat. 

 

Az értékelés fontos eleme a nyilvános bemutatkozás lehetősége: 

- Szakkörök bemutatkozása tanév végén 

- Táncosok, énekkar koncertje 

- Rajzkiállítás 

- Németesek nemzetiségi kulturális műsora, kiállítása 

- Két tanítási nyelvű angolosok bemutatkozása: helyi, külföldi bemutatkozások 

 

2.4.2 Magatartás értékelésének elvei: 

- A magatartás értékelése nem szűkíthető a viselkedés megítélésére. 

A magatartás értékelése erkölcsi-esztétikai szempontból történő vélemény-alkotás, ezért rendkívül szubjektív. 

Éppen ezért nagyon fontos a személyiség-fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalásunk szem előtt tartása. Az ér-

tékelésnek mindenkor ki kell terjednie a cselekvés feltárható motívumaira is. Így lehet tárgyilagos az értéke-

lésünk. A magatartási tendenciák megismerése rendkívül fontos, nem téveszthető össze a szituatív cselekvé-

sekkel. 

- A magatartás esztétikai megítélése is része a magatartás értékelésének. Éppen ezért fontos a személyiség-

fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalásunk "esztétikai nevelés" része is. Különösen kényes az ízlésre vonatko-
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zó megítélésünk. Gyakran vezethet zsákutcába a fel nem ismert határ. A beállítódások alakításának irányát 

kell segíteni, s tudomásul venni az ízlés személyes voltát a gyermek esetében is. 

- Fenti elveink tárgyiasulását segíti a gyermekekkel közösen kialakított norma és értékrend megszületése, 

folyamatos gondozása.  

 

2.4.3. A szorgalom értékelésének elvei: 

- A tartós igyekezetként definiált szorgalom életkoronként más-más, ami a "tartósságot" illeti. Ami közös 

minden életkorban: a motiváció, a környezet értékrendje. Éppen ezért a szorgalom értékelésekor ezek együt-

tes elemzése szükséges. 

 

A gyermekek iskolai munkáján belül a pedagógiai beavatkozáshoz: 

- Feladattudat 

- Együttműködési képességük szintje. 

- Közösségi tevékenység. 

- A követelményeknek, megállapodásoknak való megfelelés 

- Az egyes gyermek tanulási útjának nyomon követése. 

 

A gyermekek iskolai munkájának értékelése a helyi tantervek, tanmenetek, éves munkaterv alapján törté-

nik minden évben. 

 

2.5. .  Ellenőrzés, mérés, értékelés 

- Az iskolai belső ellenőrzés a partnerek igényeit figyelembe vevő pedagógiai célrendszer megvalósulását, az 

iskola belső szabályzataiban meghatározott megállapodásoknak való megfelelést vizsgálja. 

- Az iskola belső ellenőrzési rendjét a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a munkaterv 

részeként megfogalmazott ellenőrzési terv és a Minőségirányítási program határozza meg (MIP) 

-  nevelő- oktató munka ellenőrzését, s a hozzá kapcsolódó méréseket végezheti:  pedagógusok esetében: 

az igazgató, igazgatóhelyettesek,  

            munkaközösségek,  

            az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok, külső szakértők.                                          

            Fontos a pedagógus  önellenőrzése. 

            gyermekek esetében:    az iskola pedagógusai,  

                                                    külső  szaktanácsadók. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

 A megvalósuló oktatási nevelési tevékenységek során a gyermek személyisége   

 tiszteletben tartására, képességeinek fejlesztésére, kiemelten az együttműködési készség      

 fejlesztésére, 

 a szülőkkel való kapcsolattartásra, 

 a tanulási folyamat szervezésének színvonalára, ezen belül fontos ellenőrzési terület: 
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-  a pedagógus tervező munkája,  

      -  a pedagógus szervező munkája, 

      -  a gyermekek ellenőrzése, értékelése, a visszacsatolás, 

      -  a felzárkóztatás és tehetséggondozás, 

      -  a követelményeknek, megállapodásoknak való megfelelés,  

 a szülőkkel való kapcsolattartásra, 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése. 

 A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, a gyermekek szabadidős tevékenysége választási lehető-

ségének felkutatása, megismertetése. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. 

 A továbbtanulás segítése 

 A közvetlen környezet rendezettsége. 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alábbi méréseket  

kell elvégezni:  

Pedagógusok körében :  

-    Iskolai klíma vizsgálata az igazgatói megbízatás lejárta előtti tanévben (szervezeti 

szint) Felelős: igazgató 

      -    SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása kété-

vente. Felelős: igazgató ( szervezeti szint) 

      -    A pedagógusok értékorientációs vizsgálata ötévente, a pedagógiai program felülvizs-

gálatakor, az igazgatói megbízás lejárta előtti évben (stratégiai szint). Felelős: igazgató 

 

Szülők körében:  

      -    A szülői elégedettség mérése:  

-    szülői értekezleteken megbeszélés, folyamatos visszajelzés az emlékeztetőkön ke-

resztül. Felelős: osztályfőnökök. 

      -    Kérdőíves módszerrel véletlen mintaválasztással háromévente.  

            Felelős: igazgató 

 

A gyermekek körében: 

-    A gyermekek személyiségét, közösségi magatartását vizsgáló mérések: 

      -    Szociometriai vizsgálatok: 4. 5. 6. 7. évfolyamokon évente.    

            Felelős: osztályfőnökök. 

      -    Tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel a felső tagozaton, véletlen minta-

vétellel kétévente. Felelős: osztályfőnökök. 

   

A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: 

-    Minden téma lezárását követően mérnek a pedagógusok (diagnózis).   
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            Felelős: valamennyi pedagógus, igazgatóhelyettesek 

      -    Alsó és felső tagozaton minden évben anyanyelvből, matematikából van szummatív 

mérés. Kivéve a központi méréseket. Minden évben a munkaterv jelöli meg a mérendő plusz 

tantárgyat. Felelős: munkaközösségek vezetői, alsós, felsős igazgató-helyettes. 

 

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó egyéb mérési feladatokat a   

           munkaközösségek javaslatára, vagy az óralátogatások tapasztalatai alapján az igazga-

tó elrendeli. Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgató. 

 

2.5.1. Értékelés: 

  

Célja: Az ellenőrzések során feltárt adatok elemzésével vizsgálja, hogy az iskola pedagógiai munkája mennyiben 

felel meg a kitűzött céloknak. 

 

Feladata: Feltárja a hiányosságokat, melyeket megoldandó problémaként kezel a tantestület, megerősíti a sikere-

ket, motivál. 

 

Az értékelés a következő területekre terjed ki: 

- az iskola nevelő oktató munkájának értékelésére, 

- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére, 

- a gyermekközösségek fejlődésének értékelésére, 

- a gyermekek értékpreferenciáinak alakulására, együttműködési készségének fejlődésére, tanulmányi munká-

jára, magatartására. 

 

Az iskola munkáját az igazgató minden tanév végén - a gyermekek, szülők, pedagógusok véleményének figye-

lembevételével - értékeli. Módját a MIP szabályozza. 

Az értékelés szempontjai: 

- működést jellemző adatok, 

- erőforrások alakulása, 

- eredmények, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a pedagógusok nevelő-oktató munkája, 

- kapcsolatok, 

- szervezeti  kérdések. 

 

A pedagógusok munkájának értékelését az igazgató, helyettesei, a szakmai munkaközösség-vezető szóban értéke-

li folyamatosan. Írásbeli értékelést kérhet a pedagógus. 

A tanórák látogatásának szempontjai: 

- az óra célja a tanulási folyamat tükrében, 

- szervezési feladatok, 
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- módszerek célszerűségének elemzése a visszacsatolásban, 

- a gyermekek aktivitása, 

- emberi kapcsolatok, 

 

A pedagógusok munkájának értékelése: 

- a gyermekek tanórán kívüli foglalkoztatása (iskolán belül és kívül) 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

- folyamatos, aktív részvétel, feladatvállalás a szakmai közösség munkájában, az iskolai szintű feladatokban, 

- pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége, 

- a továbbtanulásban való részvétel, a tanultak alkalmazása, 

- innováció, 

- együttműködés, 

- díjazás nélküli feladatok vállalása, 

- iskola méltó képviselete, 

- a tanulás-irányítás alapelveinknek megfelelően, 

- közösségformálás, a közvélemény pedagógiai gondozása, 

- megbízások jó színvonalú teljesítése, 

- személyes példa, 

- munkafegyelem,  

- részvétel az iskola közéletében, 

- vezetői feladatok ellátása, 

- alapelveinknek megfelelő kapcsolat a partnerekkel, 

- tehetséggondozás, képességfejlesztés, differenciálás, 

- a pályaválasztás segítése, 

- szakmai felkészültség. 

- a tanulási folyamatot irányító,segítő, támogató és innovatív pedagógus 

 

Az osztályközösségek fejlődését az osztályfőnökök minden tanév végén beszámolóban értékelik. Az értékelés 

szempontjai: 

- Az osztály életét jellemző adatok: létszám, fiú-lány arány, érkező, távozó gyerekek, a változás oka. 

- Szociális összetétel: A családok helyzete, elvárásaik, gyermekvédelmi munka. 

- Átlageredmények, a tanulási nehézségekkel küzdők segítésének formái, eredménye. 

- A gyerekközösség rétegződése, kapcsolatrendszere (szociometria), felelősi rendszere, 

- Neveltségi szint: magatartás, viselkedés, együttműködés, magatartási nehézségekkel küzdők tipikus esetei. 

- Közös programok, nevelési hasznuk. 

- Kapcsolat a családdal. 

- Változások az elmúlt évhez képest? 

- Új problémák? 

- Megoldási tervek, esetleg segítség kérése. 
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A gyermekek fejlődését az osztályfőnökök személyesen értékelik folyamatosan. 

A gyermekek fejlődését a tantestület által jóváhagyott szempontsor alapján minden évben értékelik az osztályfő-

nökök.  A szempontsor karbantartásáért, gondozásáért az évfolyamvezetők felelősek. A szempontsor kialakításá-

nak alapja: a személyiségfejlesztésben meghatározott elvek. 

A gyermekek tanulmányi munkájának értékelését az iskola helyi tanterve tartalmazza. 

Az iskolai munka értékelésének módját a MIP tartalmazza. 

 

2.5.2. A modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe: 

A modulok nem befolyásolják a gyermek továbbhaladását. Ennek ellenér értékeljük az itt folyó munkát is: szöve-

gesen.   

Fő szempontunk: 

- a tanórán való aktív részvétel. 

 

IKT stratégia: 

A élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT 

infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai 

feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében. 

Az IKT eszközfejlesztés eredményeként a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egye-

dileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni 

tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. 

A cél, hogy megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása 

során. 

Az infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elter-

jesztéséhez is. 

Tevékenységek az IKT fejlesztés eredményeként: 

 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya növekszik, amely tanórákon minden di-

ák külön-külön eszköz használatával tanul. 

 A tanári és a diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoztatása a legfontosabb célkitűzés. Az Internet el-

érés biztosítása az intézmény minden tantermében, valamint olyan tanári vezérlő és diák kliens rendszer 

megléte, amely biztosítja a pedagógus részére az egyes diákgépek lezárását (képernyő és/vagy billentyű-

zet), a diákgépek hálózati korlátozását, illetve bármely gép képének átvételét és megosztását) 

 

2.6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Iskolánkban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tanulók fizikai állapotát évente 2 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 egyé-

ni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg 
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hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 

szint elérésére és megtartására.  

 

Az előzőekben jelzett képességeket  a következő motorikus próbákkal  mérjük: 

 a.) aerobic kapacitás (állóképesség ) - Cooper-teszttel 

 b.) l. Alsó végtag dinamikus erejének mérése - helyből távolugrással 

  2. Vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése - fekvőtámaszban, karhajlítás és nyújtás-

sal. 

  3. Hátizmok erő-állóképességének mérése - hason fekvésből törzsemelés és  leengedéssel 

  4. Hasizmok erő-állóképességének mérése - hanyattfekvésből, felülés és visszaereszkedéssel. 

 

A motorikus próbák végrehajtásának részletes leírását és a mért adatok értékelési útmutatóját az Oktatási Minisz-

térium 2000-ben kiadott "Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez " című kiadvány tar-

talmazza.  

 

2.7. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebb-

ség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

A honismeret tantárgy részletesen foglalkozik szűkebb és tágabb hazánk nemzetiségi valóságával. Ez mellett a 

német nemzetiséggel többet törődünk, mert a német bemutatkozó napokon, helyi kiállításokon iskolánk minden 

tanulója találkozik a német nemzetiségi kultúrával. A hagyományok életben tartása segíti a különböző népek 

megismerését, s ezen keresztül tiszteletét. 

 

A népismeret tanítása az alsóbb évfolyamokon (1.-4.) a német órákon folyik. A felsős évfolyamokon (5.-8.) a 

német népismeret tanítása a német órákon, valamint a magyar, történelem, honismeret, természetismeret, földrajz, 

technika, ének és rajz tantárgyakban integráltan továbbá blokkosítva, az iskola projektnapjaihoz kapcsolódva, 

illetve városi és iskolai német nemzetiségi rendezvények látogatásával és azokra való felkészüléssel történik. 

Ebben a tánctagozat és a kórus is részt vesz.  A tantárgyakba integrált témákat a helyi tantervek rögzítik, a blok-

kosított órák témáját az éves munkaterv, tartalmazza. 

A népismeret tantárgy minősítése: „teljesítette” jelöléssel történik. 
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ZÁRÓ DOKUMENTUMOK 
 

A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések: 

 

1. Érvényességi rendelkezések: 

Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: Az elfogadástól számított öt év. 

Hatályba lépés: 2010. szeptember 1. 

 

A program módosításának módja, lehetséges indokai: ( a PP a bevezetést követő egy év elteltével módosítható.) 

- tantestületi megfontolások, 

- új programok, pályázatok,  

- az ANK igazgatói tanácsának kezdeményezése, 

- törvényi előírások 

- TÁMOP 3.1.4 /08 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben” című pályá-

zati kiírásokhoz való fenntarthatósági feltételek teljesíthetősége (5 év) 

 

A program felülvizsgálatának mechanizmusa: A törvényben rögzítettek szerint. 

A felülvizsgálat folyamatát az ANK minőségirányítási programja tartalmazza. 

 

2.A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 

  2.1.        Az intézményegység titkárságán olvasható. 

2.2.          Interneten, az intézmény honlapján olvasható (www.educentrum.hu)         

2.3.          Számítógépeinken bárki folyamatosan hozzáférhet, (gyerekek, pedagógusok) 

2.4.          Elhelyezzük az iskolai kézikönyvtárban, 

2.5.          Elhelyezzük az ANK könyvtárában. 

 

3. Véleményezés, elfogadás, jóváhagyás: 

 Jelen pedagógiai program módosítását az iskola tantestülete a 2011. május 23-án   

      tartott határozatképes értekezletén   100 %-os   arányban elfogadta. 

 Jelen  pedagógiai program módosítását az iskolaszék, a diákönkormányzat képviselete határozatképes 

értekezletén véleményezte. Az elfogadás  100 %-os. (mellékletben) 
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3.5.  2. sz. Általános Iskola Pedagógiai Programja 

 

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett 

munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja 

szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog,” 

                                                           Szent-Györgyi Albert 

 

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 

Iskolánk a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ egyik, önálló prog-

rammal és arculattal bíró általános iskolája. Pécs déli részén, az 1970-es évek végén fel-

épült, mára már kissé elöregedő lakótelep közepén helyezkedik el. Tanulóink száma 400 

fő alá csökkent, közülük jelentős a hátrányos helyzetű gyerekek száma.  A pedagógus kol-

lektíva jelentős része az 1980-as megalakulás óta együtt dolgozik.  

Iskolánk célkitűzéseit, lehetőségeit alapvetően az Általános Művelődési Központ, mint sa-

játosan szerveződő többcélú intézmény biztosította kereteken belül fogalmazza meg, tevé-

kenységét is ennek figyelembevételével végzi. A szakmai önállóság megléte mellett azo-

nosul az intézmény alapelveivel, értékeivel, mindennapi munkájával hozzájárul annak mind 

színvonalasabb megvalósulásához, a tevékenységrendszer gazdagodásához. Iskolánk 

erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei összecsengenek az intézmény egészé-

ről megfogalmazható megállapításokkal. Ugyanez mondható el küldetésnyilatkozatunkról, 

jövőképünkről. Célkitűzéseink teljesítése során együttműködünk az ANK többi szervezeti 

egységével, segítséget nyújtva és támogatást igényelve törekvéseink megvalósításában. 

Szakmai munkánk során törekszünk az intézményi komplexitásból adódó előnyök kiakná-

zására, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy más egységek és az ÁNK egésze is gazda-

godjék tevékenységünk eredményeként. 

Iskolánk évfolyamainak többségében kettő párhuzamos osztályban folyik a tanítás. E lét-

szám lehetővé teszi, hogy a különböző képességű, beállítódású diákok számára mind a 

tanórák, mind a tanórán kívüli tevékenységek közül megfelelő számú választási lehetősé-

get kínáljunk. Kiemelendő az emelt szintű úszásközpontú testnevelési osztályaink illetve 

csoportjaink iránti érdeklődés, az iskolaotthonos rendszerben működő művészeti foglalko-

zások iránti igények teljesítése / néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, origami / az 

alsó tagozatosok jelentős körére kiterjedő szorobán oktatásunk, valamint idegennyelvi 

képzésünk, amelyet 5. osztálytól emelt órakeretben is tanulhatnak diákjaink. Közkedvelt in-

formatikai foglalkozásaink ma már harmadik osztálytól igényelhetők. 

Délutáni foglalkozásaink a különböző művészeti tevékenységek igen tág körét kínálják a 

furulya szakkörtől az iskolai énekkarokon át a kézműves foglalkozásig, a népi tánctól a 
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színjátszó csoportig. Az intézmény tárgyi adottságai kiváló feltételt biztosítanak a test-

edzésnek és a versenyszerű sportolásnak egyaránt. Sportolóink eredményeire (leginkább 

dzsúdóban, asztaliteniszben, és úszásban) joggal lehetünk büszkék. 

Kihasználjuk a Nevelési Központ komplexitásából adódó egyedülálló lehetőségeket, a jól 

felszerelt könyvtárat, a művelődési központ és a színházterem közelségét, az uszodát és 

tornatermeket, a Művészeti Iskola sokrétű kínálatát, a logopédia, az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat a Nevelési Tanácsadó és a gyógytestnevelők nyújtotta szolgáltatásokat. 

Törekszünk arra, hogy a város és környéke által kínált természeti, tárgyi, kulturális érté-

keket mind inkább bevonjuk tanítványaink fejlesztésébe. Így a múzeumi és hangverseny-

látogatások, a tanulmányi kirándulások, túrák, erdei iskolák, táborozások mind pedagógiai 

munkák szerves részét képezik. 

Minden tanulónkkal igyekszünk megismertetni nemzeti kultúránk értékeit. Fontosnak tart-

juk, hogy gyerekeink nyitottak legyenek a hazánkban és szomszédságunkban élő más né-

pek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére. Egyé-

niségük, jellemük, önállóságuk, felelősségtudatuk fejlesztése mellett a tanulókat a külön-

bözőségek elfogadására, megértésére is neveljük.  

Felkészítjük a tanulókat a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, az ismeretek 

elsajátítására és alkalmazására, az új felfedezések, technikai eredmények birtokba vételé-

re. Törekszünk arra, hogy fejlesszük kommunikációs készségüket, az információforrások 

és eszközök hatékony felhasználását, a kézi munka, az eszközhasználat, az élmények ki-

fejezésének és a művészetek megértésének képességét és a testi képességeket. A peda-

gógiai tevékenység során a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének, 

fejlesztését állítjuk a középpontba. Igyekszünk nyitott, nyugodt, barátságos légkört biztosí-

tani diákjaink és az itt dolgozók számára. 

A diákönkormányzat életének szervezésével és önálló működésének segítésével, továb-

bá a demokratikus döntéshozatali szabályok megismertetésével és használatával törek-

szünk demokrácia iránti igényt felkelteni, a vele együtt járó felelősséget növelni tanulóink-

ban.  

Célunk az egészséges testi és lelki fejlődés érdekében, a rendszeres mozgás, sportolás, 

testedzés iránti igény felkeltése és kielégítése.  

Gondot fordítunk a tananyag differenciálására, egyénre szabott tanulási módszerek al-

kalmazására, a Gyermekbázis és az óvodaiskola lehetőségeinek kihasználásával, szociá-

lis-, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésével, a gyerekvédelmi felelős, a szociális 

munkás és az iskolapszichológus együttműködésével, valamint a fejlesztőpedagógus, a 

logopédus és a gyógypedagógiai asszisztens segítségével törekszünk a szociális hátrá-

nyok enyhítésére. 
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A 2007-ben befejeződött teljes akadálymentesítés után más sajátos nevelési igényű diák 

fogadása mellett intézményünk alkalmassá vált mozgáskorlátozott tanulók integrált oktatá-

sára, nevelésére. A tevékenység megvalósulását szomatopedagógus és gyógypedagógiai 

asszisztens segíti. 

Jelentős eredményeket tudtunk felmutatni a szorobán használatán alapuló matematika 

tanításában. Ma már alsó tagozatos osztályaink többségében az oktatás nélkülözhetetlen 

eszközévé vált e japán eredetű „számológép  

Egyik legjelentősebb sajátosságunk az óvoda és iskola, mint két önálló szervezeti egy-

ség szorosabb összekapcsolása. Óvodaiskolai rendszerünk a kisgyermekek törésmentes 

iskolakezdését, eredményes nevelését hivatott elsősorban megkönnyíteni.  

 Több éve jól működő innovációnk az iskolaotthonos arculat kialakítása. Ennek lényege, 

hogy egyik osztályunk szabadidős programjait a testkultúra (sport, egészséges életmód), a 

másikat a művészeti elemek, tevékenységek beépítésével kívánjuk vonzóvá és eredmé-

nyessé tenni. 

 

Tantestületünk tagjainak többsége visszanyerte innovatív kedvét. Sokan vállalkoznak ki-

sebb – nagyobb projektek kidolgozására, megvalósítására. A 2008/2009-es tanévtől a pro-

jekt alapú oktatás mind nagyobb teret nyert oktatásunkban az alsó tagozaton és a „nem 

szakrendszerű tanítás” során egyaránt. A TÁMOP 3.1.4 pályázat elvárásainak való megfe-

lelés tovább erősítette a pedagógiai projektek iskolai és osztályszintű megvalósítását, fej-

lesztő munkánkba betöltött szerepét.    Diákságunk természetvédő, környezettudatos ma-

gatartásának formálására megcéloztuk az Ökoiskolai címet, amelyet már 5. éve birtokol az 

iskola. Példánk ma már egész az egész ANK szintjén érzékelhető. 

----A Több alkalommal is sikeres drogprevenciós pályázatot nyújtottunk be, melynek 

eredményeként beépítettük a dohányzás- és kábítószer-megelőzés módszereit pedagógiai 

gyakorlatunkba. 

Fontosnak éreztük, hogy törekvéseinkről, munkánkról a leginkább érintett közösségek 

rendszeresen értesüljenek, s dolgozóink is tisztában legyenek a rólunk kialakult vélekedés-

ről, megítélésünkről.  

Nevelési programunk 

Küldetésnyilatkozat 

Jót és jól nyújtani, 

jellemet formálni, testet erősíteni, 

élményt és használható tudást adni, 

mindezt biztonságos, nyugodt környezetben, 

szeretettel, bizalommal, legjobb tudásunkkal, 
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változatos módon, partnereink megelégedésére tenni  

- ez iskolánk legfőbb törekvése. 

Jövőkép 

Iskolánk tanulói az intézmény korszerűen felszerelt épületegyüttesében, sikeres pályáza-

tokkal, tanári, szülői és tanulói összefogással szép, esztétikus tantermekben, nyugodt, ba-

rátságos környezetben tanulhatnak. 

Programkínálatunk gazdagságának és eredményeinknek köszönhetően évfolyamaink 

többségében kettő tanulócsoportunk működik. 

Az ÁMK adta lehetőségeket kihasználva biztosítani tudjuk a folytonosságot a nevelésben, 

oktatásban azáltal, hogy az óvodától az érettségiig alakíthatjuk, kísérhetjük figyelemmel a 

gyerekek fejlődését. 

Munkánk során biztosítjuk a helyes egyensúlyt a nevelés és oktatás terén. Tanulóink 

egészséges testi és lelki fejlődése érdekében nagy hangsúlyt fordítunk az egészséges 

életmódra, a környezettudatos magatartásra, az esztétikai, érzelmi és erkölcsi nevelésre.  

Kiemelten kezeljük a készségek, képességek megalapozását, fejlesztését. Fontos sze-

repet kap az oktatás terén az egyéni fejlesztés, a tanulók egyéni ütemének megfelelő diffe-

renciálás, melyhez az ÁMK és tágabb környezetünk lehetőségeit is igénybe vesszük. 

 Munkánk eredményességéhez hozzájárul az intézményegységek közötti széleskörű 

együttműködés, mely tanulóink számára az önképzés, a művelődés, a szabadidő tartalmas 

eltöltésének lehetőségeit biztosítja. 

Magabiztos, felkészült, együttműködő, empatikus pedagógusok, sikeres tanulók, elége-

dett partnerek jelzik, hogy jó úton járunk. 

 

1.1 Az iskolában folyó nevelő, oktató munka  

Alapelvünk,  

hogy a különböző adottságokkal, érdeklődéssel, hajlammal bíró diákjaink mindegyike kapjon 

tehetsége kibontakoztatásához, önmaga megvalósításához elegendő teret. 

Az egészséges fejlettségű, korszerű tudással, jó alapkészségekkel és kellő felelősségér-

zettel bíró gyermek nevelését az iskolai gyakorlat egymással összefüggő, egymást kölcsö-

nösen erősítő négy területén: 

 a tanítás-tanulás folyamatában;  

 az önkiszolgáló, értékteremtő tevékenységekben;  

 a közéleti, önkormányzati gyakorlat színterein;  

 valamint a szabadidős programok szervezése és biztosítása által kívánjuk 

megvalósítani. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, a habilitációs és rehabilitációs tevé-

kenységek olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és szervezett nyitott tanítási-
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tanulási folyamatban valósulnak meg, melyek az egyes tanulók igényeitől függő eljárások, 

időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszik lehetővé. 

 

Pedagógus kollektívánk hittel vallja, hogy tanulóink tisztelete jegyében össze lehet és kell 

egyeztetni a képességeknek és társadalmi elvárásoknak megfelelő követelménytámasz-

tást a humánus, a gyermek személyiségét tisztelő, demokratikus iskolai élet gyakorlatával. 

 
 

A Támop 3.1.4 projekt fenntartását támogató fejlesztési alapelvek 

Tantervi fejlesztések elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így minden 

tevékenységet annak kell alárendelni, azt kell figyelembe venni, hogy azok miként hatnak a 

tanulókra, gyermekekre. Ennek a szemléletnek az érvényesülése meghatározza a tananyag 

kiválasztást és elrendezést is. 

 

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat 

során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a 

mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tu-

dáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő 

ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átad-

nia. Ehhez szükséges, hogy a műveltségterületek ismeretanyaga bizonyos szintig tantárgyi 

bontás nélküli oktatás keretében sajátítsák el a tanulók. A műveltségterületek meghatározá-

sa a helyi tantervben történik. 

A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben 

mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell 

fordítani. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra kell törekedni, hogy a képes-

ségfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek 

alkalmazásra a kompetencia alapú oktatási gyakorlat kiterjesztése során is. 

Képesség- és személyiségfejlesztés 

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói szemé-

lyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi kom-

petenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus szemé-

lyiség kialakítását, a társas aktivitást, a felelősségteljes feladatvégzést. 
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Új típusú tanári attitűd 

Olyan tanulási tevékenységek mind szélesebb körű intézményi terjedését szorgalmazzuk, 

amelyek nem elsősorban előadó tanárt igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, 

segítő, támogató és innovatív pedagógust. Ebben meghatározóak a tantárgyi és komplex 

projektek, a csoportokon belüli együttműködésen alapuló tanulás, a tanulói gyűjtőmunka, a 

tanulói portfóliók készítése. 

 

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

Olyan tanulási programokat kell alkalmazni, amelyek során - az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerez-

nek, maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, 

azokból következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket 

alkalmazzák.  

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan 

kialakított véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják 

védeni. Az érzékelhető előrelépéshez nélkülözhetetlen, hogy az új tanulásszervezési eljárá-

sok, új módszertani ismeretek a tanári kar egészének általánosan alkalmazott eszközévé 

váljanak. 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Olyan differenciált tanítási-tanulási és szervezési módszereket kell mind szélesebb körűen 

alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képes-

ségeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést.  

Törekedni kell arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék ismere-

teiket. 

Fokozatosság és folyamatosság 

Előnyben részesülnek azok a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek, 

amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg az oktatásban és nevelésben. A 

tananyagválasztáskor előnyben részesítjük azokat az elemeket, amelyek a tanulók különbö-

ző ütemű és mértékű képességfejlődésével is számolnak. 

Valóságos tanulási környezet 

Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvet-

len és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára (fejlesztési innovációs 

tevékenységek, önálló intézményi innováció szorgalmazása). 
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A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezet-

tel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási helyzeteket 

az iskolán kívüli tevékenységben is megtapasztalják.  

 

1.1.2 Céljaink, alapértékeink 
Az alapvető értékek figyelembe vételével tanintézetünk célja: 

 a testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel és 
önbizalommal rendelkező fiatalok nevelése, akik:  
 szilárd alapkészségekre épített, változó világunkban eligazító, korszerű, to-

vábbépíthető ismeretekkel, anyanyelvi, idegen nyelvi és informatikai képzettséggel, 
a pályaválasztáshoz, önműveléshez megfelelő képességekkel rendelkeznek;  
 képesek és készek önmaguk és szűkebb közösségük életének szervezésére, 

a különböző közösségekbe történő beilleszkedésre, a közösség gazdagítására, a 
demokratikus érdekérvényesítő rendszer életkoruknak megfelelő működtetésére, 
fegyelmezett tevékenységre;  
 kialakul igényük és képességük az önálló tanulásra, az értékteremtő munká-

ra, megszerzett képzettségük gyarapítására, ízlésük formálására, valamint;  
 szabadidejük megszervezésére, testi, lelki rekreációt, fejlődést biztosító eltöl-

tésére, egészségüket veszélyeztető tevékenységek és élvezeti szerek visszautasí-
tására. 

 

Alapértékeink, célkitűzéseink szellemében tevékenységrendszerünket, ennek szervezeti 
megnyilvánulásait, eljárásait, nevelő-oktató gyakorlatunkat, a tanórák anyagát, a tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások kínálatát és módszereit, iskolánk egészének szemléletmódját 
átalakítjuk a kompetenciafejlesztés irányába, helyi tantervünkbe, tanóráink, iskolai foglalkozásaink 
anyagába beépülnek kompetenciafejlesztés elemei. 

Az előttünk álló feladatokat, mint diákságunk személyiségének fejlesztése érdekében mű-
ködtetett rendszert jellemezze: 

 a személyiségközpontúság, a testi, lelki harmóniára való törekvés;  

 kellő fegyelem, igényesség és egymásra figyelés;  

 az alapozó jelleg és differenciálás, az átmenetek megkönnyítésére törekvés;  

 életszerű, gyakorlatias, nevelő célzatú, az önfejlesztés igényét megalapozó, 
hosszú távon megőrizhető és egymásra épülő korszerű műveltségtartalom közvetí-
tése;  

 a sokrétű elvárásoknak (társadalom, fenntartó, szülő, gyermek) való megfele-
lésre törekvés;  

 a tehetséggondozás és a segítségre szorulókkal, sajátos nevelési igényű 
(mozgássérült) és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás sok-
féle szervezeti megnyilvánulása és módszertani gazdagsága,  

 Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a sajátos nevelési igényű, il-
letve a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai tanulmányok adott pontján 
felkészültek legyenek az önálló életvitelre. Ennek érdekében: 

                      ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 

                      növelni a kudarctűrő képességüket, 

                      önállóságra nevelni őket.                

 a testi fejlődést segítő, az egészséges életmódot megalapozó gyakorlati és 
elméleti foglalkozások köre;  
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 a korszerű, hatékony, emeltszintű idegen nyelvi képzés;  

 az eredményes tanulást, önművelést segítő korszerű tanulási módszerekkel, 
technikákkal, eszközökkel és információkkal való megismerkedés lehetősége;  

 az informatikában, számítástechnikában való elmélyülés,  

 a természet tisztelete, a környezetet védő, gyarapító szemlélet kialakítása,  

 a tantestület felkészültségének gyarapodását biztosító hatékony képzési, to-
vábbképzési rendszer,  

 kollegalitás, bizalomra épülő, együttműködő, egymást segítő munkatársi kör,  

 sokszínű, a tanulók nagy többségét aktivizáló iskolai sporttevékenység.  

1.1.3 Iskolánk feladatai 
Célkitűzéseink eléréséhez az alábbi feladatok megvalósítását tekintjük teljesítendőnek: 
Működtetjük az óvodaiskolát, gondoskodunk az iskolába kerülő kisgyermekek sokoldalú 

fejlesztéséről és a tanulók képességeinek kibontakoztatásáról.  
Pályaorientációs tevékenységünk révén elősegítjük tanulóink képességeik és szándékaik 

szerinti továbbtanulását, különös tekintettel az ÁMK keretein belül működő lehetőségekre. 
Munkánkban építünk az ÁMK oktatási, közművelődési és sportfunkciójából eredő lehető-
ségekre. A meghirdetett programjainkat egymással koordináljuk, így biztosítunk minél több 
és színesebb lehetőséget az intézménybe iratkozott tanulók számára. Képviselőket dele-
gálunk az intézményi szinten működő munkacsoportokba, így különösen a minőségfejlesz-
tési csoportba. 

Kapcsolatot kezdeményezünk az ANK Pogányban működő intézményegységével, segít-
jük és szorgalmazzuk az ott tanuló gyerekek iskolánk 5. évfolyamára történő belépését, is-
kolánk és lehetőségeink megismertetését. 

Fontos feladatunk az iskolába járó gyermekek szülei által előnyben részesített programok 
emelt órakeretben történő tanításának biztosítása. Ennek megfelelően pedagógusaink to-
vábbképzését szorgalmazzuk, az ÁMK-n belüli, valamint városi szintű tapasztalatcserék ál-
tal a személyi feltételek javítására törekszünk. 

Az eltérő fejlettségi szinten álló tanulók hatékony és egyidejű nevelését-oktatását tanuló-
csoporton belüli differenciálással, egyénre szabott tanulási módszerekkel segítjük elő. Tel-
jesítménycsoportos differenciálást azokban az osztályokban vezetünk be, ahol emelt óra-
számban tanulják a tanulók az adott tantárgyat.  

Felfogásunk szerint a tanulás magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az 
egész személyiség fejlődését, fejlesztését.  Egyik legfőbb feladatunk, hogy tanulóinkat 
megtanítsuk az önálló ismeretszerzés és az önellenőrzés technikáira. Fontos, hogy diákja-
ink megismerjék a szóbeli, írásos és képi információk feldolgozásához szükséges techni-
kákat, amelyeket az önművelés során hatékonyan tudnak hasznosítani. Ennek érdekében 
a tanítás és a tanulás egyre inkább az önálló és a társas cselekvésekben szerzett közvet-
len tapasztalatokra kell, hogy épüljön. Törekednünk kell a tanulók nyitottságának, tanulási 
kedvének megőrzésére, kibontakoztatására. Kiemelt nevelési törekvésünknek tartjuk, hogy 
a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeik során szerezzenek személyes tapasztalatokat 
az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Peda-
gógusaink továbbképzésében továbbra is kiemelten kezeljük a tanulási-tanítási módszerek 
elsajátítását célzó kompetenciák bővítését, ezek alkalmazását. 

Az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 
fejlődését. A testi nevelés során – az életkor általános sajátosságai szerint – differenciált 
terhelésre kell törekedni. Diákjaink versenyeredményeire büszkék vagyunk, szorgalmazzuk 
és segítjük a rendszeresen sportoló tanulóink számának növekedését. Legfontosabbnak 
azonban a sport egészséges életmódra, rendszerességre, önállóságra és önfegyelemre 
nevelő sajátosságait tekintjük.  
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A mozgáskorlátozott tanuló egyedi megsegítést igényel. Az iskolai fejlesztés teljes időtar-
tama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, ami egy komplex rehabilitációs hatásrendszer. 
A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és technikai jellegű segédesz-
közök igénybevétele segíti a mozgásbiztonságot, a mozgásreflexek célszerűségét és 
gyorsaságát, az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre tá-
maszkodó tevékenységet.  

 
Ép értelmű mozgássérült tanulóink integrált nevelése által a másság elfogadását, a szoli-

daritás érzésének elmélyítést célozzuk meg. 
Megkerülhetetlen feladata az iskolánknak, hogy figyelmet fordítson a családi életre, a fe-

lelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. A családdal, a társadalommal 
együttműködve a legfontosabb teendőnk az egészségmegőrző életviteli szokások kialakí-
tása. Segítjük diákjainkat a helyes táplálkozás és mozgáskultúra, a testápolási szokások 
kialakításában. Szükséges az egészségkárosító tényezők megismertetése. A tanulóknak 
tudniuk kell, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, a szexuális 
szabadosság és következményei (pl. AIDS, nem kívánt terhesség, stb.), a helytelen 
gyógyszerfogyasztás, vegyszerkezelés az egészségüket veszélyezteti. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a környezetvédelem helyi és globális kérdéseivel 
mind több gyermekünket megismertessünk. A tanulókat bevonjuk közvetlen környezetük 
értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. A környezettudatos magatartás kialakulását a 
tantárgyi és osztályfőnöki nevelőmunka fontos részének tartjuk. Iskolai rendezvényekkel, 
pályázatokkal, vetélkedőkkel segítjük mind eredményesebb megvalósítását. Alsós osztá-
lyaink részt vehetnek a pogányi KUKKAN-TÓ programban. 

Az esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség 
iránti fogékonyság kialakítása,  

Feladataink közül kiemelt szerepet kapnak azok a tevékenységek, amelyek elősegítik az 
iskolai közösség építését (diákönkormányzati rendezvények, hagyományok). 

Az elkövetkező időszak aktuális feladatát képezi: 

 A kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások terjesztése a tantestületben, ezek tudatosítása.  

 A kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeinek a kialakítása és továbbfejlesztése. 

 A kompetenciafejlesztés elemeinek a beépítése az iskola tevékenységeibe, a tantárgyi terve-
zésbe. 
 

 

1.1.4 Iskolánk jogi státuszából eredő kötelezettségek 

Alaptevékenysége során:  

 Biztosítja a tanköteles korú tanulók tankötelezettségével kapcsolatos törvényi 
előírások érvényesítését, az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelést, 
oktatást.  

 Kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önművelődéshez, a munkavégzés-
hez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges képességeket.  

 Lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.  

 Az úszás sportágra épülő, emelt óraszámú testnevelést biztosít a jelentkező 
tanulók számára a 6. évfolyam végéig  

 Biztosítja egy idegen nyelv (német vagy angol), valamint az informatika bő-
vebb órakeretben történő oktatását felsős évfolyamokon.  
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 Az alsó tagozaton harmadik évfolyamig iskolaotthonos rendszerben dolgozunk, ne-
gyedik osztályban választható az iskolaotthonos tanulási forma vagy a napközis el-

látás. Az iskolaotthonos osztályokat művészeti és testkultúra tartalommal 
működtet.  

 Lehetővé teszi az erdei iskolai program megvalósítását szükség esetén 
költségtérítéses formában. 

1.2 Az iskola képzési rendje, struktúrája 

Az iskolai képzést – tanulóink életkori fejlettségéhez igazodva – az alábbi szakaszokra 
osztjuk. 

 

Az elsősök beilleszkedése: 
Az óvodaiskolai program elsődleges célja az óvodai nagycsoportból az iskolába történő 

átmenet zökkenőmentességének biztosítása. Az óvodaiskola keretében minden csoporttal 
óvónő és tanítónő foglalkozik (mindketten óvó-tanító végzettséggel). Az óvónő az óvodai 
kiscsoporttól, tanító munkatársa az óvodai nagycsoporttól foglalkozik a gyermekekkel. 

 

 l-3 vagy 1- 4 évfolyam, ahol a gyerekek iskolaotthonos rendszerben tanulhatnak. 
Az óvodai értékek megőrzésével, a „mesevilág” fokozatosan alakul át az iskola „tudásvi-

lágává”. Ezen időszakban kisdiákjaink elsajátítják az alapvető szocializációs formákat, je-
lentősen fejlődnek motorikus képességeik, fizikai és lelki teherbírásuk. Fő oktatási feladat 
az alapkészségek fejlesztése. Cél: a tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása, az ér-
deklődés fenntartása, tanulóink sikerélményhez juttatása. 

  
Speciális tantárgyunk az alapozó évfolyamokon a képességfejlesztés, amely a gyermeki 

személyiség alakításának nagyon fontos színtere lehet. Ennek keretében ismerkedhetnek 
meg tanulóink a japán eredetű számolóeszköz, a szorobán használatával. 

E szakasz utolsó éve átmenetet képez, amelynek fontos feladata az önálló tanulásra való 
felkészítés, eredményes, hatékony tanulási technikák elsajátítása. 

Ha a szülők – a fenntartónk által is támogatott – iskolaotthonos szervezeti formában kí-
vánják tanítani gyermekeiket az alsó tagozatban, úgy nagyobb lehetőség nyílik a fejlettsé-
gi, illetve szocializációs hátrányok kompenzálására, de a tehetségekkel való differenciált 
foglalkozásra is; az önálló tanulás, a kötetlen és irányított szabadidő harmonikus, célszerű 
felépítésére; a felelősségérzet, önkiszolgálás, kulturált étkezési szokások kialakítására; a 
tervszerű és hatékony nevelésre, oktatásra. 

Az iskolaotthonos szervezeti keretben diákjaink tankötelezettségüket 8 és 16 óra között 
teljesítik. E nyolc óra lehetőséget kínál a különböző elfoglaltságok harmonikus illesztésére, 
a kisgyermekek életritmusát, teherbíró képességét figyelembe vevő elrendezésére. A ne-
velő-oktató tevékenységet a nap során – egymást váltó – két tanító végzi. A tanórák veze-
tése és az egyéb tevékenység közöttük közel egyenlő arányban oszlik meg.  

Az iskolaotthon napirendje öt szakaszra bontható: 
A hagyományos értelemben vett kötelező tanóra, amelynek időtartama a gyerekek élet-

korának, napszaknak, évszaknak stb. figyelembevételével az osztálytanító belátása alap-
ján rugalmasan kezelendő, a terhelést hosszabb-rövidebb regenerációs szünetekkel, moz-
gással, szabad levegőn tartózkodással megszakítva.  

Az önálló tanulás illeszkedik a tanórához. Feladata: a tanári magyarázattal, közös tevé-
kenységgel elsajátított tudásanyag egyéni gyakorlása, rögzítése, elmélyítése mellett a 
kulcskompetenciák fejlesztésének elősegítése. Ezen önálló feladatmegoldást az a tanító 
felügyeli, segíti (differenciáltan és szükség szerint), aki az adott tanórán a közös feldolgo-
zást irányította. Mindez jóval hatékonyabbá teheti a tanulást, közvetlen visszajelzést nyújt a 
pedagógusnak is saját munkájáról. 

Az irányított szabadidős, illetve választható foglalkozások, során valósíthatók meg azok a 
tevékenységek, amire a szülők, gyerekek köréből nagyobb mértékű igény jelentkezik, 
amelyet iskola- vagy tanévkezdéskor választhatnak. Ebben a keretben szerveződnek a 
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speciális osztályprogramok a testkultúra vagy a művészetek terén, illetve alsóbb évfolya-
mainkon az idegen nyelvvel való játékos formájú foglalkozás is. Az első négy évfolyam 
mindennapos testedzési kötelezettségének megvalósítására is a testnevelési órákon és a 
sportkör alkalmain túl lehetőséget nyújt ezen időkeret. 

A kötetlen szabadidő eltöltésében alapelvünk, hogy minden szabad, ami a saját és társa 
testi épségének veszélyeztetése, mások zavarása, korlátozása nélkül megvalósítható. 
Fontos feladatunk, hogy lehetőleg az időjárástól függetlenül minden diákunk töltsön napon-
ta több rövid szünetet és egy hosszabb időszakot a szabad levegőn, kötetlen játékkal, 
mozgással. Fő tevékenység a játék, ami jó megfigyelési lehetőséget nyújt pedagógusaink-
nak tanítványaik cselekedeteiről, öntevékenységéről, magatartásáról. Kiváló színteret kínál 
a gyerekekkel való kötetlen beszélgetésre, személyes gondjaikkal való törődésre. A nevelő 
játékok tanításával, erre való serkentéssel segíti, hogy ezen időszakban se legyen vissza-
húzódó, unatkozó gyerek. 

Az étkezési, tisztálkodási időszak szerves része az iskola nevelési színtereinek. Az étke-
zések időpontjának rugalmassá tétele segített a felesleges sorbaállás minimálissá reduká-
lásában. Feltételeink lehetővé teszik a kulturált étkezési és higiénés szokások kialakítását 
– amit egyben fontos feladatunknak is tekintünk. Ennek megfelelően minden iskolaottho-
nos diákunk számára javasolt az ebéd utáni fogmosás.  

Iskolaotthonos osztályaink tantárgyi struktúráját és szabadidős programját a gyermekek 
tehetsége, érdeklődése és a szülők értékrendje alapján sajátos tartalommal töltjük meg.  

Testkultúra irányultságú osztályunkba azon kisgyermekeket várjuk, akiknek életében fon-
tos a rendszeres testedzés, sportolás, az egészséges életvitellel összefüggő sokféle tevé-
kenység, játék; átlagos, vagy azt meghaladó mozgásügyességgel, kitartással rendelkez-
nek. 

Ezen kisdiákok számára a kötelezőnél több testnevelési órát biztosítunk. E foglalkozások 
közül heti két alkalmat az úszás sportágban való jártasság megszerzésére fordítunk. A téli 
sportokkal való barátkozást labdajátékokkal, tornával, atlétikával való megismerkedést te-
szünk lehetővé minden ide jelentkező kisgyermeknek. Biztosítjuk számukra sportesemé-
nyeken való részvételt. 

Az egészségnevelés más oldalait is kiemelt hangsúllyal szerepeltetjük e korosztály prog-
ramjában.  

A művészeteket középpontba helyező osztályunkba elsősorban a szívesen és ügyesen 
rajzoló, éneklő, agyagozó, bábozó, szavaló, zenélő, táncoló kisgyermekeket várjuk. 

Azon kisgyermekek szülei válasszák ezt az osztálytípust, akiknek értékrendjében kiemel-
kedő szerepet kap a magyar és egyetemes irodalmi, képzőművészeti, népművészeti és 
zenei kultúra átlagot meghaladó megismerése, gyakorlása, a tevékenység kifejlesztése. 

Az iskolaotthon speciális foglalkozásai megalapozzák a későbbi évek sportági sikereit, 
eredményes művészeti tevékenységét. 

 

4-6. évfolyam: az önállóbbá válás időszaka. E kiskamasz korba lépő gyerekek érdeklő-
dése sokrétűvé, egy-egy terület iránt gyakran elmélyültté válik. A tanévek fő feladata a 
kommunikációs és számolási készségek megszilárdítása, a logikus gondolkodás, kreativi-
tás fejlesztése, a gyermekben lévő természetes kíváncsiság tudományos igényű, de még 
konkrét, szemléletes válasszal történő kielégítése. 

Elsősorban ezen életkorú diákjaink számára szervezzük meg a napközit és a tanulószo-
bát, amelyben pedagógusi segítséggel és felügyelettel biztosítjuk a délutáni egyéni felké-
szülés megfelelő feltételeit. Az általában napi 2 órányi önálló tanulás elsődleges feladata a 
délelőtti időszakban tanultak átismétlése, rögzítése, illetve a másnapi tananyag eredmé-
nyes elsajátítása.  

A napközi és a tanulószoba időszakos feladata diákjaink tanulási technikájának és kulcs-
kompetenciáinak fejlesztése.   

Új kihívásként fogalmazódik meg az IKT megismerése, alkalmazása. történő megismer-
kedés.  

Ezekben az években nagy teret szentelünk az önismeret fejlesztésének, a hatékony ta-
nulási módszerek elsajátításának, az egészséges életviteli szokások megalapozásának, 
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valamint az oktatás gyakorlatiasságának. Ezt szolgálják osztályfőnöki óráink és az erdei 
iskolai napjaink, tanulmányi sétáink, kirándulásaink is. Fontos törekvésünk, hogy e korra 
kialakuljon tanulóinkban a megfelelő önfegyelem, elfogadják és kövessék az iskolai és 
osztályközség normáit. 

 

A 7-8. osztály a tudományos megalapozottságú tanulás és az iskolaválasztásra való fel-
készülés időszaka. A kamaszkorban lévő diákok nevelésében legizgalmasabb feladat a 
kritikus szellem kellő önismerettel, önkritikával való ötvözése, valamint az eddigi nagyfokú 
aktivitás célirányú, egyéni és társadalmi hasznosságot biztosító mederben tartása. Kis se-
gítséggel, indirekt iránymutatással e korosztály képes önmaga, kortársai és iskolája prog-
ramjainak szervezésében, demokratikus közéletiségében, érdekképviseletében, értékte-
remtésében aktívan részt venni. 

A személyiségfejlesztés fontos területe az osztály, illetve ezen életkorban már az iskolai 
szintű diákönkormányzati élet. A diáknapok, iskolai rendezvények az önkipróbálás, a ter-
vező, szervező képességek csiszolásának fontos szervezeti keretei. E tanórán kívüli tevé-
kenységek, programszervezések során elsajátítottak hatással vannak diákjaink későbbi 
pályaválasztására, önkritikájuk, önfegyelmük, igényességük fejlődésére.  

Nevelési céljaink megvalósulásának eszközeként a szakkörök, művészeti és sporttevé-
kenységek, versenyek, pályázatok és bemutatók széles repertoárját kínáljuk e korosztály-
ba tartozó tanítványainknak.  

Ezen időszak elsődleges feladata a továbbtanuláshoz szükséges tudás megszerzése, a 
megfelelő pályaválasztás, az egészséges testi és pszichés fejlődés feltételeinek biztosítá-
sa. 

Napközi: 

A napközi feladata a szabadidő hasznos eltöltése, a tanítási órákra való felkészülés. A 
napközi sajátos munkarendjével, tevékenységével a gyermeki személyiség harmonikus fej-
lesztését szolgálja, ezért hangsúlyt helyezünk a foglalkozások tartalmára, élményszerűsé-
gére. A napköziben végzett munka komplexitása megkívánja a pedagógusok összehangolt 
munkakapcsolatát, közöttük az információáramlás folytonosságát. A napközis foglalkozás 
oktatási-nevelési céljait és feladatait tekintve szervesen kapcsolódik az iskola életének 
egészéhez. Egyszerre lát el pedagógiai és szociális funkciókat, miközben segíti, irányítja, 
értékeli a tanórára történő felkészülést. Lehetővé teszi a gyermek szellemi regenerálódá-
sát, a kikapcsolódást, pihenést, játékot. Komplex tevékenységrendszerével a gyermeki 
személyiség fejlesztésének egyik iskolai színtere. A napközi igénybevétele a szülő döntése 
alapján történik. A fokozottabb odafigyelést, törődést, egyéni bánásmódot igénylő tanulóink 
napközis csoportját az ÁMK Gyermekbázisában működtetjük. 

A napközis tevékenység legfontosabb jellemzői: 

 a tanítási idő utáni regenerálódás, szellemi és fizikai felfrissülés biztosítása,  

 a gyerekek egymáshoz való fokozott alkalmazkodásának segítése,  

 a közösségi szokások betartására, az azokhoz való alkalmazkodásra nevelés,  

 az önállóságra való törekvés támogatása a tanulásban, a feladatok végzésé-
ben  

 higiénés szokások kialakítása és betartatása.  

 

Tanulószobai foglalkozás: 
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A tanulási zavarokkal, módszerbeli hiányosságokkal küzdő 5.-8. évfolyamos tanulóink 
számára, az arra igényt tartóknak tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A tanulószo-
bai foglalkozás keretében lehetőséget teremtünk tanári segítséggel az ismeretek rögzíté-
sére, megtanulására, kikérdezésére, a hatékony tanulási technikák elsajátítására, gyakor-
lására. A foglalkozások rendje illeszkedik a differenciált képességfejlesztés más színterein 
megvalósuló tevékenységeihez, így nem csupán a felzárkóztatás, de a tehetséggondozás 
egyes feladatai is megvalósulnak e keretben.  

1.2.1 A tantestület 

Minden pedagógus rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel, te-
hát szakos ellátottságunk teljes.  

Egyre fontosabb szerepet kapnak a továbbképzések, a szakmai, pedagógiai önképzés, 
melyek segítségével tovább javulhat a tantestület munkájának hatékonysága. 

Továbbképzési tevékenységünk elsősorban a következő területekre irányul: 

 szociális hátrányok, részképesség-zavarok kezelését célzó képzések,  

 új műveltségi területek tanításához szükséges képzettség megszerzése,  

 korszerű pedagógiai technikák elsajátítása, pszichológiai ismeretek felfrissíté-
se,  

 konfliktus-kezelő készség fejlesztése, tanítási módszerek bővítése.  

Jellegzetességek: 

A nevelőtestülethez való tartozás alapvető feltételei között a következőket tartjuk a leg-
fontosabbnak: a gyermekszeretetet; a tanulókkal és szüleikkel való jó együttműködési kés-
zséget; az alapos szakmai felkészültséget; a továbbképzési, önfejlesztési igényt; a kreativi-
tást.  

Az iskolavezetés és a nevelőtestület fontos tevékenységként kezeli a pályázatokon való 
részvételt.  

Tevékenységünk középpontjába a gyermekcentrikusságot helyeztük. A pedagógusok 
egyéni döntéshozó szerepe a szakmai munkában és közalkalmazotti minőségükben is ér-
vényesül a törvények biztosította és a tantestület által megadott kereteken belül. A nevelők 
módszereik, eljárásaik megválasztásakor általában egyéni döntéseikre hagyatkoznak. 
Természetesen az egyes tanulókkal kapcsolatos döntések felelőssége is a pedagógusokra 
hárul. Meghatározóak a közösségekben született döntések, melyek a tantestületen belül 
illetve a szakmai közösségekben érvényesülő demokratizmust, józan megfontolást, okos 
előrelátást jelzik, egyúttal gyakran az egyéni döntéshozó szerep közösen vállalt korlátozá-
sát jelentik. 

A pedagógusokkal szemben támasztott követelmények: 

 szeresse a gyerekeket, tekintse őket partnernek,  

 a mindennapi kapcsolattartásban a segítőkészség, megértés, türelem, biza-
lom, optimizmus jellemezze,  

 demokratikusan működjék együtt tanítványaival, kollégáival és a tanulók szü-
leivel,  

 legyen nyitott a tanulói észrevételekre, ötletekre, javaslatokra, kritikákra,  
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 legyen rugalmas, tudjon rossz beidegződésein változtatni,  

 legyen igényes, pontos és fegyelmezett, értékközvetítő munkája során töre-
kedjen sokoldalúságra, példaadásra,  

 ismeretei legyenek megbízhatóak, szakmai tudása alapos,  

 tartsa és tartassa be az előírásokat, az iskolai munkarendet,  

 támogassa kollégái igyekezetét, munkáját, építsen ki szoros munkakapcsola-
tot pedagógustársaival,  

 a gyermekekkel kapcsolatos mindennapi munkája során legyen következetes, 
határozott, igazságos és reális,  

 legyen érdeklődő, lelkes, kreatív, sugározzon derűt, optimizmust,  

 kövesse figyelemmel tanítványai törekvéseit, személyiségük változását, ala-
kítson ki jó kapcsolatot tanítványai szüleivel,  

 tájékoztassa a szülőket rendszeresen írásban vagy szóban gyermekük elő-
meneteléről, sikereiről, kudarcairól, személyisége alakulásáról,  

 munkamódszereinek megválasztásakor igyekezzék megoldást találni a tanu-
lók egyéni problémáira is, adjon tanácsot ezek megoldására,  

 éljen minél gyakrabban a megerősítés eszközeivel, a tanulói megnyilvánulá-
sokra tudjon a helyzetnek megfelelően gyorsan és hatékonyan reagálni, alakítson 
ki jó kapcsolatot tanítványai szüleivel.  

A munkaközösségek szakmai műhelyként funkcionálnak, szakmai kérdésekben megha-
tározó szerepet kapnak. Tevékenységük eredményeként lassan megvalósul az egységes 
követelmények és értékelés gyakorlata. Munkaközösségi szinten döntünk az értékelés 
szabályairól és a felmérők tartalmáról.  

A munkaközösségek munkája a pedagógiai, szakmai irányítás és tevékenység minden 
területén kimutatható. Részt vesznek a tervezésben, javaslataik, ötleteik megjelennek a 
tantárgyfelosztáson, órarendben. Munkaterveik az iskola pedagógiai programjára, illetve az 
éves munkatervre épülnek, összeállításában teljes szakmai szabadságot élveznek. A fel-
mérések, vizsgák (különbözeti-, javító- és osztályozó vizsgák), versenyek, pályázatok elő-
készítése, végrehajtása és értékelése a munkaközösségek szervezésében történik. Az el-
lenőrzés területén tevékenységük kiterjed a hospitálásokra, felmérésekre, a félévi és év 
végi szakmai értékelésre. 

1.2.2. A tanulásszervezés módszerei, alapelvei: 

Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szem-

léltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 
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 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer. 

A tanulásszervezés alapelvei: 

 differenciálás 

o egyéni különbségek figyelembevétele 

o tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia  

o divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommuni-

kációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret. 

 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagó-

gia. 

 

1.2.3 A nevelő-oktató munka ellenőrzési rendszere, módszerei, eljárásai 

Célja: 

A pedagógiai programban, munkatervben, tantárgyi programokban és egyéb dokumen-
tumokban meghatározott feladatok megvalósítási módjának, színvonalának, ütemének el-
lenőrzése annak érdekében, hogy a megkezdett folyamatot megerősítsük, ha szükséges 
kellő időben befolyásolhassuk, korrigáljuk, megváltoztassuk; 

A jogszabályoknak, valamint az iskola belső szabályzatainak való megfelelés vizsgálata 
és a teljesítés színvonalának  ellenőrzése; 

Az egyes tanulói közösségek neveltségi helyzetének, tanulási kultúrájának megismeré-
sével eredményesebben segíthessük az adott közösségben dolgozó pedagógusok, első-
sorban az osztályfőnök munkáját; 

Megismerjük és tantestületünk tagjai számára követhető példaként ajánlhassuk a leg-
eredményesebbnek tűnő pedagógiai módszereket, technikákat; 

Megfelelő képet kapjunk az egyes tantárgyak helyzetéről, szükség esetén elősegíthes-
sük a tartalmi modernizációt. 

Az iskola belső ellenőrzési rendjét a pedagógiai program alapján a tanév munkatervében 
rögzített éves ellenőrzési terv határozza meg konkrétan időszakokra és évfolyamokra 
bontva. 

Nevelő-oktató tevékenységünk során törekszünk arra, hogy a tanulókat egyéni különbségeikhez al-
kalmazkodva, személyre szabottan fejlesszük. 
Minden tanév kezdetekor tanulóink számára egyértelművé tesszük az adott tanév tantárgyi követelmé-
nyeit. 

 Módszerei: 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások látogatása,  
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 írásos dokumentumok (a naplók, munkatervek stb. vizsgálata)  

 a tanulók munkáinak ellenőrzése,  

 beszámoltatás szóban és írásban.  

 

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 

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

lenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások al-

kalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel az egyénre sza-

bott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások 

elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

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

mára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni 

tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibon-

takozását, a digitális kultúra elterjedését. 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok 

megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók fel-

készültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) 

 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a 

továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményé-

nek, tudásszintjének mérésére 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projek-

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

a tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

 tanulói laptop, aktív tábla, szavazógépek alkalmazása. 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

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

 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele 

(SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli 

elérés, stb.) 

 

A belső ellenőrzést végzik: 
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 az igazgató és helyettesei,  

 munkaközösség-vezetők vagy munkaközösségi tagok az iskolavezetés felké-
rése alapján,  

 az iskolavezetés vagy a fenntartó által felkért szakértő.  

Általános megfigyelési szempontok: 

 A tanulók munkája, magatartása:  

 Milyen a tanuló érdeklődése, fegyelme, motiváltsága?  

 Milyen a tanuló kapcsolata a nevelővel?  

 Milyen a jó képességű és a felzárkóztatásra szoruló tanulók tanulmányi mun-
kája?  

 Az osztályközösségbe újonnan bekerült gyerekek beilleszkedésének színvo-
nala.  

 A nevelő munkája, egyénisége, viselkedése:  

 Mi jellemzi a nevelő felkészültségét, az óravezetés ütemét, hangnemét?  

 Milyen a nevelő kérdéskultúrája, szervező és irányító tevékenysége az óra so-
rán?  

 Milyen mértékben használja ki az adott pedagógus a foglalkozás időtartamát, 
a tanóra 45 percét?  

 Az érvényes tanterv alapján hogyan bontotta le aktuális (a tanítási órára illetve 
a tanítási ciklusra vonatkozóan) feladatait, hol tart a tervezettek teljesítésében?  

 Tervező, végrehajtó munkájában mennyire érvényesülnek pedagógiai prog-
ramunk alapelvei, céljai?  

 A korszerű, tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása:  

 Milyen nevelési-oktatási módszereket alkalmaz, ezek megfelelnek-e a tartalmi 
anyagnak, a tanulók életkori és egyéni sajátosságainak?  

 A tanítás eredményessége:  

 Milyen mértékben tudták a tanulók a tervezett munkát elvégezni?  

 Hogyan győződött meg a nevelő órája eredményességéről?  

 Milyen átgondolt, tervszerű, reális és következetes ellenőrző és értékelő tevé-
kenysége?  

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok és szervezeti formái, módja 

iskolánkban 

A személyiségfejlesztés egyfajta nevelés, az ember célirányos formálása (tervszerű ala-
kítása, önalakítása), amely az erkölcsi követelmények figyelembevételével, az emberi jo-
gok szellemében folyik. Ez célirányosan működő közösségek megszervezése által történik, 
az adott életkornak megfelelő műveltség aktív elsajátítása érdekében. 
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Iskolánk alapelveiben kiemelt fontosságú a gyermekcentrikusság, a személyiség tisztele-
te és fejlesztése. Ezt sokféle tevékenységi forma, módszer alkalmazása segíti elő, amely 
által a gyermek eljuthat az örömet okozó érdeklődés kielégítésétől, az erőfeszítést kívánó 
hasznos tudás megszerzéséig.  

Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-építési és a szo-
ciális és életviteli kompetenciáit. 
A tananyag tanórai feldolgozása során kiemelten kezeljük a személyes felelősségre, feladatmegosz-
tásra és együttműködésre épülő módszereket. 
Tanórán kívüli tevékenységeinkben azokat részesítjük előnyben, amelyek diákjaink öntevékenységén, 
felelősségvállalásán, kooperativitásán alapulnak.   

A tanulók képességfejlesztésében az ismeret, tudás, attitűd megfelelő arányának kialakítá-

sát támogató szemléletet hangsúlyozzuk. Fontos törekvésünk a tanulás iránti motiváció fej-

lesztése, a megismerési vágy fenntartása, és az iskola változatos, gazdag fejlesztő prog-

ramkínálata közti összefüggések felvázolása, olyan tanulásirányítási módok garantálása, 

amelyben minden gyerek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez az 

egyes tantárgyakban rejlő lehetőségeket is. A tantárgyak közti merev határrendszer meg-

szüntetésével a komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellá-

tása (hangsúlyosak a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatás, valamint a komplex 

projektek és a moduláris oktatás személyiségfejlesztő, és képességfejlesztő lehetőségei). 

Kiemelt figyelmet kap az érdeklődés (mint tanult motívum) pozitív élményekkel történő felkel-

tése, a kielégítését szolgáló, örömet adó aktivitás lehetőségének biztosítása a kompetencia 

alapú programcsomagokhoz tartozó tevékenységrendszer. 

A játékszeretet fejlesztése révén egyrészt az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulá-

sa/megtanítása biztosítja, másrészt a játék, a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztára 

támogatja az informális tanulás nyújtotta lehetőségének elterjesztését. 

Úgy alakítani a tanítás-tanulás, a nevelés folyamatát, hogy rendszeressé váljanak az 
alkotó jellegű feladatok. A személyiség és közösségfejlesztéshez hangsúlyozni kell 
csoportmunka és pármunka szervezeti formák alkalmazását. 

Célszerű, hogy átalakuljon a tanulók értékelése, és inkább a tanulási folyamat érté-
kelésére, és a fejlesztő értékelésre helyeződjön a hangsúly. A számonkérés nem 
ismeretközpontú, hanem a mindennapi élethelyzetekhez való alkalmazkodást és 
helytállást tekinti célnak. 
Pedagógiai fejlesztő munkánk során elősegítjük, hogy a gyerekek kapcsolataikat alakítani 

tudják, képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, kö-

zösségekbe, ezekben megtalálják helyüket, szükséges fejleszteni képességeiket, szociális 

motívumaikat( szociális kompetencia fejlesztés). 

 

Feladatainkat négy fő tevékenységi terület köré osztottuk, a tevékenységi körökhöz rendeltük 

a kialakítandó és fejlesztendő készségeket, képességeket. 

 

 A képességek és készségek részletes felsorolása, kialakításának módja a Pedagógiai Program 

helyi tanterveiben került részletes kidolgozásra. 
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 Az értelem kiművelése (kognitív kompetenciák): 

 megismerési képességek 

 gondolkodási képességek 

 tanulási képesség 

 kommunikációs képesség 

 állampolgári nevelés 

 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés(személyes kompetenciák): 

 önkiszolgálási képességek 

 önvédelmi képességek 

 önreflexív képességek 

  Segítő, együttműködésre nevelés ( szociális kompetenciák ): 

 személyközi viselkedés: konfliktus-reakciók, figyelemfelkeltés, segítés 

                             társas interakció 

 önmagával szembeni viselkedés: következmények vállalása, 
                             érzelmek kifejezése, pozitív attitűd, felelősség 
 

 feladattal kapcsolatos viselkedés: feladattudat, megoldási stratégia 
aktivitás, viszonyulás”- hatás felhasználása 
 

 környezeti viselkedés: közlekedés, étkezés, strukturáltság-teremtés, a 
környezet megóvása 

 

   Egyéb speciális kompetenciák:  

 alkotóképesség és kreativitás fejlesztése,  

 tehetséggondozás, felzárkóztatás,  

 pályaválasztás).  

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és szervezeti formák 

Erdei iskola 

Az erdei iskola tanulásszervezési érték. Tanulásszervezési formája a helyi tanterv tartal-
mának megvalósulását szolgálja. A környezettel kapcsolatos képességeket fejlesztjük a 
választott erdei iskolai helyszínen. Tágabb értelemben az erdei iskola többnapos, a szor-
galmi időben megvalósuló, más településen lévő helyszínen szervezett, a környezethez il-
leszkedő nevelési-tanulásszervezési egység.Az erdei iskola keretében részt veszünk a 
Mecsek Erdészeti Rt, vagy más szervezet által szervezett foglalkozásokon. Többnapos 
megvalósításához olyan személyiség- és közösségfejlesztési feladatok kötődnek, amelyek 
az egynapos formában csak részben teljesíthetők.  

Túra, kirándulás, tábor 
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A túrák, kirándulások, táborok a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, testi erői-
nek, a tágan értelmezett tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez kívánnak hoz-
zájárulni.  

A térítési díjhoz kötött kedvezményes nyári táborban a részvétel feltétele a megfelelő 
magatartás. 

Ezen szervezeti keretekben a diákoknak lehetőségük nyílik az eddig tanult ismereteik, a 
különböző módszerek és eszközök gyakorlati alkalmazására, új tudásanyag, eljárásmódok 
és eszközök megismerésére, kipróbálására. Ugyanakkor - különösen a több napos prog-
ramok esetében - a résztvevő gyermekek személyiségfejlesztésén kívül az adott közösség 
formálására is kitűnő alkalom adódik.  

A szociálisan rászorulók számára iskolánk lehetőségei szerint támogatást biztosítunk. 

 

1.5 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A társadalmi beilleszkedési zavarok egyre markánsabban jelentkeznek, nő a deviáns 
cselekmények száma. Az iskolára nehezedő nyomás e téren is egyre nagyobb, hiszen sok 
család szétzilálódott, a szülők értékrendje is megingott, bizonytalanok. Kikerülhetetlen a 
kérdés az iskola felelősségéről, a beilleszkedési zavarok kezeléséről, enyhítéséről. Az is-
kolának fel kell mérnie, hogy házon belül meg tudja-e oldani a problémát, vagy igénybe 
kell-e vennie külső szakmai és hatósági segítséget. A veszélyeztetettségi szempontsor fel-
állítása, az iskolában, vagy a külső környezetben rejlik-e a probléma. 

A gyermekben rejlő probléma: 

 személyisége alapján  

 fizikai-egészségi állapota alapján  

      A családban rejlő probléma:  

 a család szerkezete alapján  

 a család életmódja alapján  

 a család nevelési hiányosságai alapján  

 szociális körülmények alapján  

Az egyéni fejlesztés differenciált tartalmakban, módszerekkel a korrepetálásokon, a nem 
kötelező tanórai foglalkozásokon, napközis, tanulószobai, valamint a Gyermekbázisban fo-
lyó, stb. foglalkozásokon valósul meg.  

Feladataink: 

 Pozitív légkör kialakítása az osztályközösségekben.  

 A segítő partnerek aktív együttműködése a tanulókkal közvetlen kapcsolatban 
álló felnőttekkel.  

 A tanulókban a "fontos vagyok" érzésének kialakítása - reális elvárásokkal! - 
annak érdekében, hogy minél több sikerélményhez jussanak.  

 Kapaszkodó, támasz biztosítása, segítő tanár, pszichológus segítségével.  
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 Pedagógusváltások előkészítése, a frusztrációt kiváltó helyzetek megelőzése.  

 A kedvenc időtöltésre, hobbira megfelelő időkeret, nyugodt körülmények biz-
tosítása.  

 Túlterhelés elkerülése. Lehetőségteremtés a konfliktuskezelési technikák el-
sajátítására. Egyénre szabott motivációs rendszer kidolgozása.  

Az kompetencia alapú oktatás implementációja segíti a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségé-

nek biztosítását, illetve megvalósulását. 

Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése. 

 Az alapozó időszak elnyújtása. 

 Fejlesztő értékelés 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 

Ezek a teendők nem nélkülözhetik sem az intézményen belüli, sem a külső szakmai kap-
csolatokat. Belső szakmai kapcsolatok egyike a Gyermekbázis, melynek feladata kifejezet-
ten a hátrányos helyzetű és beilleszkedési problémákkal küszködő tanulók felzárkóztatása, 
nevelése. Ezt a célt szolgálja a Korai Fejlesztő és Integrációs Központ, valamint a Nevelési 
Tanácsadó is. 

Külső szakmai kapcsolatok: Családsegítő Központ, Gyermek Ideggondozó (pszichés 
problémákkal küszködő gyermekek számára), Népjóléti Iroda, Gyámügyi Hatóság 

A segítő partnerekkel való szoros együttműködés mellett, amely a gyermek- és ifjúság-
védelmi felelős közvetítésével valósul meg, fontos szerepet játszanak a szülői közösségek, 
valamint az iskola családsegítő tanácsadó tevékenysége. 

1.6 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tanórákon, és a tanórán kívüli tevékenységek során is egyre nagyobb odafigyelést 
kapnak a tehetséges gyerekek. A tehetségek felismerésére és gondozására, képességeik 
minél jobb kibontakoztatására tudatosan törekednek a nevelőtestület tagjai. Dominál e té-
ren a többletismeret-nyújtás és a versenyeztetés.  

A tehetséggondozás legfontosabb színtere a tanóra. A tanulási és számonkérési mód-
szerek differenciálása, az egyéneket reális erőfeszítésre késztető követelmények a képes-
ségek kibontakoztatását segítik. Ezt hivatott biztosítani alsós iskolaotthonos osztályaink 
művészeti és testkultúra irányultsága is. 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárá-

sok alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 
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Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái: 

 

 individuális tanulás:  

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátos-

ságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít, az en-

nek megfelelő eszközrendszerrel.  

 

 kooperatív tanulás: 

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos formában 

történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a 

szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatéko-

nyabb más tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva).  

 

 projekt módszer: 

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-

külön is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek ér-

deklődésére épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk és évekig központi 

vagy irányító tanmenet alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely 

tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integráci-

ót. 

 

 Feltételek: 

 

Tárgyi feltételek: 

- Iskolai könyvtár,digitális tananyaggyűjtemény 

- Számítógép, mint fejlesztőeszköz, 

- Videó, zenei anyagok,  

- Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz 

- Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek(egyszerű alapfeladatokkal, többszintű 

nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) 

Személyi feltételek: 

o A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, ne előíté-

letes). Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása. 

o A tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne tehetet-

len, ne korlátozó, ne közömbös). Differenciálás heterogén csoportban. 
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o A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önkép-

zésre. IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás. 

o Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a 

Családsegítő Szolgálat munkatársait. 

o Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 

Versenyek, vetélkedők, pályázatok: 

A képességek kibontakoztatásának igen fontos színterét kínálják az iskolai és iskolán kí-
vüli versenyek, vetélkedők, pályázatok. Minden szakmai közösség feladata ilyen típusú 
erőpróbák hirdetése, illetve propagálása. Pedagógusaink fontos feladata, hogy megtalálják 
tanítványaik tehetséges területeit, aktív munkájukkal, iránymutatásukkal és tanácsaikkal 
vegyenek részt ezek fejlesztésében. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a megmérettetéseken legeredményesebb, iskolánk 
hírnevét öregbítő tanulók és az őket felkészítő pedagógusok elismeréséről.  

Szakkörök: 

A szakkör tanulói érdeklődés alapján kialakított, egy-egy tantárgy ismeretanyagát mé-
lyebben kutató, pedagógus illetve más szakember irányításával működő gyermekcsoport. 
A szakköröket a tantárgyakkal illetve a műveltségi területekkel párhuzamosan működtetjük 
az igények és a lehetőségek arányában, lehetőleg minél nagyobb számban. Szakköri kíná-
latunk a gyerekek érdeklődési köréhez igazodik. Az érdeklődés széleskörű, az általunk 
nyújtott választék ennek igyekszik megfelelni. E tevékenységforma ad lehetőséget az is-
meretek bővítésére, elmélyítésére, gyűjtő- és kutatómunka, önálló alkotások, pályázatok 
készítésére, kiállítások megszervezésére.  

Iskolánk szakköri kínálatát éves munkatervünkben rögzítjük. E dokumentumban megfo-
galmazottak, a tanulói igények valamint a rendelkezésünkre álló személyi és anyagi felté-
telek alapján hirdetjük meg szakköreinket. A mindenkori kínálatban tantárgyi, művészeti, 
sport, technikai, környezetismereti és komplex szakkörök, diákkörök egyaránt szerepelhet-
nek. 

1.7 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek-
re, mivel tanítványaink jelentős része hátrányos helyzetű. 

A családok, mint rendszerek, sajátos struktúrával és kultúrával rendelkeznek. A gyerme-
kek ezen rendszereknek a legérzékenyebb tagjai. Ezáltal a rendszerhibák leglátványosabb 
tünethordozói is (szorongó, félszeg, vagy éppen túlmozgásos, esetleg deviáns gyerme-
kek). 

Az osztályfőnökök, szaktanárok, szülők, tanulók jelzései mellett az aktív problémafelis-
merő, feltáró tevékenység révén jutunk közelebb a gondokkal, válságokkal küzdő egyé-
nekhez, családokhoz. Így az adott probléma minél korábbi, és legmegfelelőbb megoldásá-
ra van lehetőségünk. 

A feladatok sokrétűsége és speciális volta miatt egy félállású gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős, valamint a speciális napközi otthoni ellátást biztosító Gyermekbázis segíti a peda-
gógusok munkáját, illetve az iskola és a családok közötti harmonikus kapcsolattartást. A 
megelőző munka része az iskolapszichológus és az esélyegyenlőségért felelős szociális 
munkás együttműködésével zajló Esélyegyenlőségi program. 
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Megelőző tevékenység  

A prevenció lényege a minél korábbi probléma-felismerés mind a szociális, mind a lélek-
tani, nevelési, viselkedési, tanulási nehézségek esetén. Ezáltal a legmegfelelőbb segítség-
nyújtási forma igénybevételével a probléma kiszélesedésének megakadályozása.  

Szociális segítő tevékenység 

Javaslat az intézményi szintű juttatások elosztásának alapelveire:  

Célunk, hogy az elosztás differenciált legyen, figyelembe véve a családokhoz eljuttatott 
kérdőíveken adott válaszokat. Meghatározó szempontok: 

 az egy főre jutó jövedelem,  

 az iskolánkba járó gyermekek száma a családban,  

 munkanélküliség,  

 csonkacsalád, betegség, fogyatékosság a családban.  

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a tanulók, akiknek családjában a szociális 
hátrányok halmozottan fordulnak elő.  

Véleményezők: osztályfőnökök, az évfolyamvezetők, az ifjúságvédelmi felelős, jóváha-
gyó: iskolavezetés 

Együttműködünk a következő segítőkkel: Nevelési Tanácsadó, Gyermek Ideggondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, népjóléti irodák, ÁNTSZ, 
drogközpont, rendőrség bűnmegelőzési osztálya, polgári szervezetek (Nőegylet), Pedagó-
giai Intézet, Gyámhivatal. 

 

1.8 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulók várhatóan tanulási nehézségekkel küzdenek majd az általános iskola szinte 
minden szintjén. Így ők a probléma okától és annak súlyától függően korrepetálásra, eset-
leg fejlesztésre szorulnak. 

Fontosnak tarjuk, hogy eredményesebb legyen a lemaradó vagy gyengébb képességű tanu-

lók állandó és rendszerszerű felzárkóztatása. Ennek érdekében a nem szakrendszerű 

képzés keretében, a többi tanóra kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek meg-

felelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósí-

tani a felzárkóztatást. A nem szakrendszerű oktatást kiegészíti a kompetencia alapú oktatás 

bevezetése a szakrendszerű oktatás kereteiben, illetve az alapozó és bevezető szakaszhoz 

kapcsolódó Támop 3.1.4 projekt tevékenységrendszere. 

Fejlesztő foglalkozás 

Az SNI tanulók fejlesztését az Egységes Szakmai Szakszolgálat, szomatopedagógus, 
logopédus és a gyógypedagógiai asszisztens látja el. A BTM-es tanulókat, valamint a tanu-
lásban lemaradókat fejlesztőpedagógus, valamint a tanítók, tanárok korrepetálják, fejlesz-
tik. 
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1.9 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A napközi, a tanulószoba, az egész napos oktatás szociális funkciót is ellátnak a közok-
tatási feladatok megvalósítása mellett. 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével feltérképezi a szociális hátrá-
nyokkal küzdő tanulókat, problémáikat. Szükség szerint ajánljuk a családoknak a fenti te-
vékenységi formákat. A tanórák után felügyeletet biztosítunk, segítséget nyújtunk a tanulá-
si nehézségekkel küzdő tanulóinknak. 

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei is segítenek abban, hogy drog- és 
bűnmegelőzési ismereteket adjunk át. A SULIZSARU program is segíti az iskolánkban a 
súlyosabb magatartási problémák megelőzését, kezelését. 

Az ÁMK-ban működő iskolaorvosi szolgálat végzi a tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatát, adják a védőoltásokat, véleményezik a tanulók továbbtanulási kérelmét, szak-
emberhez juttatják a rászorulókat (orvos, logopédus, pszichológus stb.). Az iskolaorvos és 
a védőnők foglalkozás keretében is segítenek abban, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a 
dohányzás, alkohol stb. veszélyeire. 

Alapítványunk – az osztályfőnök, vagy a gyermekvédelmi felelős jelzése alapján - szük-
ség esetén támogatja egyes rászoruló tanulók a nyári táborozását, az osztálykirándulását. 

Szociális juttatások igényléséről, lehetőségeiről tájékoztatjuk a szülőket fogadóórán, szü-
lői értekezleten, vagy felhíváson, illetve levélben. 

Pályázatokon támogatások megszerzésével igyekszünk anyagi forrásokhoz jutni, hogy 
tanulóink olyan szolgáltatásokhoz is hozzájuthassanak, melyeket szüleik számukra nem 
tudnak biztosítani (számítógépes rendszer továbbfejlesztése, tantárgyak eszközrendsze-
rének fejlesztése, pótlása, hozzájárulás tanulmányi versenyek, pályázatok nevezési díjai-
hoz, stb.). 

A pályaorientációs tevékenységet a hetedik és nyolcadik évfolyamon erősítjük. Tanulóin-
kat a szakmákat, életpályákat bemutató intézmények programjaira irányítjuk. Az iskola pá-
lyaválasztási felelőse fogadóórákat tart az érdeklődő családoknak.  

1.10 A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetősé-

gei 

A szülők nagymértékben segíthetik az iskolában folyó nevelőmunkát, s az iskola segítsé-
get nyújthat a szülőknek gyermekük nevelésében. Család és iskola közös célja, hogy 
egészséges, testileg, lelkileg, szociálisan fejlett gyermekeket neveljenek, hogy képesek le-
gyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakí-
tani. Szülő, tanuló, pedagógus együttműködése érdekében meg kell határoznunk közös 
pedagógiai feladatainkat.  

A pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki intézményi szinten, megismerjük és megvitatjuk 
egymás jó kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan megosztjuk 
egymással. 
Bemutató foglalkozásokon és iskolai előadásokon tájékoztatást nyújtunk a szülők számára a kompe-
tenciák eredményesebb fejlesztését célzó módszerekről, ezek értelméről, jelentőségéről, várható 
eredményéről. 

 

Közös pedagógiai feladataink 
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 Az egészséges életmódra nevelés terén:  

 helyes napirend kialakítása (tanulás, pihenés, mozgás, szabadidő helyes ará-
nyának kialakítása);  

 helyes tanulási környezet megválasztása;  

 a környezet tisztaságának igénye;  

  higiénés szokások kialakítása, betartása, rendszeres testápolás;  

 egészséges étkezési szokások kialakítása, betartása;  

 az alkalomnak, életkornak, időjárásnak megfelelő öltözködés;  

 biztonságos és kulturált közlekedés szabályaival való megismerkedés;  

 a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése;  

 szabadidő helyes eltöltése;  

 a szexualitás és következményeivel kapcsolatos tudnivalók megismertetése;  

 kialakult személyiségjegyek korrekciója,  

A társas-, közösségi kapcsolatok terén: 

 embertársaink, közösség iránti figyelem;  

 másság elfogadása, empátia, tolerancia;  

 munkamegosztás kialakítása;  

 énkép fejlesztése: önbizalom, magabiztosság, önállóság, önkritika;  

 kulturált beszéd fejlesztése;  

 vitakészség fejlesztése: érvek, ellenérvek, önálló állásfoglalás;  

 a kialakult személyiségjegyek korrekciója.  

Tanítás - tanulás terén: 

 kötelességtudat kialakítása;  

 helyes tanulási szokások kialakítása;  

 önállóság, önellenőrzés, képességek megszerzése;  

 a munka tisztelete, becsülete, megbízható elvégzése;  

 természet- és környezetvédelem tudatos vállalása;  

 az érdeklődésnek megfelelő tanulmányi irányultság segítése (pályaválasztás).  

Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái: 

az osztály szülői közösség, az iskolai szülői munkaközösség, az osztály tanulói közös-
ség,  az iskolai diákönkormányzat, valamint a nevelőtestület értekezletei, tanácskozásai, 
fórumai. 
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A szülői szervezet a diákönkormányzathoz és a nevelőtestülethez hasonlóan a jogsza-
bályokban és a szabályzatokban megfogalmazott funkciókon kívül aktív szerepet játszik az 
iskola mindennapi életében, a tanórán kívüli tevékenységben.  

Konkrét együttműködési formák a szülők részéről: 

 részvétel szabadidős tevékenységekben (sportverseny, farsang, kirándulás, 
stb),  

 hulladékgyűjtésben segítő támogatás,  

 programszervezés: kirándulás, természetjárás, tanulmányi versenyek, szem-
lék,  

 hagyományos rendezvények megtekintése (farsang, karácsony, kulturális 
bemutató),  

 folyamatos tájékozódás a gyermek előmeneteléről: ellenőrző, üzenőfüzet, fo-
gadóórák, szülői értekezletek,  

 érdeklődés, részvétel a „nyílt napokon”,  

 kapcsolattartás osztályfőnökkel telefonon, személyes beszélgetés által,  

 részvétel speciális tanácsadáson (pályaválasztás, nevelési tanácsadás, 
drogmegelőzés, stb.),  

 lehetőségekhez mérten segítségadás (szponzorálás, az SZJA 1%-ának ala-
pítványunk számára történő felajánlása, stb).  

A pedagógusok részéről: 

 szülők tájékoztatása szülői értekezleten,  

 fogadóórákon személyes beszélgetés,  

 folyamatos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről ellenőrzőn, üzenőfüzeten 
keresztül,  

 kiscsoportos beszélgetések biztosítása,  

 tanácsadás speciális helyzetekben (nevelési kérdések, drogmegelőzés, pá-
lyaválasztás, stb.)  

 családlátogatás szükség esetén.  

 hirdetmények közzététele (újságban, iskola kapuján, stb.),  

 „nyílt napok” biztosítása  

 a szociálisan rászorulók segítése a lehetőségekhez mérten.  

Az intézmény vezetése és a tanuló osztályfőnöke minden év tavaszán a szülői értekezle-
teken tájékoztatást nyújt a következő tanévben szükséges tankönyvek és taneszközök 
várható költségeiről, a kedvezményezettek köréről, valamint a kedvezmények igénybe vé-
telének lehetőségeiről. A szakmai elsődlegesség fenntartásával kikéri a szülők véleményét 
a tankönyvek, taneszközök megválasztásával kapcsolatosan. 
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A szociális étkezési kedvezmények igénybevételéről, valamint a tanulók által választható 
tantárgyak és tanórán kívüli szolgáltatásokról (napközi, tanulószoba, szakkörök, stb.) a ta-
vaszi időszakban a szülők írásos értesítést is kapnak az érvényben lévő rendeletnek meg-
felelően. 

 

1.11 Az iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

Az egészség értelmezése 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulóink egészségfejlesztési attitűd-
jének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy  képesek legyen 
arra, hogy folyamatosan nyomon kövessék egészségi állapotukat, érzékeljék a belső és 
külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatáso-
kat és ez által képessé váljanak a egészségük megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatá-
sok csökkentésére. 

A teljes fizikai, szellemi és szociális jóllét állapotának elérése érdekében az egyénnek 
vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja való-
sítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét 
védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, környezetét megválto-
zassa, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi 
élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, 
amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza.  

 Ebből adódóan iskolánkra nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek 
egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanuló-
ink egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével iskolánk 
segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulá-
sát, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára ta-
nít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 
tiszteletére is nevel.  

Feladataink, törekvéseink az egészségnevelés terén 

Készítsük fel a gyerekeket arra, hogy későbbi életükben is legyenek képesek életmód-
jukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat 
megoldani. Fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 
segítőkész magatartásukat. Tanulóink ismerjék meg a környezet - elsősorban a háztartás, 
az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok leggyakoribb, egészséget, testi épséget 
veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű 
megelőzésére, kezelésére. Nyújtsunk támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülők-
nek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és 
drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésé-
ben.  

Iskolánk feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és fi-
gyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés-
re. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevé-
keny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egés-
zséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példa-
értékű szerepe van. 
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Iskolánk helyi tanterveit, éves rendezvénytervünket (versenyek, vetélkedők, játékok, pá-
lyázatok, kiállítások, stb.), nyári és erdei iskolai táborainkat, tanulmányi kirándulásainkat az 
egészséges személyiség fejlesztésének prioritását szem előtt tartva kell megterveznünk és 
megvalósítanunk. 

Egészségfejlesztő programunk eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő ha-
tások, csökkenjenek az ártó tényezők, az iskola bejezésekor a diákok megértsék, saját 
életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat. 

Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

 viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását,  

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülését,  

 a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni,  

 tudjanak sajátos étrendet, rendszeres fizikai aktivitást biztosító mozgásprog-
ramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében,  

 erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuske-
zelési magatartásformák fejlesztését.  

Az egészséges életvitel kialakítása során javasolt módszerek 

Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társada-
lom és az egészség viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ-
feldolgozás, a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal, a döntés alapján el-
tervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtása módszereinek a bemutatását. Az 
egészségnevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diá-
kok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk 
alkalmazzák. 

Ajánlott módszerek az egészségnevelés számára: 

 serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, kortárssegítők bevonása,  

 problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, szituációs játékok,  

 részvétel a helyi egészségvédelmi programokon,  

 sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése,  

 érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása),  

 környezetvédelmi tevékenységek az egészséges élettér érdekében,  

 a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése,  

 rendszeres sport és természetjáró tevékenység,  

 az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése,  

A helyi egészségnevelési program elkészítése, valamint ennek az éves munkatervek 
alapján történő megvalósítása során iskolánk újragondolja, rendszerbe foglalja egészség-
nevelési tevékenyégét. Az egészségnevelés helyi és jövőre irányuló elkötelezettsége miatt 
egészségnevelési programunknak folyamatosan reagálnia kell a világban, és a szűkebb 
környezetbe bekövetkező változásokra. Ezért az egészségnevelési programot kellően ru-
galmasan kell megalkotni, és biztosítani kell a folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehető-
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ségét. Fokozott figyelmet kell fordítanunk városunkban, Baranya megyében kínálkozó 
sport, turisztikai, egészségnevelési rendezvényeken, versenyeken, vetélkedőkön, pályáza-
tokon való részvételre, az ezekre történő felkészülésre, felkészítésre. Meg kell minden al-
kalmat ragadnunk arra (pl. hazai és nemzetközi pályázatokkal), hogy bővüljön az egészsé-
ges életvitel propagandájának tere, szervezeti keretei és anyagi lehetőségei. 

Az iskolai egészségnevelési program része a mindennapi testedzés feladatainak prog-
ramja is. Jogszabály szerint a helyi tantervbe évfolyamonként az iskola első-negyedik évfo-
lyamán legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát 
be kell építeni. A helyi tantervbe – a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének ter-
hére – további egy vagy több testnevelési óra is beépíthető, s e többlet testnevelési órákkal 
a tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Intézményünk jó színvonalú 
tárgyi feltételeinek, tanulóink összetételének és aggasztó fizikai állapotának figyelembe vé-
telével mindenképpen indokolt a törvényi kötelezettség maradéktalan, kellő hatékonyságú 
megvalósítása. Továbbra is fontos feladatunk, hogy az alsós tanévek során minden tanít-
ványunk tegyen szert megfelelő vízbiztonságot jelentő úszástudásra. 

Az általános iskola első négy évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást, 
ami a helyi tantervben meghatározott legalább három testnevelési óra és a játékos test-
mozgás keretében valósul meg. A játékos testmozgást minden olyan tanítási napon meg 
kell szervezni, amikor nincs testnevelési óra, illetve néptánc foglalkozás. A játékos, egés-
zségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább harminc perc legyen. Ennek jó színvo-
nalú, hatékony megvalósíthatósága érdekében az ÁMK Sportegysége és Művelődési Köz-
pontja e célra alkalmas tereit is ki kell használnunk. 

Tanulóink egészségét megőrző, tudatos életvezetésüket megalapozó nevelő munkánk 
fontos részét képezi az adott korosztályok egészségügyi méréseinek, szűrővizsgálatainak, 
kötelező védőoltásainak megszervezése, lebonyolítása. 

Ugyancsak elengedhetetlen kötelezettségünk a gyerekek számára a megfelelő higiéniás 
feltételek biztosítása iskolai szinten, továbbá ennek érdekében a pozitív szokásrend gyako-
roltatása, megszilárdítása az osztályközösségek szintjén. 

Az iskolai és osztályszintű tervezés fő kritériumai: 

 Minden tervezéskor fontos figyelembe vennünk, hogy az egészségnevelést:  

 ki végzi?  

 ki a célcsoport?  

 milyen személyi és tárgyi feltételek között valósulhat meg?  

Az egészségnevelés fő színtere esetünkben az iskola (lehet az iskolán kívül is, de mi 
most elsősorban az iskolaival foglalkozunk). Megvalósítási keretei az alábbiak. 

Tanórák során: 

 önálló tantárgyként,                              

 más tantárgyba beépítve,                      

 osztályfőnöki óra keretén belül.  

Tanórán kívüli tevékenységek során:  

 délutáni foglalkozás,  
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 szakköri foglalkozás,  

 napköziben (iskolaotthonban)  

 egészségnap – egészség hét - szervezése, lebonyolítása során.  

Önálló tantárgyként: A 6. évfolyamon kéthetente tanrendbe iktatott önálló tárgyként tanít-
juk. Ezen kívül több program is készült, amelyeket tantestületünkből néhány kolléga már 
megismerhetett az elmúlt évek során. Az általunk ismertek közül az „Egészséges Élet” c. 
tárgynak van a legmegfelelőbb, legkidolgozottabb, sok éven keresztül kipróbált tematikája 
1-8. osztályig lebontva, tanári kézikönyvvel és tanulói munkafüzettel.  

Más tantárgyba beépítve:  

 egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: biológia, testnevelés, természetis-
meret, (környezetismeret) földrajz (főleg környezetvédelem), etika.  

 nem egészségtartalmú tantárgy, de beépíthetők az ismeretek: informatika, 
történelem, kémia, fizika.  

 nem egészségtartalmú tantárgy és a legkevésbé illeszthetők be, de végszük-
ség esetén megoldható: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, rajz, 
ének  

Osztályfőnöki óra keretén belül: az egészségnevelési terv elkészítésére vonatkozó jog-
szabály nem törli az osztályfőnöki órákra vonatkozó előírást. Eszerint az iskola helyi tanter-
vébe – az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva – be kell építeni az egés-
zséges életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete 
az 5–8. évfolyamon nem lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál. Természe-
tesen nekünk gondolni kell az alsósokra is, ahol tantárgyi és szabadidős keretben ennél 
sokkal bővebb órakeret is rendelkezésünkre állhat. 

Szakköri foglalkozás: E munkánkba célszerűnek látszik az iskola-egészségügyben dol-
gozók, illetve más külső segítők, szülők bevonása. A szakkörök közt említhetjük meg a 
sportköri kínálat bővítését. Iskolánk sportéletének fejlesztése, a játék és sporttevékenység 
szervezettebbé tétele, a testedzés időkeretének bővítése, presztízsének emelése  kitűnte-
tett egészségnevelő hatással is bír! 

Egészségnap szervezése igen közkedvelt. Megvalósítási formájában a sokrétűségre, vál-
tozatosságra, és a tanév során megvalósuló arányos elosztásra kell törekednünk. Helyet 
kaphatnak a bemutatók, előadások, filmvetítések, beszélgetések, de leginkább a kreativi-
tásra, öntevékenységre épülő egyéb formák, a képzőművészeti pályázatok (plakát, fotó, 
grafika, stb.), kiselőadások, versenyek, vetélkedők, táplálékkészítések, környezetrendezés 
és tisztítás, stb 

Az iskola egészségnevelési tervének megvalósításában valamennyi pedagógus részt 
kell, hogy vegyen, koordinálása, irányítása azonban feltételezi egy elhivatott csapat létre-
jöttét. Különösen, ha több tantárgyba építjük az egészségnevelési ismereteket, akkor nél-
külözhetetlen az együttműködés 

Ha igazán hatékony munkára törekszünk, akkor team-munkában kell gondolkodni: né-
hány elhivatott tanító és tanár, iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus, (a Nevelési Ta-
nácsadó bevonása) iskolai drogügyi koordinátor, igazgató, diákönkormányzat-vezető tanár, 
gyermekvédelmi felelős, szabadidő-szervező, szülői munkaközösség képviselője, tanu-
ló(?).  
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Ajánlott témakörök osztályfőnökök számára egészségnevelő törekvéseik megvalósításá-
hoz:  

 A biztonság megőrzése  

 Egészséges táplálkozás  

 Veszélyes anyagok (dohányzás, alkohol, drog)  

 Növekedés, változás és az emberi szexualitás  

 Családi élet és társas kapcsolatok  

 Fizikai aktivitás és személyes higiéné  

 Egészséges környezet  

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az egészségszint objektív mércéje diákjaink aktuális fizikai teljesítőképességének rend-
szeres vizsgálata, a változások, fejlődés figyelemmel kísérése. Ez az adott pedagógustól 
körültekintő, alapos munkát, szakértelmet igényel. Hiszen a nem kellő odafigyelés az ada-
tokat torzíthatja, meghiusíthatja tanulónk összehasonlíthatóságát kortársaival, illetve ko-
rábbi 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 képes-
ségek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása a tanulók életmódjá-
nak ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzár-
kóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos hely-
zet 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 
tanulók kondicionális képességeit, fizikai állapotát. E tesztrendszer a terhelhetőséggel, 
egészséggel összefüggő fittség, műszerek nélküli objektív mérésére szolgál.  

A mérési módszerrel az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képes-
ségeket mérjük:  

 az aerob kapacitást, amely a sziv-keringési rendszer állóképességének leg-
jobb mérőszáma, illetve  

 azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi te-
vékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége például 
a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.  

Az előzőekben jelzett képességeket a következő motorikus próbákkal  mérjük: 

a.) Az aerobic kapacitást (állóképességet) 12 perces futással (Cooper-teszttel), ami bizo-
nyos egészségügyi, testi problémák esetében úszással is teljesíthető, 

b.) Az egyes főbb izomcsoportok erejét, erő-állóképességét:    

  az alsó végtag dinamikus erejét helyből távolugrással,  
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 a vállövi és karizmok erő-állóképességének szintjét fekvőtámaszban, karhajlí-
tás és nyújtással,  

 a hátizmok erő-állóképességét hason fekvésből törzsemelés és leengedéssel,  

 a hasizmok erő-állóképességének mérését hanyattfekvésből, felülés és visz-
szaereszkedéssel végezzük.  

A motorikus próbák végrehajtásának részletes leírását és a mért adatok értékelési útmu-
tatóját az Oktatási Minisztérium 2000-ben kiadott "Útmutató a tanulók fizikai állapotának 
méréséhez, minősítéséhez " című kiadvány tartalmazza.  

1.12 Az iskolai környezetvédelemmel összefüggő feladatok 

1.12.1 A környezeti nevelés célja 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatar-
tásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes 
legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő termé-
szet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

A helyi környezeti nevelési program elkészítése kiváló alkalom az iskolának arra, hogy új-
ragondolja, rendszerbe foglalja környezeti nevelési tevékenyégét. Ugyanakkor figyelembe 
kell vennünk, hogy környezeti nevelés helyi és jövőre irányuló elkötelezettsége miatt a kör-
nyezeti nevelési programnak folyamatosan reagálnia kell a világban és a szűkebb környe-
zetben bekövetkező változásokra. Ezért a környezeti nevelési programot kellő rugalmas-
sággal kell megalkotni, és biztosítani kell a folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehetősé-
gét.  

A környezeti nevelés színterei az iskolában: 

 Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai,  

 A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, pro-
jekt-tanítás és más komplex, tantárgyközi foglalkozások),  

 Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek),  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szerve-
zetekkel, cégekkel),  

 Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.  

A környezeti nevelés tartalmi elemei, célkitűzéseink:  

A környezeti nevelés során a tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konk-
rét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 
környezeti következményeit. 

Diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapítá-
sába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 
való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együtt-
működés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Mindezen tartal-
maknak meg kell jelenniük iskolánk pedagógiai munkában. 

Céljainkat részekre bontva az alábbiakban fogalmazhatjuk meg: 
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 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kap-
csolatos ismeretek átadása,  

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása,  

 A helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakí-
tása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése,  

 A természet szeretetére, óvására, környezetünk tisztaságának megőrzésére 
nevelés,  

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőle-
ges magatartásra nevelés,  

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra 
nevelés,  

 A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  

A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 
magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a di-
ákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, 
amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését  

A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, me-
lyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos gya-
rapodását.  

Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez 
szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld 
lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására. 

Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel 
lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal szüksé-
gessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az 
adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott. 

Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között 
fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 

A tevékenységekhez közvetlenül kapcsolható részcélok: 

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra neve-
lés  -  Hulladékkezelési program, Tisztasági verseny.  

 Válogatott hulladékkezelésre szoktatás -  Szelektív hulladékgyűjtés, papír-
gyűjtés, elemgyűjtés. A hulladékfeldolgozás és hasznosítás tanulmányozása a 
Biokom telephelyén.  

 Részvétel rendkívüli tanórákon, környezetvédelmi szervezetek programjain.  

 Versenyek, vetélkedők, kiállítások programja.  

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése - Ke-
rékpáros közlekedést népszerűsítő program  
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 Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése - Helytörténeti 
program, Világörökségi program.  

 Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése - Hagyományőrző 
program  

 A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen él-
ményekhez juttatása - Alsó tagozatos természetbarát szakkör.  Természetbarát 
kör, túraszakkör, természetvédelmi tábor,  

 A gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékek megismerteté-
se - Tanösvény program  

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismerteté-
se, gyakoroltatása - Kis kézműves foglalkozások.  

 Megismerkedés az alternatív, környezetbarát energiahordozókkal - Energia-
program. Előadások, tanórák, diákköri foglalkozások.  

1.12.2 Módszertani elemek 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, 
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik krea-
tív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a 
környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak 
egyéni vagy közös tetteikben. 

Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, 
és így képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismeré-
sére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek fel-
ismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik válla-
lására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló 
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét 
meghatározó erkölcsi alapelv.  

A környezeti nevelés módszereiben tehát egyaránt jelen kell lennie a környezet állapotá-
ról, a társadalom és a környezet viszonyáról szóló információgyűjtésnek, információ-
feldolgozásnak, a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatalnak, a döntés 
alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtási módszereinek. A környe-
zeti nevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok mi-
nél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkal-
mazzák. 

Ajánlott módszerek a környezeti nevelés számára: 

 Természettudományos megfigyelések.  

 Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról.  

 Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása.  

 „Öröm- és bánattérkép” készítés, részvétel a Tájsebészet akcióiban,  

 Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.  

 Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel.  

 Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező felada-
tok munkamegosztással).  
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 Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.  

 Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálá-
sa, pontosítása, tisztázása, érveléstechnikai gyakorlatok,  

 Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javasla-
tok megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában.  

 Viták, szituációs játékok, vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel, illetve 
ezek szervezése,  

 Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés, papír-
gyűjtés, kertgondozás)  

 Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi 
program megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése),  

 A „jeles napokhoz” kapcsolódó megemlékezések, rendezvények, akciók szer-
vezése, illetve ezekbe történő bekapcsolódás.  

 Képzőművészeti, irodalmi rendezvények, kiállítások a természetvédelem, kör-
nyezetismeret témaköréből,  

 Környezetünk megismerését célzó túrák, kirándulások szervezése iskolai illet-
ve kisközösségi szinten.  

1.12.3 A helyi környezeti nevelési program színterei: 

 A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt 

Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét 
mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapo-
zása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez 
fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont 
nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó. Több tantárgy oktatását 
többé-kevésbé a környezeti nevelési komponensek eddig is tartalmazták, de ezek tervsze-
rű alkalmazása, összehangolása gondos tervezést igényel.  

A tantárgyi kertek közt zajlótevékenységek értelemszerűen minden tanuló számára köte-
lezőek és ingyenesek. 

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt az alsó tagozatban 

Környezeti nevelés a tanórákon 

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

A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a " tematikus ta-
nítás”, amikor is a környezeti nevelési fogalmakat, feladatokat és példákat a már meglévő 
tantervi célkitűzésekbe építjük be. Ezt a módszert alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításá-
nál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja a környezeti nevelés szemlélete. A meg-
szokott tananyag kiegészítését és kibővítését adják a környezeti nevelési témák. 

A beleoldás módszerének előnye, hogy könnyű megvalósítani. Ahol csaknem minden 
tantárgyat egyetlen pedagógus, illetve tanítópár tanít, magától értetődő módon bele lehet 
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szőni az órák anyagába a környezeti nevelési témákat. Eredményességének oka, hogy itt 
nyílik a leginkább lehetőség arra, hogy a szokásos napi tevékenységen belül helyet találja-
nak a környezeti nevelésnek. Emiatt is igen fontos szerepük és nagy felelősségük van az 
alsó tagozatos nevelőknek. 

A környezetismeret (természetismeret) tantárgy az elemi környezeti nevelésnek a fó-
kuszpontja azáltal, hogy óráin tervszerűen és intenzíven történik a tanulók környezeti atti-
tűdjének és ismereteinek fejlesztése. Személyes tapasztalatokra, élménygyűjtésre épül. 
Integrálja a természeti és társadalmi jelenségeket. A tanulói tevékenységek állnak az órák 
megtervezésének középpontjában. A tantárgy koncentrációs lehetőségeket kínál: lehetővé 
teszi az anyanyelvi, matematikai, esztétikai és a környezeti nevelés összehangolását. 

A magyar nyelv és irodalom órákon környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet 
pl. a mindennapi életből, természeti környezetből vett témán alapuló szépirodalmi művek, 
versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése. Néhány 
példa az alkalmazható módszerekből: 

 kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztala-
tai között,  

 szereplők cselekedeteinek értékelése,  

 érzelmek és tulajdonságok megfigyelése, kérdések és válaszok megfogalma-
zása,  

 emberi kapcsolatok felismerése, több szempont figyelembevétele.  

Matematika: Szöveges feladatokban valódi adatokat felhasználása a tanítás során, pél-
dául egyes vadon élő fajok egyedszámának, vagy az emberi népesség számának alakulá-
sa. Keressék meg más adatok hozzáférési forrásait, és az adatokat használják fel külön-
böző típusú feladatok (algebrai műveletek, grafikonok készítése stb.) megfogalmazásánál. 
Jelentős szemléletformáló hatása lehet valós, a saját meteorológiai mérőállomáson gyűjtött 
adatsorok alapján összeállított feladatoknak is. 

A testnevelés eszköze lehet például a mozgás örömének átélése, a szabad levegőn tar-
tózkodás fontossága. A környezet tisztaságának, rendjének igénylésére, annak megóvásá-
ra nevelés. Az időjárás elemeinek közvetlen megtapasztalása. Lehetséges témák, tevé-
kenységek, pl.: 

 Gyalogos, kerékpáros túrák,  

 A természeti környezet sajátosságainak megfigyelése,  

 Helyes viselkedés a természetben,  

 Tájékozódás terepen,  

 A zaj is szennyezi a természetet.  

Rajz és vizuális kultúra: A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelí-
tésére, a természet és az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E 
tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kul-
turális örökségünk megőrzésének fontosságára (módszer lehet pl. hulladékok felhasználá-
sa "művészeti" alkotások létrehozásához, virágok, csigaházak, termések gyűjtése, lenyo-
matok készítése). 

A technika-életvitel tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezzék a 
környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressenek és mutassanak be. 
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(Lehetséges témák: ismerkedés az anyagokkal, érzékszervi tapasztalások, a közlekedés 
környezetszennyezése: lég és zaj. Ember és környezete. Természeti és ember alkotta 
környezet. Kézműves technikák, Környezetbarát fogyasztói szokások, hulladékkezelés, ta-
karékosság.) 

Környezeti nevelés az erdei iskolában 

El kell érnünk azt, hogy az alsó tagozaton minden osztály legalább egy alkalommal erdei 
iskolai programon vesz részt. Ezek lehetnek szolgáltatótól megrendelt programok, vagy sa-
ját szervezésűek. Az állami támogatások feltételeihez igazodva az erdei iskolai programok 
bentlakásosak, 5 naposak és egész osztályközösségekben valósulnak meg, bár a részvé-
tel nem kötelező. A program költségeit a résztvevők, illetve pályázati forrásból az iskola fe-
dezi.  

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt a felső tagozatban 

Környezeti nevelés a tanórákon 

A környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: a természetis-
meret, biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi a 
tanuló a természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. 
Védeni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nem-
csak tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon fontos eszköze is.  

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 
emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság meg-
oldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi viszonyok meghaladása nélkül. A korábbi 
döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. 
Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a 
közügyekben való részvételhez. A humán tárgyak feladatai, közé tartozik az is, hogy be-
mutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és 
megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló 
gazdasági és jogi eszközöket. E tárgykörben kiemelt jelentőséggel bírhat a hon- és népis-
meret, amely Pécs és szűkebb lakóhelyünk tárgyi és természeti értékeinek, a világörökségi 
színhelyeknek megismertetését is fel kell, hogy vállalja. 

A technika-életvitel tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a 
környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be. A kor-
szerű táplálkozás, ételkészítés elveinek és módszereinek megismertetésével és gyakorol-
tatásával a tudatos fogyasztói szokásrendszert is megalapozhatja. Ugyancsak jelentős 
szerepet vállalhat e tantárgy a környezetbarát és egészséges kerékpáros közlekedés igé-
nyének és technikájának kialakításában. 

Az anyanyelv, idegen nyelvek és a matematika oktatása során a környezeti nevelés lehe-
tősége lehet például: újságcikkek elemzése, fordítása, amelyek környezeti problémákkal, 
azok sikeres megoldásával foglalkozik, szituációs játékok játszása, a megszerzett ismere-
tek környezetvédelmi szakterületen való alkalmazásának bemutatása, illetve ilyen témájú 
gyakorlati példák alkalmazása. Jelentős szemléletformáló hatása lehet például valós, a sa-
ját meteorológiai mérőállomáson gyűjtött adatsorok felhasználásának matematikai és fizi-
kai számítási feladatokban. 

A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 
ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel 
tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk 
megőrzésének fontosságára (egy módszer lehet például hulladékok felhasználása "művé-
szeti" alkotások létrehozásához). 
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A testnevelés és az egészségnevelés tárgyak a környezet és az egészség szoros kap-
csolatának, ok-okozati összefüggések megértetésével, és az igények kialakításával teheti 
a legtöbbet. 

Osztálykirándulások 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi prog-
ram, az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valósá-
gos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére tá-
maszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatar-
tás kell, hogy domináljon. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad 
idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenysé-
gek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és kö-
zösségfejlesztő hatású. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. 
Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, étkezés, be-
lépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.  

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenysé-
geknek. A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módsze-
rek alkalmazásához. E tevékenységek közül iskolánkban a következők szolgálhatják tanu-
lóink tudatos ökologikus gondolkodásának fejlődését, életszemléletének, életvitelének 
megszilárdulását. 

"Madárbarát kert" program: Bekapcsolódunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület "Madárbarát kert" c. programjába. A programhoz kapcsolódó tevékenységeink: 
Madárodúk kihelyezése és kezelése, téli madáretetés, a kert madártani szempontú telepí-
tése stb., illetve mindezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, szemléletformálás. Ezeket a te-
vékenységeket egyrészt az alsó tagozatosok, másrészt pedig a felső tagozatos Termé-
szetbarát kör tagjai végzik. 

Tanösvény látogatások -természetismereti terepgyakorlatok: Törekszünk arra, hogy min-
den alsó tagozatos csoport egy alkalommal ellátogasson valamelyik közeli erdei tanös-
vényre a Mecsekbe. Programunk során a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg 
a lakóhelyük közelében található természeti értékekkel. A kirándulásokat követően a tan-
ösvény látogatáshoz kapcsolódó diavetítéses előadást tartunk a csoportoknak 

Természetismereti előadások, filmvetítések: Az erdei iskolákat és a terepgyakorlatokat 
megelőzően, vagy ezt követően ezekhez kapcsolódó előadásokat tartunk a csoportoknak. 

 Minden alsó tagozatos csoport városismereti, helytörténeti kiránduláson vesz részt. Prog-
ramunk során a gyerekek szakmai vezetéssel ismerkednek meg a lakóhelyük kultúrtörténeti 
és helytörténeti értékeivel. A felső tagozatos kirándulás a 6. évfolyamon helytörténeti vetél-
kedőhöz kapcsolódik. 

Hagyományőrző foglalkozások: A tanév során több alkalommal korcsoportok szerinti 
bontásban az időszerű jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó népi hagyományok 
megismertetését célzó foglalkozást szervezünk. A program felépítése: rövid történeti átte-
kintés, népszokások felelevenítése, tárgyformázás, alkotás, esetenként ételkészítés. 

 Minden alsó tagozatos osztály számára évente több alkalommal / karácsony, húsvét /, ter-
mészetes anyagokra és hagyományos kézműves technikákra épülő foglalkozásokat tartunk.  

Jeles napok: A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Meg kell tervez-
nünk, hogyan alakítjuk ki ünnepi hagyományainkat. Ezeket a legváltozatosabb formában 
tesszük emlékezetessé. Ráhangoljuk gondolatainkat, kialakítjuk szokásainkat, kiemelke-
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dünk a hétköznapokból. A tanév során két-három alkalommal rendezünk az évszakok jel-
legzetességeihez, természet változásaihoz kapcsolódó rendezvényt (a természet napjai). 
A jelentősebb környezetvédelmi napokról általában szabadidős időkeretben emlékezünk 
meg (A víz világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja), de az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően tanítás nélküli munkanap programja is lehet. Ezt az éves munkatervünkben 
rögzítjük.  

Táborozás: Iskolánk által szervezett balatoni tábor tematikájában hagyományosan ki-
emelt szerepet kap a környezetismereti és természetvédelmi nevelés, tevékenykedtetés. 
Emellett tábort szervezhetünk kimondottan a környezeti nevelési céljaink megvalósítása 
érdekében (természetismereti és túratábor, természetvédelmi tábor, honismereti tábor, 
természetjáró és sporttábor).  

Alkalmanként, hétvégén a Mecsekbe, vagy más környékbeli helyre túrázunk. Kellő érdek-
lődés esetén évente egész napos vagy egész hétvégés, önköltséges kirándulást szerve-
zünk az ország távolabbi pontjaira, esetleg külföldre. 

 

1.12.4 Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti ne-

velési lehetőségek 

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 
fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet 
biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az 
iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. Ehhez min-
denkinek - pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt - tevékenyen hozzá kell 
járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során. 

Az iskola belső környezete 

Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövé-
nyek gondozásával, esetleg akvárium és terrárium berendezésével járulhatunk hozzá. Az 
élőlények természetes közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújthat, 
igényességre nevel, hozzászoktatja a gyerekeket a növényekkel való gondoskodáshoz, s 
egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé teszi. 

Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a papír-
használattól az írószereken át a takarításig, tanórákon és az irodákban egyaránt. 

A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: 
színes karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító anyagokat tartalmazó termé-
keket (oldószeres ragasztó, alkoholos filc.). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmaz-
zunk. A dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. 

Nyitott, a nagyközönség számára is látogatható környezetvédelmi és természeti értéke-
ket bemutató kiállításokat rendezhetünk bemutatkozó programunk keretei közt. 

 Hulladékgyűjtés: évente két-három alkalommal papírgyűjtést szervezünk. Ennek nem 
csupán gazdasági, de ökológiai hasznosságát is tudatosítjuk tanulóinkban. Törekszünk ar-
ra, hogy a szelektív hulladékgyűjtés iskolai szinten is megvalósuljon. 

 Kommunikáció, faliújság, rádió, iskolaújság: Tanulóink, és természetesen a szülők, a 
pedagógusok figyelemfelkeltését, tájékoztatását biztosítja a környezetvédelmi faliújság, az 
iskolarádió, az iskolaújság, Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt adni a városunkban, a 
régióban történő jelenségekről, folyamatokról, eseményekről, programjainkról. Zöld könyv-
tár, zöld videofilm és CD-tár létesítése: Az iskolai könyvtárban tudatosan gyűjtjük a kör-
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nyezeti témakörökkel foglalkozó könyveket, videofilmeket, CD-ket. Ezzel nem csak ezek 
használatát segítjük, hanem fölhívjuk a diákok figyelmét a téma fontosságára. 

Társadalmi kapcsolatok 

Iskolánk a környezeti nevelési céljait külső és belső társadalmi kapcsolatainak aktív be-
vonásával valósítja meg. Ezeknek a kapcsolatoknak a szélesítése, fejlesztése folyamatos 
feladatunk. 

Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók, a családok, a 
szülők, a helyi közösség tagjai. Az iskolai környezeti nevelés fogékonyabbá teszi a szülő-
ket, illetve a helyi lakosságot a helyes környezet- és természetvédő magatartás iránt.  

Az iskola törekszik a szülők környezeti akciókba való bevonására. Szoros együttműködés 
alakult ki a szülőkkel a tantermek rendszeres felújításában, hasznos-anyag gyűjtés terén 
és több szabadidős programunk kapcsán.  

Hasznos, ha a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a környezeti nevelői munkánkról, va-
lamint az ezzel kapcsolatos feladataikról. 

Fontos az iskola fenntartójával, a városi önkormányzattal való együttműködésünk fejlesz-
tése. Együttműködésre van lehetőség a település szintű környezetvédelmi problémákra va-
ló figyelemfelhívás és problémakezelés kapcsán. A helyi civil szervezetekkel és a város 
vezetésével való kapcsolatok épülése szempontjából fontos a helyi eseményeken való mi-
nél sokrétűbb részvétel. Más iskolákkal való kapcsolatunk egyes tevékenységekhez kap-
csolódnak, de a tapasztalatok cseréjére sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövő-
ben. 

1.13 A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások iskolánkban 

A közoktatási törvényben megfogalmazott minden kötelező tanórai és tanórán kívüli fog-
lalkozás ingyenes igénybevételére jogosultak tanulóink. Ugyancsak térítésmentesek fej-
lesztő (felzárkóztató) foglalkozásaink, tehetséggondozó szakköreink, művészeti és sport-
foglalkozásaink, iskolai versenyeink, pályázataink. Más foglalkozások esetében tanulóink, 
illetve szüleik a térítési díj, hozzájárulási költségek ismeretében dönthetnek a részvétel le-
hetőségéről. 

1. 14 A program megvalósíthatóságának feltételei, eszközei 

Intézményünk személyi feltételei, létesítményi és tárgyi adottságai lehetővé teszik célki-
tűzéseink megvalósítását. A feltételek bővítésére, eszközrendszerünk, felszereltségünk ja-
vítására folyamatosan törekszünk a jövőben is. Ennek irányát és keretét az országos esz-
közrendszer előírásai adják. 

 

2. Helyi tanterv 

2.1 A pedagógiai módszerek 

A módszerek megválasztásakor az iskola tanítói, tanárai - a pedagógiai programban 
meghatározott kereteken belül - önállóságot élveznek. Tudatosan törekszünk a haladó pe-
dagógiai módszerek, a pedagógiai innováció "bemért" eredményeinek és eszközeinek 
megismerésére, s azoknak az iskola pedagógiai kelléktárába történő felvételére. Fontos-
nak tartjuk, hogy az alkalmazott módszer: 

 a tanulók "újrafelfedező" tevékenységén alapuljon, cselekedtető jellegű le-
gyen,  
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 a felfedeztetés és a felfedezés alkosson egységet, melynek eredményeként a 
tanítás és tanulás módszere váljon azonossá,  

 vegye figyelembe a tanuló életkorát, pszichikus sajátosságait, illetve az adott 
tantárgy jellegét,  

 igazodjon a tanulók képességeihez, készségeihez, fejlődési üteméhez, ennek 
érdekében a differenciált foglalkoztatás (önálló, kiscsoportos, egyénre szabott) le-
hetőségét is tartalmazza,  

 intellektuális és emocionális (pozitív) motiváción alapuljon,  

 a módszer - alkalmazkodva a kor követelményeihez - szenteljen kiemelt fi-
gyelmet az ismeretek, az információk megszerzését szolgáló technikák megismer-
tetésére, elsajátíttatására,  

 a pedagógiai folyamatban az "egyszerű" információ-átadás helyett magát az 
információszerző, aktív tevékenységet részesítse előnyben,  

 segítse elő a megszerzett konkrét ismeretek általánosítását, majd a gyakor-
latban, más helyzetben való "újraalkalmazását".  

A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások anyagába, a megismerési, feldolgozási és gyakorlási 
(elmélyítési) folyamatokba beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszer-
vezési eljárásokat:  

 kooperatív tanulás 
 egyéni és páros munka 
 prezentáció készítése, tanár és diák által 
 tanórai differenciálás heterogén csoportokban 
 projektmunkák heterogén csoportokban 
 portfóliók készítése 
 dramatikus módszerek és technikák alkalmazása 
 önellenőrzés, mások ellenőrzése 
 ötletroham 

Alkalmassá teszünk több tantermet arra, hogy abban újszerűen szervezhessük a tanulás-tanítás 
folyamatát. A helyiségeket fölszereljük a korszerű IKT-eszközökkel. 
Az IKT-eszközöket a lehető legtöbb tantárgy oktatásában felhasználjuk a tananyag elsajátításának 
eredményesebbé tétele, tanulóink motiválása, aktivitásának fokozása érdekében, továbbá a kö-
vetkező tevékenységekhez: 

 házi feladatok készíttetése számítógéppel, 
 tanulók információgyűjtése, 
 tanári és tanulói prezentációk bemutatása projektorral, stb. 

Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt az osztályfőnöki óra kereté-
ben végezzük, másrészt a 7. évfolyam etika foglalkozásain. Beépül továbbá a hagyományos tan-
tárgyak oktatásába (az 5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásba), valamint a tanórán 
kívüli foglalkozásokba. 

o Az alábbi életpálya-építő kompetenciákat fejlesztjük elsősorban: önismeret, önbemuta-
tás, pályaválasztás és munkaerő-piaci ismeretek, tanulásmódszertan. 

o A szociális és életviteli kompetenciák közül pedig az alábbiak szerepelnek progra-
munkban: környezettudatos magatartás, kritikai gondolkodás, aktív felelősségtudat, 
szociális érzékenység, problémamegoldó képesség. 

o Együttműködés (kooperativitás), empátia, tudatosság a kapcsolatokban, barátság, 
családi szerepek. 

o Önállóság, önbizalom, belső harmóniára való képesség, kreativitás, nyitottság, rugal-
masság, mások elfogadása. 

Fejlesztjük a tanulók szövegértési képességét mindenfajta tanórán, valamennyi évfolyamon. 
Az egyes közoktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló mérést végzünk szövegértésből, a fej-
lesztés megalapozásához. 
A rászorulóknak korrepetálást tartunk a felzárkózásuk érdekében. 
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Törekszünk arra, hogy a tanórákon életszerű feladatokat adjunk a tanulóknak, a tanultakat lehető-
ség szerint kössük a tapasztalataikhoz. 
A hagyományos tantárgyak szummatív értékeléseikor kompetenciamérő feladatokat is adunk. 

 

2.2 Tartalmi változtatások, új pedagógiai szervezeti keretek és eljárások, a TÁMOP 3.1.4 

pályázat követelményeinek, elindított fejlesztéseinek fenntartása érdekében 

Iskolánk a kompetencia alapú oktatás implementációja érdekében a következő öt tanévben is 
folytatja azt a tartalmi, módszertani, szervezeti innovációt, amelyet tanulóink eredményesebb felkészí-
tése, a hatékonyabb képesség és készségfejlesztés, a megőrizhető és továbbépíthető tudás elsajátí-
tása érdekében elkezdett a 2009/2010-es tanévben. Kiemelt figyelmet szentelünk az egyéni sikeres-
ség, a későbbi munkaerőpiaci megfelelés szempontjából kulcsfontosságú kompetenciák tanulóink 
életkorának megfelelő fejlesztésére. 

Ennek értelmében minden tanévben legalább négy tanulócsoportunkban a szövegértés-szövegalkotás 
kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programot 
valósítunk meg a magyar nyelv és irodalom tantárgyi órák keretében. A tantárgy neve a következő 
években: szövegértés.  

A matematika kulcskompetencia területén legalább két osztályban valósítjuk meg a matematika tanóra 
teljes időtartamában a kompetencia alapú matematikai oktatási programot. A tantárgy elnevezése 
ezekben az osztályokban is változatlan marad. 

Egy tanulócsoportban a szociális, életviteli és környezeti kulcskompetencia oktatási programja valósul 
meg, átvehető mintát szolgáltatatva más tanulóközösség számára is. A program megvalósítására 
elsődlegesen a tanórákon kívüli tevékenység (iskolaotthon, napközi, tanulmányi kirándulás, stb) során 
valósul meg, de szoros egységet alkot több tanóra anyagával is. 

A tananyag feldolgozásának sajátos szervezeti keretét képezi egyes tantárgyak műveltségi tartalmá-
nak tömbösített formában történő elrendezése. Iskolánkban a szakrendszerű oktatás során a 
2010/2011-es tanévben ez hetente 20, a 2011/2012-es tanévben hetente 29 tanóra tömbösítését je-
lenti. Az ezt követő években – a jelenlegi szabályozókkal, de csökkenő osztályszámmal számolva – 
23-21 órát kell hetente tömbösített formában megtervezni. E szervezeti keretbe bevont osztályok és 
tantárgyak körét – az aktuálisan legcélszerűbb megoldást választva – az éves munkatervben határoz-
za meg a tantestület. A tömbösítés az adott tantárgyi célokat nem változtatja meg, a feldolgozandó 
tananyagtartalomban is csupán kisebb módosítást eredményez. Ugyanakkor lehetőséget teremt a 
képességfejlesztés, ismeretelsajátítás új és hatékonyabb módszereinek alkalmazására, az informatikai 
eszközök rendszeresebb használatára, a hagyományos oktatási kerethez képest jóval több gyakorlati 
tevékenységre, megfigyelésre, kísérletezésre, tantárgyi projektek megvalósítására, kooperatív feladat-
végzésre.  

Minden tanévben egy műveltségi területen megvalósítjuk a „műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 
oktatását”. Iskolánk a bevezetés évében az Anyanyelv és az Ember és társadalom műveltségi terüle-
tek összevonását valósította meg. Az így létrejött integrált tantárgy, az „ember és kultúra” a magyar 
nyelv és irodalom, a történelem és az etika tantárgyak 7. évfolyamos hagyományos tananyagtartalmait 
egyesítette. Így a magyar és egyetemes történelem, az anyanyelv, a magyar és a nemzetközi irodalom 
a XVIII. század végétől a XX. század elejéig tartó szegmense egymásra épülő, egymást kiegészítő 
tananyagként került feldolgozásra. A mának is szóló, tanulóink életvitelét, erkölcsi felfogását befolyá-
solni szándékozó tanítás (az etika tantárgy integrálása révén) e korszak történelmi példáinak, szépiro-
dalmi alkotásainak bemutatásával, feldolgozásával valósul meg. E komplex tantárgy megvalósítása, a 
tananyag kiválasztása során a kor egyéb kiemelkedő művészeti alkotásai és személyiségei is kiemelt 
figyelmet kapnak. E tartalmi elemekkel és összefüggésekkel bíró tanterv alternatív lehetőséget jelent a 
7. évfolyamban. 

Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenci-
ák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása érdekében tanulóink, tanuló-
csoportjaink tevékenységét úgy szervezzük, hogy évente legalább négy évfolyam osztályai megvaló-
sítsanak egy időtartamát tekintve három hetet meghaladó projektet. A projekt során a résztvevő tanu-
lók sokoldalú, gyakorlatias foglalkoztatására kell törekedni. Az aktuális téma kiválasztása a tanévi ter-
vező munka része. Olyan átfogó, sokoldalú megközelítést és feldolgozást biztosító kérdéskör, problé-
ma, feladat felvetésére célszerű törekedni, amelyek gyermekeink legszélesebb körét érinthetik. Így az 
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egészségnevelés, a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, a lakóhelyismeret, avagy az adott 
tanév aktuális eseményéhez, személyiségéhez kapcsolódó téma választása ajánlott. Törekedni kell 
arra, hogy a tervezés során tanulóink és azok szülei is véleményt nyilváníthassanak a választott témá-
ról, valamint a feldolgozás lehetséges módjáról. Ez segítheti elköteleződésüket, pozitív hozzáállásukat 
a projekt feladatainak megvalósításához. A tevékenység során kiemelt figyelmet fordítunk az együtt-
működés erősítésére, az aktivitás és motiváció fenntartására, differenciált, az egyes tanulók képessé-
geit optimális mértékben fejlesztő feladatadásra. A kapott és vállalt feladatok, a tanulói tevékenységek, 
produktumok az egyes tantárgyak értékelésébe az adott munkaközösség vagy szaktanár által kidolgo-
zott szempontok alapján számítandók és számíthatók be. A célok megvalósításának lehetséges szín-
terei a tanítási órák, az egyéb iskolai és iskolán kívüli színhelyek. A tanulók számára a követelmények 
teljesítéséhez kapcsolódó egyéni munka, házi feladat adható. 

Évente legalább egy témahetet ugyancsak legalább az évfolyamok felénél meg kell valósítani minden 
évben. A megszervezésre kerülő feladatsort (programokat és tevékenységeket) a tantestület ajánlását 
figyelembe véve az adott osztály osztályfőnöke határozza meg – az érintettek véleményének meghall-
gatása után. A témahét során diákjaink környezetében található, bemutatható, vizsgálható és feldol-
gozható tárgyak, események, jelenségek, alkotások, földrajzi helyek, személyek, fogalmak… sokoldalú 
megközelítésére kell törekedni – az előző bekezdésben vázolt elvek, elvárások, lehetőségek és színte-
rek figyelembe vételével. 

A moduláris oktatási program az implementáció első évében az 5. évfolyamon a honismeret, népi kis-
mesterségek, a 6. évfolyamon az egészséges élet keretében valósult meg. A pozitív tapasztalat birto-
kában a fenntartás időszakában is e tartalmi és szervezeti keretek az irányadóak. A Népi kismestersé-
gek a rajz, vizuális kultúra tantárgy, a képzőművészeti szakkör, valamint a legalább kéthavi rendsze-
rességgel szerevezett múzeumlátogatások, múzeumi programok által valósul meg. Az Egészséges 
élet a testnevelés, a technika és életvitel tantárgy, a természetismeret, a szövegértés és az osztályfő-
nöki órák keretében valósul meg. A modul megvalósításának az adott osztályt illetően felelős pedagó-
gusa van – az éves feladattervben nevesítve -, aki érintett tanártársaival együttműködve állítja össze 
tanévi tervezetét. A modul tartalmi elemeinek az egyes tanórák anyagaiba történő beépülését az isko-
lai dokumentumokban (osztálynapló, szakköri füzet) a foglalkozást tartó pedagógus jelöli. A modul 
feladatainak elvégzését, ennek minőségét az érintett tantárgyak érdemjegyeinél, osztályzatánál figye-
lembe kell venni. A modul bizonyítványba (törzskönyvbe) történő jelölése: nem felelt meg (amennyiben 
a kijelölt feladatok egyikét sem teljesítette), megfelelt, vagy kiválóan megfelelt. Nem megfelelt minősí-
tés esetén a javító vizsga lezárultáig egyéni munkát (portfóliót) kell a tanulónak készítenie az évfolyam 
megismétlése nélküli továbbhaladás érdekében. A portfólió témáját a felelős pedagógus határozza 
meg. 

Valamennyi érintett (bevont) tanulócsoport esetén a tanév munkáját úgy szervezzük meg, hogy a 
kulcskompetenciák fejlesztésében kiemelt, az innováció megvalósításában érintett tantárgyak foglal-
kozásainak legalább 25%-a információs, kommunikációs eszközzel támogatott tanóraként valósuljon 
meg. 

A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítására, a szegregá-
ciómentes, az optimális együttnevelési környezet kialakítására és fenntartására az iskola a következő 
években is kiemelt figyelmet fordít, a pedagógiai program korábbi fejezeteiben rögzítettek alapján, a 
változatos és differenciált tanulásszervezési módszerek, az egyéni differenciált fejlesztés és értékelés 
figyelembe vételével. 

 

2.3 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának el-

vei 

A kiválasztott tankönyveknek és taneszközöknek összhangban kell lenni a NAT-ban, va-
lamint a helyi tanterveinkben megfogalmazott követelményekkel, az iskola céljaival és fe-
ladataival. Mindezek alapján:  

A tankönyv tartalma igazodjék a tantervi követelményrendszerhez. 

A tankönyvek és munkafüzetek tartalmazzanak változatos, fejlesztő feladatokat. 
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Előnyben részesítjük a tankönyvek, munkafüzetek közül azokat, amelyekben sok szemlé-
letes kép, ábra van, amelyek megkönnyítik a megértést, amellett érdekesebbé, esztétiku-
sabbá tehetik a taneszközt. Fontosnak tartjuk, hogy az ábrákhoz érthető jelmagyarázat is 
tartozzék.  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy azok segítsék az otthoni, 
önálló tanulást, gyakorlást.  

A tankönyvek tartalma kapcsolódjék más műveltségterületekhez is.  

A feladatok ösztönözzék a tanulókat öntevékenységre. 

Legyen a taneszköz több éven át használható. 

A taneszköz lehetőleg környezetbarát anyagból készüljön. 

Lehetőség szerint a kedvezőbb árú tankönyveket és taneszközöket részesítjük előnyben. 

 

2.4 A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

 

A tanuló az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi köve-

telményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta teljesíteni. Az 

évfolyamismétlésről való döntés a második évfolyamtól kezdve a pedagógus illetve a nevelőtes-

tület kizárólagos szakmai döntése, melyhez a továbbiakban nem szükséges a szülő beleegyező 

nyilatkozata, tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétójog. Szülői kérésre biztosítjuk a 

gyermek számára az évfolyamismétlés lehetőségét. 
 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a tanuló valamennyi tantárgyból teljesítse 
a tantárgyi minimumkövetelményeket, azaz egy tantárgyból sem legyen elégtelen tanév 
végi minősítése. Tanév végén elégtelen tantárgyi minősítés esetén a tanuló javítóvizsgát 
tehet.  

Osztályozó vizsga szülői, tanulói kérésre, a tanító szaktanárok véleményének figyelem-
bevételével az adott időszak tantárgyaiból vagy egyes tárgyakból tehető. Az osztályozó 
vizsga szóbeli és írásbeli számonkérés formájában történik. 

A tanulók továbbhaladásáról a szaktanár (tanító), a nevelőtestület, illetve az adott tanulót 
tanító nevelők csoportja az osztályozó értekezleten dönt. 

Az elmarasztaló értékelést követő, egyedi korrekciós lehetőségek:  

A továbbhaladás szempontjából releváns periódust követően, az adott tanév végéig (au-
gusztus 31-ig) a tanuló bizonyíthatja, hogy a korábban kapott elégtelen osztályzatot javítva, 
az előírt minimális követelményt teljesítette. 

Vizsgatípusok: 

 Javítóvizsga: a tanuló 3 tagú bizottság előtt szóban és írásban vizsgát tesz a 
minimum követelmények alapján  

 Osztályozó vizsga: amennyiben a tanuló hiányzása meghaladta a törvényben 
előirt 250 tanórát, ill. adott tantárgyból, az évi óraszám 30%-át, és a nevelőtestület 
nem utalja évismétlésre, valamint akkor, ha a tanuló a szülő kérésére - a törvény-
ben előírt feltételeknek megfelelően - tanév közben felmentést kapott az osztályo-
zás alól.  
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 Különbözeti vizsga: amennyiben a tanuló más idegen nyelvet tanult, mint 
amelyet iskolánkban oktatunk, ill. emelt szintű programmal működő tanulócsoport-
ba történő belépéskor.  

2.4.1 A tanulók értékelésének szabályai a 4. évfolyam végéig: 

A tanulók az első évfolyamon  - írásbeli és szóbeli - szöveges értékelést kapnak félévkor 
és a. tanév végén. Második osztály második félévétől negyedik osztály tanév végéig osz-
tályzattal értékeljük a tanulókat. 

Az idegennyelv értékelése első évfolyamon félévkor és tanév végén és második évfolyam félévkor 

szöveges értékeléssel történik, második osztály második félévétől negyedik osztály tanév végé-
ig osztályzattal értékeljük a tanulókat. 

A szöveges értékelésről: 

Valamennyi tantárgyra kiterjed, tükrözi a gyermek személyiségjegyeinek alakulását, fejlődé-
sét. Szövegét a tanítók, tanárok egyénileg fogalmazzák meg. A munkaközösség a formai 
egységesítésről dönt. 

A szöveges értékelés fokozatai: kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, fel-
zárkóztatásra szorul. 

A szöveges értékelés formája: Tanév közben a tájékoztató füzetbe jegyzett értékelő lap, 
tanév végén a hivatalos dokumentumokhoz mellékelt értékelő lap. 

A tanulók napi teljesítményének értékelése: A pedagógus módszertani szabadsága je-
gyében egyéb értékelő szimbólumok is alkalmazhatók. A napi teljesítmény minősítésére 
használt szimbólumok meghatározott váltószám alapján érdemjeggyé válthatók. 

Ezen értékelés csak a tantárgyi rendszerbe vonható tartományokat érinti, és ad tájékoz-
tatást az adott tartalmi szakaszok teljesítményéről. 

Követelményeink a tanulók érdekeit szolgálják, igazodnak az életkorhoz, megfelelnek a 
társadalom elvárásainak, humánusak, elérhetőek. A gyerekeket az elvárások teljesítésére 
neveljük. A tanulói teljesítés sikeréhez a tantestületnek és minden egyes pedagógusnak 
egyénisége, tudása legjavát kell adnia. A gyerekek iskolai munkájának optimális alakulá-
sához igényeljük a szülők állandó támogatását is. Követelményeink követik intézményünk 
célrendszerét. 

Mozgáskorlátozott tanulóink számára a testnevelés tantárgy elnevezése mozgásnevelés, 
értékelése minden évfolyamon szöveges értékelés. 

 

2.5 A tanulókkal szemben támasztott követelmények a tanulás terén 

A tanulás a tanulók legfontosabb joga és kötelessége, melyben az igényességre és egy-
re nagyobb önállóság elérésére nevelünk az életkornak és az egyéni képességeknek meg-
felelően. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink: 

 legyenek érdeklődőek, törekedjenek széleskörű ismeretszerzésre,  

 tevékenységüket a kitartás jellemezze,  

 törekedjenek a megbízhatóságra, pontosságra,  

 legyenek képesek az önálló és együttes munkára is,  
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 teljesítményük feleljen meg képességeinknek, a mennyiségi és minőségi elvá-
rásoknak,  

 vállaljanak többletfeladatokat képességeik kiteljesedése érdekében,  

 legyenek képesek ismereteik továbbfejlesztésére, kreatív alkalmazására,  

 tudásukról írásban és szóban, adott esetben, gyakorlatban is képesek legye-
nek számot adni,  

 sajátítsák el a hatékony tanulás technikáit,  

 kedveljék meg a szellemi és fizikai munkavégzést.  

A magatartással, viselkedéssel szemben támasztott követelmények:  

 legyenek tisztelettudóak, udvariasak, segítőkészek,  

 a sikert, kudarcot tudják méltósággal elviselni,  

 becsüljék a munkát, törekedjenek értékteremtésre,  

 érezzenek felelősséget saját maguk és mások iránt,  

 fogadják el és alkalmazzák a közösségi élet szabályait,  

 vállaljanak és végezzenek önként vagy megbízásból egyéni és közösségi fe-
ladatokat,  

 legyenek kezdeményezők, talpraesettek, bátrak, küzdőképesek,  

 rendelkezzenek egészséges versenyszellemmel.  

A szorgalommal szemben támasztott követelmények: 

 törekedjenek céltudatosan tudásuk bővítésére,  

 legyenek kötelességtudóak, tegyenek eleget megbízatásaiknak,  

 munkájukat pontosan, megbízhatóan végezzék el,  

 figyelmüket, munkavégzésüket kitartás jellemezze,  

 munkatempójuk legyen kiegyensúlyozott,  

 képességeiknek megfelelően teljesítsenek,  

 tanulják meg és gyakorolják az önellenőrzést,  

 tevékenységeiket életkoruknak megfelelő önállósággal tervezzék és szervez-
zék meg,  

 érdeklődésük az iskolán kívüli ismeretanyagra is terjedjen ki.  

2.6 A tanítási-tanulási tevékenységek köre korcsoportonként 

A helyi tantervek, tantárgyi programok céljainak megvalósítása során az alábbi korosztá-
lyi jellegzetességeket, nevelési-oktatási elvárásokat kívánatos pedagógusainknak fegye-
lembe venniük. 
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l - 2.évfolyam 

 a pedagógus-gyerek kötődés kialakítása, az együttműködés gyakorlása  

 az iskolai szokásrendszer megismerése, megfigyelése  

 a szokások próbálgatása, gyakorlása  

 a közösség, a környezet iránti figyelem felkeltése  

 a munkamegosztás kialakítása a közösségen belül tevékenységközpontú is-
meretszerzésben 

 az énkép fejlesztése: önbizalom, magabiztosság, önállóság  

 az olvasási, írás, számolási készség alapozása  

 a beszédkészség fejlesztése  

 idegennyelv tanulási lehetőségének biztosítása  

 a tanulás iránti természetes érdeklődés megtartása, növelése  

 a taneszközök használata segítséggel, irányítással  

 a helyes tanulási szokások kialakítása, gyakorlása  

 a kötelességtudattal való ismerkedés  

 az élővilág felfedezése, szeretete, gondozása  

 a mindennapi testedzés igényének kialakítása, lehetőségének biztosítása.  

3 - 4. évfolyam 

 az énkép, önbizalom, bátorság, hely a közösségben  

 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.  

5 - 6. évfolyam 

 az énkép kikristályosodási folyamatának kezdetei: önállóság, szolidaritás, to-
lerancia, az értékekhez való igazodás  

 a közösséggel való együttműködés, érdeklődés és részvétel  
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 az ok-okozati összefüggések meglátása, megfogalmazása, lényegkiemelés  

 vitakészség kialakítása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása  

 önálló kutatómunka, könyvtárhasználat bevezetése  

 hatékony tanulási módszerek kiválasztása  

 az érdeklődésnek megfelelő tanulmányi irányultság megválasztása  

 összefüggő, logikusan felépített feleletre való előkészítés  

 számítástechnikai érdeklődés felkeltése.  

7 - 8. évfolyam 

 az egyéniség tudatos vállalása, a kialakult személyiségjegyek korrekciója  

 egyéni és közösségi felelősség átérzése  

 a közösséggel való együttműködés  

 a lényegkiemelés gyakorlása, vázlatírás, jegyzetelés  

 önállóság  

 az értékteremtésben való tudatos részvétel  

 munka tisztelete, megbecsülése, megbízható elvégzése  

 a vitakészség fejlesztése, érvek felsorakoztatása, önálló állásfoglalás  

 a továbbtanulás tudatos előkészítése,  

 egyéni kutatómunka és beszámolás  

 hosszabb, logikusan felépített felelet.  

2.7 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési rendszere, módszerei, az értékelés alap-

elvei 

Iskolánkban az ellenőrzés és értékelés egységes, következetes, rendszeres és nyilvános 
kell, hogy legyen. Fontos, hogy az értékelés, a tanulók minősítése egységes rendszert ké-
pezzen, és azonos alapelvekre épüljön. Ennek alapján az adott munkaközösségek megál-
lapíthatják az egyes tantárgyakra, évfolyamokra érvényes értékelési formákat, szemponto-
kat, és a teljesítmény mérésekor alkalmazott százalékhatárokat.  

Általános alapelvek: 

Törekszünk arra, hogy mind a követelmények, mind a tanulók értékelése azonos szem-
pontok és mérce alapján történjék. 

Az osztályzat kialakítása a tanuló teljesítményén alapuljon, de vegye figyelembe a gyer-
mek önmagához viszonyított fejlődését is. 

A követelmények és az értékelés elvei az intézményen belül tantárgyanként azonosak 
legyenek. 
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A félévi és év végi osztályzat kialakításánál súlyozottan vesszük figyelembe az egyes, 
nagyobb egységeket lezáró érdemjegyeket. Ennek értelmében e témazárók, év végi fel-
mérések minősítése két jegyként számítandó. 

A témazáró (esetleges) szóbeli része is tantárgyanként - a munkaközösség által kialakí-
tott - feladatsorral történjék. A felmérők feladatait úgy állítsuk össze, hogy azok tegyék le-
hetővé a továbbhaladáshoz szükséges ismeretanyag ellenőrzését, valamint a reproduktív 
feladatokon túl produktív feladatokat is tartalmazzanak, különböző nehézségi fokban. Te-
hát ne csupán minimumfelmérést végezzünk.  

A munkaközösség által egységes módon történjék a témazárók értékelése. A százalékos 
ponthatárokat a felsőbb évfolyamokon az ötfokozatú érdemjegyskálának megfelelően állít-
suk össze.  

A tantárgyi érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 
szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

Tanulóink számára valamennyi területen biztosítsuk a javítás lehetőségét. Vegyük foko-
zottan figyelembe, hogy ugyanannak a tananyagnak a megértéséhez, elsajátításához, 
megőrizhető, használható tudássá válásához gyermekenként más-más időtartam szüksé-
ges. E türelem és tolerancia azonban ne vezessen a rendszertelen, kampányszerű tanu-
láshoz 

Az ellenőrzés célja:  

 tájékozódás és tájékoztatás a tanulók tanulmányi előmeneteléről, személyiségük, 
képességeik és készségeik fejlődéséről, 

 útmutatások, ajánlások közvetítése a tanuló és a szülői ház felé, 

 a szükséges és kívánatos korrekciók végrehajtása a tanulók és pedagógusok te-
vékenységét illetően,  

 a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának követése. 

A tanév folyamán biztosítani kell a folyamatos értékelést, meg kell adni a javítás, korrigá-
lás lehetőségét. A magatartás és szorgalom értékelése szintén folyamatosan történik, 
minden hónapban, az osztályban tanító pedagógusok véleményét kikérve az osztályfőnök 
jogosult erre. Ezen jegyek alapján dönt a félévi és év végi magatartás és szorgalom osz-
tályzatról. Félévkor és év végén nevelőtestületi értekezleten a törvény adta lehetőséggel 
élhet a nevelőtestület, a tanulók osztályzatairól kérdést tehet fel a szaktanárnak, ill. az osz-
tályfőnöknek, és jogával élve esetlegesen azt a tanuló javára módosíthatja is. Az év köz-
ben az oktatás folyamatában adott érdemjegyekről rendszeresen tájékoztatni kell a szülő-
ket. 

Az ellenőrzés, értékelés területei és formái 

Iskolán belül:  

 a tanítási órán történő ellenőrzés, értékelés  

 nagyobb tanulási ciklusok, témakörök lezárását követő ellenőrzés, értékelés 
(félévi, tanév végi, illetve témazáró értékelések)  

 rövidebb tanulási ciklusokat lezáró értékelés  

 az iskola kimeneti pontjaira történő felkészítéshez kapcsolódó értékelés  
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 vizsga (javító-, osztályozó, különbözeti vizsga)  

 az iskola nevelési tevékenységével összefüggő értékelés.  

Külső értékelések, mérések: 

 részvétel a kötelező vagy felkérésen alapuló országos és helyi méréseken, 
értékeléseken,  
 ANK-ban szervezett mérések, értékelések,  

 az iskola vagy más, a törvényben meghatározott személy, hatóság, illetve in-
tézmény felkérésére történő, külső szakértő által végzett értékelés,  

 

Az értékelés közlése: 

Írásbeli értékelésnél az OM által rendszeresített nyomtatványokat használjuk. A tanuló év 
közbeni teljesítményéről írásban tájékoztatjuk a szülőket. Félévkor a tájékoztató és az el-
lenőrző füzet megfelelő oldalán értesítjük a szülőket a tanuló előmeneteléről. 

Tanév végén az OM által rendszeresített általános iskolai bizonyítványban tájékoztatjuk a 
szülőket gyermekük magatartás, szorgalom és egyes tantárgyakból elért eredményeiről. A 
bizonyítványokat az adott év iskolai anyakönyvei alapján állítjuk ki. 

A neveltség mérése: 

A mérés során a helyi pedagógiai programban megfogalmazott értékekhez viszonyítunk. 
A neveltség mérését többféle módszerrel végezzük, pl.: kérdőív, személyiségteszt, szoci-
ometria. A tanulói neveltséget a tevékenység közbeni megfigyeléssel, beszélgetéssel, szi-
tuációteremtéssel is nyomon követjük.  

A két mérési módszert egymással összefüggésben alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy a 
mérések egymásra épülnek és egymást meghatározzák. A méréseket és azok eredmé-
nyeit a szülők számára hozzáférhetővé tesszük. 

A tanítási órán történő ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzés, értékelés folyamatos, írásban és szóban történik. Az 5-8. évfolyamon a 
tanulók érdemjegyet és osztályzatot kapnak, ám esetenként ezeken az évfolyamokon is 
élünk a szöveges értékelés lehetőségével. 

Az ellenőrzés, értékelés kiterjed az ismeretek elsajátításán túl a képességek és készsé-
gek fejlődésére és fejlettségére is. 

A tanulónak az értékelést, érdemjegyet tudomására kell hozni, szüleivel írásban is közöl-
ni kell. 

A tanulónak az értékelést követően kijavított írásbeli munkáját betekintésre kézhez kell 
kapnia. 

A témazárók dokumentumok, melyeket a tanév során meg kell őrizni. E dolgozatok, va-
lamint az év végi felmérők a tanulók minősítésébe kétszeres súllyal veendők figyelembe. 
Leadásuk minden tanév végén a munkaközösség vezetők feladata. Megőrzésük az irattár-
ban történik.  Mind a tanulónak, mind a tanuló szüleinek lehetőséget kell adni arra, hogy a 
kijavított témazáró dolgozatba betekinthessenek.  
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Az értékelés írásos formában történik, a felmérés időpontjáról a tanulók tájékoztatást 
kapnak. (A tanuló hiányzása esetén a felmérést és az értékelést későbbi időpontban pótol-
ni kell.) 

A tanulók értékelése idegen nyelvből 

A 11/1994.  MKM rendelet 21. § (6) bekezdésének megfelelően az első-negyedik évfo-
lyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló nem utasítható évfolyam-
ismétlésre, javítóvizsgára. Ezen túlmenően az értékelésnél az adott évfolyamra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

Rövidebb tanulási ciklusokat, témaköröket lezáró ellenőrzések, értékelések 

Az ellenőrzés és értékelés igazodik a tanulócsoportok haladásához, ennek megfelelően 
ezekre, az adott évfolyamon belül, eltérő időpontokban kerül(het) sor. 

Az ellenőrzés, valamint az értékelés szóban és írásban egyaránt történhet.  

A tantárgyak érdemjegyeinek megállapítása 

A tantárgyak érdemjegyeit a következő szempontok szerint állapítjuk meg: 

  5 4 3 2 1 

ismerete biztos nem teljes 
körűen biz-
tos 

felszínes, 
hiányos 

nagyon 
hiányos 

alapvetően 
hiányos 

a szakkifeje-
zésekét 

tudja, 
mindig 
helyesen 
használja 

tudja hiányosan 
tudja 

jelentős 
hiányokkal 
tudja 

nem tudja 

a tanult eljárá-
sokat 

kiválóan 
alkal-
mazza 

jól alkal-
mazza 

hibákkal 
alkalmazza 

sok hibá-
val 

alkal-
mazza 

nem al-
kalmazza 

írásbeli, szó-
beli beszámolói 
során 

önálló kisebb se-
gítségre 
szorul 

csak rész-
ben önálló 

segít-
séggel 
sem önálló 

segítséggel 
sem képes 

az összefüg-
géseket 

meglátja, 
felfedezi 

érti részben érti ritkán érti nem érti 

a tanultak 
rend-szerbe il-
lesztését 

önálló-
an végzi 

kevés se-
gítséggel 
végzi 

sok segít-
séggel végzi 

Csak se-
gítséggel 
tudja elvé-
gezni 

segítséggel 
sem tudja 
elvégezni 

szóbeli felele-
te közben tanári 
kisegítést 

nem 
igényel 

1-2 -szer 
igényel 

többször  
igényel 

folyamato-
san igé-
nyel 

segítséggel 
sem képes 
felelni 

A magatartás értékelése a következő szempontok és a tanulói vélemények összegezése 
alapján történik. A magatartás és szorgalom értékelésére a hagyományos ötfokozatú érté-
kelést használjuk: 
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                        Magatartás                                          Szorgalom 

                        ( 5 ) példás                                          ( 5 ) példás   

                        ( 4 ) jó                                                ( 4 ) jó 

                        ( 3 ) változó                                         ( 3 ) változó 

                        ( 2 ) rossz                                            ( 2 ) hanyag 

  példás jó változó rossz 

A tanuló fegyelme-
zettsége 

igen jó megfelelő változó nem jó 

A tanuló viselkedése, 
hangneme 

kiegyensú-
lyozott kifogás-
talan 

kis kívánniva-
lót hagy maga 
után 

udvariatlan, 
nyegle 

goromba, 

durva 

A házirendet kifogástalanul 
betartja, 

betartja részben 
tartja be 

sokat vét 
ellene 

Társai között  gondos, segí-
tőkész 

segítőkész, 
megértő 

ellentmon-
dásos visel-
kedésű 

ártó, 
szembenálló 

Hatása a közösségre pozitív általában jó gyakran árt negatív 

A közösségi munká-
ban 

élen jár aktívan vesz 
részt 

közömbös akadályo-
zó 

A szorgalom elbírálása az alábbiak szerint történik 

  példás jó változó hanyag 

Tanulmányi munkájá-
ban a tanuló 

igényes figyelmes figyelmet-
len 

hanyag 

Munkavégzése  pontos, rend-
szeres, meg-
bízható, 

kitartó 

általában 
rendsze-
res, meg-
bízható 

rendszer-
telen 

pontatlan 

megbízhatat-
lan 

Feladatok megoldása-
kor 

mindent elvé-
gez 

ösztön-
zésre dol-
gozik 

kényszer-
rel dolgozik 

feladatait 
nem végzi el 

Többlet feladatot gyakran vállal keveset 
vállal 

 ritkán vál-
lal 

nem vállal 

Önállósága 

megbízhatósága 

igen jó jó változó önállótlan, 
megbízhatatlan 
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A tanórán kívüli infor-
mációkat 

rendszeresen 
felkutatja, fel-
használja 

többnyire 
felkutatja, 
felhasznál-
ja 

ritkán egyáltalán 
nem 

 2.8 Házi feladat adása  

Az iskolaotthonos oktatási rendszerben a tanulók az iskolában önálló tanulás keretében 
készítik el írásbeli házi feladataikat a délután 16 óráig terjedő tanulási időben. Szóbeli fela-
dataikat tanítói irányítással, vagy tanulópárok kialakításával valósítják meg. Betegség, hi-
ányzás, lemaradás esetén a szülővel egyeztetve otthon is pótolják a hiányosságokat. Gyűj-
tőmunkát, szorgalmi és szóbeli feladatokat (pl. memoriterek, kiegészítő olvasmányok stb.) 
a hétvégére (alkalmanként, hét közben) is kaphatnak a tanulók.  

 

A hétvégén a tanulásra, felkészülésre fordítandó idő lehetőleg a családok szombat-
vasárnapi együttes programját ne veszélyeztesse! 

 

 2.9 A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével összefüggő szerkezeti (tanrendi) és tar-

talmi változtatások 

 Felmenő rendszerben megszűnik a nem szakrendszerű oktatást 
- 2011/ 2012.tanévben 5.évfolyamon, 
- 2012/2013. tanévben a 6. évfolyamon. 

Általános cél: 

 Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának növelése, alapkészségek fejlesztése.  

 Tanulás iránti motiváció erősítése.  

 Új tanulási technikák elsajátítása.  

 A komplex gondolkodás, a lényeg-kiemelési képesség fejlesztése.  

 A tanítás-tanulás gyakorlatiasságának biztosítása, az összefüggések megláttatása.  

 Az esélyegyenlőség támogatása.  
Fejlesztendő kompetenciák: 

 Kommunikáció anyanyelven 

 Matematikai kompetencia 

 Tanítási és tanulási kompetencia 

 Szociális kompetencia 

 Kulturális kifejezőkészség 
 
Kiemelt fejlesztési irányok és célok: 

 Kommunikációs képességek – nyelvhelyesség, fogalmazási készség, önálló gondolatok meg-
fogalmazása, összefüggések feltárása, metakommunikáció értelmezése, udvariasság, képi 
jelrendszerek értelmezése, vita, 

 Olvasáskészség – „szép” olvasás, olvasottság, információs források felfogása és feldolgozása, 
következtetések levonása, dramatizálás, 

 Íráskészség – az íráskép fejlesztése, írásbeli fogalmazás, nyelvtanilag helyes írás, plakátok, 
hirdetések készítése, 

 Elemi számolási készség – számírási készség, mértékegység-váltás, négy alapművelet 100-
as számkörbeli készségei, írásbeli műveletek biztos végzése  

 Elemi rendszerező képesség – tanult összefüggések felismerése, összehasonlítás, képek, 
diagrammok, grafikonok, táblázatok értelmezése 

 Információszerzés- és feldolgozás – önálló tanulás, lényegkiemelés, jegyzetelés, vázlatkészí-
tés, internet, szakkönyvek, lexikonok használata. 

 A tanultak konvertálásának és gyakorlati felhasználásának képessége. 

 A tanulási módszerek és tanulóink életvezetési szokásainak fejlesztése. 
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A nem szakrendszerű oktatás óraszáma egy osztályra: 
Kötelező és nem kötelező órakeret 25%-a, azaz hetente 7 óra.  
(A heti órakeret 28,125 óra - 22,5 kötelező tanóra és 5,625 nem kötelező tanórai foglalkozás lehetsé-
ges a jogszabály alapján.) 
Ennek értelmében éves szinten mintegy 260 óra nem szakrendszerű oktatás céljára fordítandó. 
 
 
Tanulásszervezési megoldások: 
 
 

 Szaktárgyi órák keretében: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni 
fejlesztés – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása történik, a tanulók csele-
kedtetésére irányuló módszerekkel. Megvalósulhatnak évfolyamszintű nívócsoportos fog-
lalkozások. Heti egy anyanyelvi és egy matematika órán csoportot bontunk, hogy meg-

könnyítsük az egyéni, differenciált fejlesztést. (2 óra) 

 Hetente az anyanyelvi illetve a matematika órák keretében (összesen heti egy-egy óra) a 
szövegértést, valamint gondolkodás-fejlesztést, a gyakorlati alkalmazást elősegítő tanórát 

tartunk az adott évfolyamokon (2 óra) 

 A nem kötelező órák keretében: az alapkészségek fejlesztését szolgáló felzárkóztató órát 

valamint tehetség kibontakoztató foglalkozást tartunk heti 1-1 órában (2 óra) Az osztálykö-
zösség ismeretében a foglalkozás tartalmáról és módjáról a tanév előkészítése során ha-
tároz a tantestület érintett közössége. 

 A nem kötelező órák keretében kerül sor heti 1 órában a tanulási módszerek-képességek 
fejlesztésére / tanulásmódszertan /. 

 
 

 Szaktárgyi órák keretében: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni fej-
lesztés – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére 
irányuló módszerekkel. Megvalósulhatnak évfolyamszintű nívócsoportos foglalkozások. Heti 
egy anyanyelvi és egy matematika órán csoportot bontunk, hogy megkönnyítsük az egyéni, dif-
ferenciált fejlesztést. (2 óra) 

 Speciális tanórákon: a kiemelt képesség-együttesek fejlesztésére kidolgozott tartalommal és 
célkitűzésekkel. Pl.: tanulásmódszertan óra, kommunikáció, drámapedagógia, disputa, stb. 
Heti két speciális óra keretében (szövegértés-kommunikáció, valamint tanulásmódszertan), a 
tanítási rendhez igazodóan, de a nem kötelező tanórai idő terhére az alapkészségek fejleszté-
sének biztosítunk tanórát. 

 Kéthetente a matematika, illetve az anyanyelvi órák keretében (összesen heti egy óra) a szö-
vegértést, valamint a matematikai logikát, gyakorlati alkalmazást elősegítő tanórát tartunk az 
adott évfolyamokon. 

 Projektek keretében dolgozzuk fel a tananyag egy részét. Kétheti rendszerességgel az órater-
ve építünk témaköröket. (Ha lehetséges az egyes tanítási egységeket indítása, vagy lezárása 
során.) Az adott hónap egy meghatározott napján négy óra időtartam biztosított a „humán” fej-
lesztésre. Ennek időkeretét a magyar, a történelem, a rajz és az ének tanórák időkerete bizto-
sítja 25-25%-ban. A hó egy másik napján a természettudományos projekt keretében kerül sor 
a komplex fejlesztésre. Fedezetét a természetismert, technika, matematika és informatika tan-
tárgy órakerete biztosítja, azonos arányban. (Heti átlagban e két projekt összesen két órát je-
lent.) 

 
Módszerek: 

 motiválás 

 gyakoroltatás, bevésés 

 játék, verseny 

 projekt 

 dokumentálás, kiállítás 

 bemutató, szereplés 
 
Ellenőrzése, mérése: 

 Diagnosztikus mérés – bemenetkor, a félév végén. Az elért szint mérése év végén történik 
meg. 
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Dokumentálás, értékelés: 

 A helyi tantervben az adott évfolyam céljainak, tevékenységeinek meghatározásánál, részben 
az egyes tantárgyaknál, részben az általunk megfogalmazott fejezetcím alatt. 

 Osztálynaplóban a megfelelő tantárgy, vagy téma megjelölésével, a pedagógus aláírásával. 

 Tanmenetekben rögzítésre kerül kompetenciafejlesztés részletes meghatározása, az elvárha-
tó fejlődés kritériumaival. 

 Szülők felé az egyes tantárgyak szummatív értékelése során részben tantárgyi jegyekkel, 
részben szöveges értékeléssel. 

 

2.10 Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszáma 

Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: 

 a közoktatási törvényben az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára 
meghatározott kötelező óraszámok,  

 a NAT műveltségi területekre előírt százalékos időarányok,  

 az informatika tanításának kiterjesztése az alsó tagozatra,  

 a 2003-as törvénymódosítás testnevelés óraszámokat érintő változása,  

 az intézmény gyakorlatában általánosan elfogadott és használt tantárgyi 
rendszer,  

 választási lehetőség a helyi sajátosságoknak, igényeknek való megfelelés-
hez.  

Tantárgy    1. 
évf. 

   2. 
évf. 

    3. 
évf. 

   4. 
évf. 

 Magyar nyelv és irodalom  8 8 8 7,5 

 Matematika 4 4 4 4 

 Informatika 0 0 0 1 

 Idegen nyelv 0 * 0* 1 2 

 Környezetismeret 1 1 1 2 

 Ének-zene 1 1 1 1 

 Rajz 2 2 1 1 

 Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  3 3 3 3 

Választható– képességfejlesz-
tés 

1 1 0 1 

Választható - informatika     1   

Választható – idegen nyelv 1 1 1 1 

Választható – sport, úszás 3 3 3 3 



 

 91 

Kötelező óraszám a törvény-
ben 

20 

22 

20 

22 

20 

22 

22,5 

24,5 

Az élő idegen nyelv oktatására kiemelt figyelmet és órakeretet biztosítunk az iskolaottho-
nos keret terhére 1-2. évfolyamon + 1 órában. 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 Magyar nyelv és irodalom  4 4 3,5 3,5 

 Matematika 4 3 3 3 

Történelem  2 2 2 2 

 Informatika 0,5 1 1 1 

 Idegen nyelv 3 3 3 3 

 Természetismeret 2 2   

Fizika    1,5 1,5 

Biológia és egészségtan   1,5 1,5 

Kémia    1,5 1,5 

Földrajz    1,5 1,5 

 Ének-zene 1 1 1 1 

 Rajz 1,5 1,5 1 1 

Mozgóképkultúra, médiaism.    0,5 

 Technika és életvitel 1 1 1 0,5 

Testnevelés és sport  3 3 3 3 

Etika    0,5 0,5 

Osztályfőnöki  1 1 0,5 0,5 

Kötelező óraszám a törvény-
ben 

22,5 22,5 25 25 

 

Választható tanórák 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Idegen nyelv  1-2 1-2 1-2 1-2 

 Informatika 0,5 1 1 1  
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Tanulásmódszertan 0,5    

 Matematikai logika   0,5 0,5 

Kommunikáció   0,5 0,5 

Környezetvédelem  0,5   

Művészetek, múzeumismeret   0,5 0,5 

Népi fazekasság 0,5 0,5   

Sportjátékok 0,5 0,5 0,5 05 

Úszás 1,5 1,   

 

A NAT műveltségterületeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében 

Jelen kerettantervi változat a NAT valamennyi műveltségterületének - alsó tagozatra 
meghatározott - fejlesztési tartalmait belefoglalja a fenti tantárgyak rendszerébe. A művelt-
ségterületek és a tantárgyak megfeleltetését az alábbi táblázat mutatja. 

              Tantárgyak             A NAT műveltségi területei 

 Magyar nyelv és irodalom  Magyar nyelv és irodalom 

 Ember és társadalom 

 Művészetek: Dráma és tánc  
 Könyvtári informatika 

 Matematika  Matematika 

 Informatika  Informatika Könyvtári informatika 

 Idegen nyelv   Angol vagy német nyelv 

 Környezetismeret  Ember a természetben 

 Ember és társadalom 

 Ének-zene  Ének-zene 

 Ember és társadalom 

 Rajz  Vizuális kultúra 

 Technika és életvitel  Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 Ember és társadalom 

 Ember a természetben 

 Testnevelés és sport  Testnevelés és sport 

A kerettanterv szerkezete 

Az egyes tantárgyak tantervei évfolyamokra bontva jelenítik meg, a fejlesztési követel-
mények megvalósítását szolgáló, ajánlott tanulói tevékenységeket és azokat az ajánlott 
tartalmakat, témaköröket, amelyek a tevékenységek keretét adják. Az első két tanévet egy 
fejlesztési szakasznak tekintve a tanterv csak a második évtől határoz meg elvárható fej-
lesztési eredményeket. A második és a harmadik évfolyam végén a következő tanévi fej-
lesztés alapjait, a 4. évfolyam végén  pedig a továbbhaladás feltételeit írja le.  

Iskolánk helyi tantervként az Apáczai Kiadó bázisiskolái számára 2007-ben, a NAT legutóbbi módo-
sítását követően készített tantervet használja.  

A tantestület a pedagógiai programot ellenszavazat nélkül elfogadta 2010. november 30-án. 
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Záradékok 

A tantestület jóváhagyásának dátuma: 2010. 11. 30. 

A program nyilvánossága: 

iskolánkban hozzáférhető helyen történő elhelyezés 

az ANK könyvtárában 

az ANK titkárságán 

 

 

Ulrich Magdolna 

igazgató 



 

 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bükösdi Kálmánné 
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Az iskola státusza 
 
(az Alapító Okirat alapján) 
 
Az intézmény jellege:  A gimnázium az Apáczai Nevelési és Általános Művelő-

dési Központ intézményegysége 

 
Típusa: gimnázium  
 
Neve: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

Gimnázium  
 
Címe: 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. 
 
Alaptevékenysége:   9-13. évfolyamon gimnáziumi oktatás 
 
Feladatai:    magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 
     számítástechnikai-informatikai képzés 
     emelt nyelvóraszámú angol oktatása 

nyelvoktató kisebbségi oktatás (német nemzetiségi 
nyelvoktató képzés) 
humán szolgáltatás (emelt óraszámú társadalomisme-
ret)  
 

Évfolyamok száma:   gimnázium:4 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon:    telek és 12 osztályos épületingatlan 
     (az Apáczai Nevelési és ÁMK tulajdoni lapján) 
     A vagyon felett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta 

rendelkezik. 
     A felhasználás aktuális módjáról az Apáczai Nevelési 
     és ÁMK hivatalban lévő vezetője dönt. 
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Helyzetelemzés 
Egy lakótelepen működő nagyintézmény intézményegysége vagyunk. Tanulóink egy része a 

városból és a lakótelepről jön hozzánk, de szép számmal vannak vidéki gyerekeink is. A csa-

ládi háttér nagyon differenciált, melyben az egészen jólszituált családoktól a napi filléres gon-

dokkal küszködő, sokgyermekes, a gyermekét egyedül nevelő munkanélküli szülőig minden 

megtalálható.  

A legkülönbözőbb képességszintű tanulók járnak hozzánk. Vannak országos versenyeken 

győzni tudók és vannak olyanok, akiknek nagyon keményen meg kell dolgozniuk azért, hogy 

az érettségi vizsgáig el tudjanak jutni. 

Tanítványaink fejlesztéséhez gazdagok a lehetőségeink, mert az intézményegyüttes sokrétű 

kínálatát iskolánk tanulói számára hozzáférhetővé tudjuk tenni.  

Kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki. Szoros együttműködésben élünk az ANK többi 

intézményével, a megyében és a városban működő általános iskolák közül többel, szakmai 

kapcsolatban állunk néhány városi és baranyai középiskolával. Együttműködünk a tanárjelöl-

tek pedagógiai felkészítésében, a diákjaink továbbtanulását, pályaorientációját segítő progra-

mok szervezésében a Pécsi Tudományegyetemmel, helyi és távolabbi cégekkel, más intézmé-

nyekkel. Kapcsolatot tartunk fenn ausztriai, németországi, brit, romániai magyar iskolákkal. 

Tagjai vagyunk oktatási intézményeket átfogó különböző országos hálózatoknak: a „Pénz-

iránytű”, az ökoiskolai és a DSD-PASCH-iskolák (a német felsőfokú nyelvvizsgával egyenér-

tékű minősítésre felkészítő iskolák tömörülése) hálózatának. 

Keresettségünk egyenletesen javult az elmúlt években, ma már válogatásra is kényszerülünk, 

mert nem férnek be hozzánk mindazok, akik jelentkeznek.  

Képzési területek: évfolyamonként két általános tantervű és egy magyar-angol két tanítási 

nyelvű gimnáziumi osztályunk van. 

Az általános tantervű osztályokban is kínálunk speciális képzést: emelt óraszámban informati-

kát, angol nyelvet, társadalomismeretet és a német nemzetiségi nyelvoktató programot.  

A város többi hasonló iskolájától eltér ez a gimnázium abban is, hogy a sportot és a testneve-

lést egy - a nagyintézményen belüli - másik önálló intézmény látja el belső szolgáltatás formá-

jában. A testneveléshez az átlagot messze meghaladó feltételekkel rendelkezünk, még uszo-

dánk is van.  

Tantestületünkben vannak kezdő és fiatal kollégák is, de tanáraink többsége már jelentős ta-

pasztalatokkal bír, noha messze van még a nyugdíjas kortól. Ez a tantestület a tehetséggondo-

zásban és a felzárkóztatásban egyaránt bizonyított már, de legalább ekkora értéka az is, hogy a 

tanulóknak elfogadó, barátságos, emberi légkört képes teremteni.  
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

Jövőkép 
Ha majd céljainkat teljesítjük: 

Aki hozzánk jön tanulni, az a mi hibánkból el nem kerülheti az érettségit. Aki nálunk eredményes 

érettségit tesz, az – ha felveszik – a tőlünk vitt tudást tovább tudja építeni, és meg tudja állni a helyét a 

felsőoktatásban. 

Társadalomismereti és nyelvi képzésünk nagy vonzerő a beiskolázásban, mert az ide járó gyerekeknek 

reményt és jövőt ígér mind a két képzés. 

A mi iskolánkat jellemzi a demokratikus együttélés, vagyis hatékonyan működik a diákönkormányzat, 

a diákközélet. Az együttélésben keletkező konfliktusainkat a megállapodásokban kialakított szabályok 

betartásával kezelni tudjuk. 

Gyerekeink céltudatosak vagy van rá esély, hogy azzá legyenek. Tudják, hogy mit akarnak, de lega-

lább keresik a helyüket a világban, hogy megtudhassák, hogy mit akarjanak. 

Az iskolában – hagyományainknak megfelelően – nincs diszkrimináció, ha felüti a fejét, a tanárok és a 

tanulók egyöntetűen elutasítják. 

Sikk egészségesen élni, egymásra is vigyázni, egészségkárosító szereket, élvezeti cikkeket elutasítani, 

eredményesen, de legalább a szórakozás egyik változataként sportolni. 

Nem válhat a többi számára mintává az, aki nem ügyel a közös környezetünkre, nincs jó barátságban a 

természettel, közömbös a művészeti értékekkel szemben, igénytelen saját megjelenésével kapcsolat-

ban.  

 

Küldetésnyilatkozat 
A mi iskolánk mindenekelőtt azért van, azért kell hogy legyen, mert a fenntartó önkormányzat az 

Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Alapító Okiratába az alábbi feladatokat jelenítet-

te meg: „A gimnáziumban két tanítási nyelvű angol oktatás, nyelvoktató kisebbségi oktatás (német), 

emelt óraszámú társadalomismeret (humán), angol nyelv és számítástechnika  ”. Ezeket a feladatokat a 

mi iskolánknak kell ellátnia.  

Továbbá még azért is lennünk kell, mert annak a több mint 400 tanulónak és szüleiknek, akik ide je-

lentkeztek, a mi ajánlatunk a legmegfelelőbb.  

Akik magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést akarnak, azoknak 200 km-en belül a mi 

ajánlatunk az egyetlen.  

Nagyon sokan, sokkal többen, mint ahányan beférnek, a mi iskolánkat választják, ide jelentkeznek, 

mert a döntésüket meghatározó információk és a referenciák erre késztetik őket. 

Ma már minden iskola kínálja a mi éghajlatunkon legfontosabbnak tűnő világnyelveket. Mi is. Ta-

pasztalatok, referenciák, megismerhető eredményeink okán választják iskolánkat az angolt, németet 

vagy franciát tanulni akaró gyerekek.  

Pécsett csak a mi iskolánkban indult a német kisebbségi önkormányzat megkeresése alapján német 

nemzetiségi nyelvoktató program. Azért indult ez a képzés, mert nem volt, keresték, kellett. 

Egyébként mi, akik az iskolában vagyunk, tanárok és diákok, „azért vagyunk, hogy valahol otthon 

legyünk a világban”. Mi ebben az iskolában otthon vagyunk. 

 

Pedagógiai alapelveink 
Gimnáziumunk az ANK intézményegységeként, annak Pedagógiai Programjában megfogalmazott 

alapelvei szellemében határozza meg a maga pedagógiai alapelveit 

 
1. Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók állnak.  

Arra törekszünk, hogy empátiával, elfogadó magatartással működjünk közre önmaguk, illetve képes-

ségeik megismerésében és kibontakoztatásában. Ez a pedagógiai attitűd határozza meg iskolánk szel-

lemiségét, amely szellemiség megfelelő közeget biztosít a mentálisan egészséges emberek kialakulá-

sához, egyben a gyerekeink iskolánkhoz kötődésének legfőbb motívuma. 
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2. Embereszményünk az önmagával, társadalmi és természeti környezetével harmóniára törekvő 

személyiség. 

 

3. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy diákjaink és a szülők együttműködése nélkül nem lehetünk eredmé-

nyesek. Ezért folyamatosan tájékozódunk véleményükről és elvárásaikról, s ezeket összehangolva az 

iskolatípus iránti helyi és társadalmi igényekkel, szakmai meggyőződésünkkel, alakítjuk ki tevékeny-

ségünket.  

 
4. A tanítás-tanulás felfogásunk szerint elsősorban a tanulás igénye és képessége kialakításának 

eszköze.  

Kompetenciák fejlesztésére irányuló munka. Véleményünk szerint ez az értelmezés a feltétele a fo-

lyamatosan változó, információs világban a jövőorientált célok megvalósításának. Tisztában vagyunk 

ugyanakkor azzal, hogy szükséges a tárgyi tudás, a lexikális ismeretek bővítése is, hiszen ez a felvéte-

liztető felsőfokú intézményekbe bekerülést segíti elő. 

 

5. A pedagógust autonóm személyiségnek tekintjük,  

aki rendelkezik intézményi felelősséggel is. Tisztában van feladatával, s azt belső, megélt fegyelem-

mel, meggyőződésből, nem formálisan, kényszereknek engedve, végzi. Az állampolgári szerep gya-

korlása feltételének tartjuk ezt a magatartást. 

 

6. Nyitottságra, toleranciára törekszünk. 

Többféle különbözés, másság elfogadására. Az egymástól eltérő egyének, habitusok, humánus érték-

rendek, világnézetek, kultúrák létezésének tudomásul vételére. 

 

7. Fontosnak tartjuk az elkötelezettségek vállalását, a hagyományok, a csoportértékek ( családi, 

iskolai, nemzeti, európai) elfogadását. 

 

8. Az individuális és kollektív értékek összhangjának szellemében kívánunk működni 

Számunkra ez azt jelenti, hogy olyan egyénben gondolkodunk, aki közösségének értékes, ugyanakkor 

önmaga számára is eredményes életvezetésre képes. Közegenként változónak tekintjük e két érték 

arányának alakítását. 

A kollektív értékek közül azokat kívánjuk erősíteni, amelyek a demokrácia tanulását, átélését teszik 

lehetővé. Fontosnak tartjuk a megállapodásokban kialakult együttélési szabályok megtartását, a fe-

gyelmet és az önfegyelmet, ami lehetővé teszi, hogy az egyes ember az identitását ne a másik rovására 

tudja megőrizni. 

Az individuális fejlesztésben nemcsak a törvényeket betartó, de az erkölcsi normákhoz is igazodó, a 

többi individuum szabadságát tiszteletben tartó önérvényesítés technikáinak elsajátíttatását látjuk 

szükségesnek. 

 

Céljaink és feladataink 

 
1. Iskolánk felsőfokú továbbtanulásra, érettségire, élethosszig tartó tanulásra, szakma-

tanulásra készíti fel diákjait.  

 
A fenti célokat akkor tekintjük megvalósultnak, ha öt év viszonylatában a két tannyelvű osztályból 

szinte valamennyi tanulónk jelentkezik felsőfokú továbbtanulásra, és legalább 80%-uk be is 

kerül.  

Az általános osztályokból pedig a tanulók legalább 65%-a jelentkezik felsőfokra, és a jelent-

kezetteknek legalább 70%-a be is kerül. 

Az elsőben felvett diákok legalább 90%-a eredményes érettségi vizsgát tesz. 

Az országos kompetenciaméréseken tanulóink 95%-az 1. szint, 65%-uk pedig a 2. szint fölött 

teljesít. 
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Feladatok: tudatos és szervezett pályairányítás 

 kapcsolatkeresés és –tartás a város felsőfokú intézményeivel 

 a hatékony tanítás és tanulás szervezeti kereteinek és módszereinek a kialakítása 

 az önismeret képességének a fejlesztése 

 változatos és gazdag programkínálat biztosítása 

 a speciális képzési programok folyamatos korszerűsítése. 

 
 

2. Magas szintű idegennyelv-oktatásra törekszünk. 

 
a) Célunk az, hogy a két tannyelvűs osztályokban az érettségi legalább 80%-ban felsőfokú 

nyelvvizsgát eredményezzen. A képzés a nemzetközi nyelvvizsgára is lehetőséget adjon. 

 

b) Az emelt nyelvóraszámú hagyományos nemzetiségi német nyelvoktató és angolt ta-

nító osztályunkban negyedik végén, az emelt szintű érettségi és nemzetközi nyelvvizsgák ré-

vén a gyerekek legalább 80%-a középfokú, 20%-a alapfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. 

A német speciális nyelvoktató program keretében tanítványaink ismerjék meg a magyarorszá-

gi németség történelmét, kultúráját, irodalmát és szokásait. 

 

c) Az egyéb általános tantervű gimnáziumi csoportunkban negyedik végén, az emelt szintű 

érettségi és nemzetközi nyelvvizsgák révén a gyerekek legalább 30%-a középfokú nyelv-

vizsgával rendelkezzen. 

 

Feladatok: az intenzív és eredményes nyelvtanítás újabb kereteinek, eszközeinek és módsze-

reinek a keresése 

 a tanulóink nyelvvizsgaesélyeinek a folyamatos feltérképezése és rögzítése 

 a diákok ambicionálása a nyelvtanulásra, az emelt szintű érettségire 

 csoportbontás és differenciálás 

 az eszközök, feltételek fejlesztése pályázatok útján is 

 cserekapcsolatok működtetése 

 rendezvények, tanulmányutak szervezése a civilizációs ismertek bővítésére 
 

4. Az iskola oktatási-nevelési tevékenységét átalakítjuk a kompetenciafejlesztés irányá-

ba. 
Célunkat akkor tekintjük megvalósultnak, ha a testület 75%-ának képzési kultúrájában 30%-ban meg-

jelennek a kompetenciafejlesztés pedagógiai programunkban részletezett elemei 

 

Feladatok: 

 A kompetenciafejlesztő eljárások, módszerek terjesztése a tantestületben, ezek tudatosítása. 

 A kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeinek kialakítása. Alkalmassá teszünk egy tantermet 

(vagy tantermeket) arra, hogy abban újszerűen szervezhessük a tanulás-tanítás folyamatát. A 

helyiséget (vagy helyiségeket) fölszereljük a korszerű IKT-eszközökkel. 

 Tanulásmódszertani felkészítés. Segítjük a diákokat a hatékony módszerek és technikák elsa-

játításában. 

 A tanulók szövegértési képességének fejlesztése mindenfajta tanórán és minden évfolyamon. 

 Korrepetálás a rászorulóknak a felzárkóztatáshoz. 

 

5. Az iskolát a demokratikus együttélés színterévé kell tennünk. 
Ebben vannak hagyományaink, amelyeket folytatnunk és fejlesztenünk kell. 

 

Célunkat akkor tekintjük teljesültnek, ha létezik és működik a diákönkormányzat. 
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Ennek -a diákok véleményét tükröző-álláspontja dokumentálható módon hozzájárul döntése-

ink meghozatalához. 

A tanárok és a diákok-a felnőtt korú szakképzős diákok is- tisztában vannak jogaikkal és köte-

lességeikkel, felmerülő problémáikat pedig konstruktív módon képesek megoldani. 

 

 Feladatok: a demokratikus működés normáinak a kialakítása, megerősítése 

 ennek megfelelő szervezeti kultúra kiépítése 

 diákközélet, diákönkormányzat működtetése 

 problémamegoldó technikák gyakoroltatása 
   

6. El kell érnünk, hogy tanulóink kellő önismerettel rendelkezzenek, tudják megfogal-

mazni céljaikat, képesek legyenek önálló döntésekre. 
Célunkat akkor tekintjük megvalósultnak, ha 16 éves korukra tanulóink döntő többsége telje-

sítményét tervezi, kialakult pályaorientációval rendelkezik, a 11. évfolyamon a tantárgyak 

emelt szinten tanulásának választását ez motiválja. A felnőtt tanulóink pedig teljesítményük-

kel igazolják választásuk komolyságát. 

 

 Feladatok: önismereti foglalkozások szervezése 

 e téma kiemelt szerepeltetése az osztályfőnöki munkában 

 a célokra irányuló „szerződéskötések” szorgalmazása 

 az önértékelés gyakoroltatása 

 döntéshelyzetek teremtése, a döntések elemzése 

 az életpálya-építési kompetenciák fejlesztése tanórákon. 

 

7. Arra kell törekednünk, hogy türelem és tolerancia jellemezze közösségeinket. 
A kulturált viselkedés értékként, követendő mintaként szerepeljen tanítványaink értékrendjé-

ben, s ez tükröződjék magatartásukban. 

Ennek a törekvésnek tükröződnie kell együttélésünk stílusán: ez azt jelenti, hogy gyerekeink 

között ne legyen jellemző sem a szóbeli, sem a tettleges agresszív megnyilvánulás, a hátrá-

nyos megkülönböztetés semmilyen formája. Ugyanakkor ezt kell tükröznie az együttélést sza-

bályozó dokumentumoknak is. 

 

 Feladat  toleráns, nyugodt iskolai légkör kialakítása 

 :különböző iskolai kapcsolataink fenti szellemű működtetése(tanórákon, szünetekben, 

rendezvényeken, értekezleteken stb.) 

 Az előforduló agresszív megnyilvánulások kezelése 

 tájékozódás a gyerekközösségek életéről 

 kooperatív és konfliktuskezelő technikák megismertetése 

 

8. A harmonikus, egészséges életvitel igényének és képességének a fejlesztése. 
Ha a gyerekeink nagy része rendszeresen jár testnevelés-órákra, gondot fordít a megfelelő 

táplálkozásra, a pihenésre, törődik a testi és lelki egészségével. Ha döntő többségük tartósan 

és szándékosan nem él önpusztító életet, törekszenek a káros szenvedélyek kerülésére. Ha leg-

többjük megtanulja elfogadni önmagát, akkor célunkat megvalósultnak tekintjük. 

 

 Feladatok: elfogadó, szeretetteljes iskolai légkör kialakítása 

  tárgyi feltételrendszer biztosítása 

 a prevenciót szolgáló tájékoztatás (külső szakemberek: védőnő, orvos bevonásával) az 

egészséges életmód összetevőiről 

 felvilágosító munka a veszélyeztető tényezőkről (külső szakemberek: védőnő, orvos 

bevonásával), a káros szenvedélyek következményeiről 

 kirándulások, túrák szervezése. 
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9. Célunk a természettisztelő magatartás, a környezettudatos életvitel igényének, a mű-

vészet és a személyes esztétikum iránti fogékonyságnak a fejlesztése. 
El kell érnünk, hogy a tanulóink gyakori és szándékos rongálások nélkül használják az  iskolát, ne 

legyen jellemző sem a külső, sem a belső környezetük szennyezése. Osztálytermeink, az iskola 

épülete ízlésesen dekorált legyen. A tanulók külseje személyes szabadságuk és a közösségeik 

normáinak összhangját tükrözze. Tanítványaink nagy része rendszeresen látogassa a művészeti 

rendezvényeket. 

 

Feladatok: esztétikus és higiénikus iskolai környezet kialakítása 

 ennek gondozásában a tanulók tevékenykedtetése 

 kulturális és természetjáró programok kínálata  

 a környezeti értékeket óvó szemlélet képviselete 

 felvilágosító munka az osztályfőnöki órák keretében 

 művészeti csoportok szervezése 

 az ökoiskola kritériumrendszerének teljesítése 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 a témához kötődő világnapi programok szervezése. 

 

Pedagógiai eszközök, eljárások 
A korosztály életkorának megfelelően, pedagógiai alapelveink szellemében főként indirekt 

nevelési eljárásokat alkalmazunk pedagógiai tevékenységünkben. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

növendékeink ebben az életkorban nyomasztónak, személyeskedőnek, az integritásukat sértőnek érzik 

a felnőttek direkt nevelési törekvéseit, s ez a magatartásukat csupán a formális megfelelés irányába 

fordíthatja. Személyes ellenállásuk a nevelés hatékonyságát jelentősen csökkentheti. 

Módszereinkkel, eljárásainkkal arra törekszünk, hogy a nevelési hatásrendszert optimálisan 

szervezzük. Eszközeinket kettős funkcióval alkalmazzuk: egyrészt a nevelő hatások orientálásával 

szabályozzuk a növendékek tevékenységét, másrészt formáljuk a tevékenység személyiségbeli determi-

nánsait. 

Eljárásaink között kiemelten fontosnak tartjuk a személyes részvételt a közösség tevékenysé-

gében, a személyes példamutatást, ennek modellközvetítő szerepe miatt. Gyerekeink egy részének 

szociokulturális háttere különösen indokolttá teszi ezt az eszközt. 

 Hasonló motivációk vezetnek bennünket abban, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, 

melyeken modellértékű személyekkel ismerkedhetnek a növendékeink. Vagy a kultúrtörténet közvetí-

tését annak tudatában és felelősségével végezzük, hogy a kiemelkedő személyek mintául szolgálhat-

nak. Mindkét eljárás estében hangsúlyozzuk, hogy ezek indirekt szükségletformálásként kell hogy 

működjenek. 

 Fontosnak tartjuk a kortársi minták kiemelését, az értékek ilyen módon történő megerősítését, 

ügyelve arra, hogy az eljárás a szándékaink szerinti eredményt hozza.  

 Tisztában vagyunk azzal, hogy hatékonyan a feladat, a tevékenység nevel. Ezért tartjuk szük-

ségesnek a minél gyakoribb közös tevékenységeket, amelyekben a kortársi interakciók, gyakorolha-

tók, alakíthatók. Ebben az életkorban a kortárscsoportok erőteljes hatása miatt fontos, hogy a valahova 

tartozás szükségletét a gyerekek konstruktív tevékenységlehetőségekben teljesítsék. 

 Elismerjük, hogy a korosztályban a meggyőződés-formálás legfőbb eszköze a vita, ennek szel-

lemében végezzük nevelő munkánkat. 

 

Törekszünk arra, hogy a tanulókat egyéni különbségeikhez alkalmazkodva, személyre szabot-

tan fejlesszük.  

Tanév elején ismertetjük diákjainknak a tantárgyi követelményeket. 

 A tanórákon is építünk a tanulók aktivitására; közös munkánkba igyekszünk bekapcsolni a 

gyerekek informálisan és nonformális keretek között szerzett tudását. 

 Figyelünk arra, hogy a tanórákon életszerű feladatokat adjunk a tanulóknak, a tanultakat lehe-

tőség szerint kössük a tapasztalataikhoz 
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A tanórákba beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljá-

rásokat:  

kooperatív tanulás, 

egyéni és páros munka, 

prezentáció, 

tanórai differenciálás heterogén csoportokban, 

projektmunkák heterogén csoportokban, 

portfóliók készítése, 

dramatikus módszerek és technikák alkalmazása, 

önellenőrzés, mások ellenőrzése, 

ötletroham, 

vita, disputa 

Az IKT-eszközöket mindenféle tantárgy oktatásában felhasználjuk, a következő tevékenysé-

gekhez: 

házi feladatok készíttetése számítógéppel, 

tanulók információgyűjtése, 

tanári prezentációk projektorral, 

tanulói prezentációk projektorral stb. 

 

Képzési struktúra 

 Gimnázium 
Három párhuzamos osztályunk működik különböző képzési specialitásokkal: 

 „A” osztály: magyar-angol két tanítási nyelvű  

 „B” osztály: számítástechnika, informatika fél osztályban 

         : emelt nyelvóraszámú angol fél osztályban 

„C” osztály: nyelvoktató kisebbségi oktatás (német) fél osztályban 

        : humán szolgáltatás (emelt óraszámú társadalomismeret) fél osztályban 

 

További specialitásaink: DSD nyelvvizsgára felkészítés, 

      pénzügyi ismeretek oktatása. 
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Személyiség- és közösségfejlesztés 
 A személyiségfejlesztés elsődleges feladata a fejlődés belső energiaforrásának, vagyis a kog-

nitív motívumrendszer fejlődésének, fenntartásának és a kognitív képességrendszer fejlődésének segí-

tése. Fő célkitűzésünk a felnőtté válás folyamatában lévő személyiség fejlődésének segítése során az 

általánosan elfogadott értékek megerősítése, az önmaga kiteljesedése felé haladó egészséges személyi-

ség kialakítása. Ebből a szempontból fontos megteremteni tanítványainkban az önmaguk megismeré-

sére való igényt, hogy az egyén tudatosítani tudja magában, mit szeretne elérni maga és közössége 

számára, hogyan határozhatja meg magának a siker fogalmát, és milyen módon találhatja meg a kitel-

jesedést. Mindezeket leginkább a holisztikus szemléletmód kialakításával érhetjük el. 

 Az oktatás-nevelés struktúrájába szisztematikusan be kell építenünk az egészség érték voltát, 

megőrzésének szükségességét és lehetőségeit, valamint a környezettudatos magatartást. A harmonikus 

személyiség létrejöttének elengedhetetlen feltétele a testi-lelki egészség egyensúlyának megteremtése. 

Mindennapi pedagógiai gyakorlatunk során filozófiánkká kell tennünk az egészség azon felfogását, 

mely szerint annak mind a hat összetevője (a fizikai, a mentális, az érzelmi, a társadalmi, a személyi-

ségi és a spirituális) kölcsönösen és együttesen határozza meg a harmóniát. 

 A tanítási stílusunk, módszereink kialakításánál szem előtt kell tartanunk azt a felismerést, 

hogy minél aktívabban vesz részt valaki a tanulás folyamatában, annál több információ marad meg az 

emlékezetében, és annál jobban fejlődnek képességei. A lehetséges módszerek váltogatása kreatívab-

bá teszi a tanítást, a szellemi kihívás több csatornán keresztül juthat el a diákokhoz. A tanulási pira-

misban (tanítva tanulás 90%, gyakorolva tanulás 70%, témamegbeszélés 50%, kísérlet 30%, audio-

vizuális módszer 20%, olvasás 10%, előadás 5%) szereplő módszerek legtöbbje egymás iránt megér-

tőbbé és elfogadóbbá is teszi a diákokat, mivel sok esetben a csoportos tevékenység alapja az együtt-

működés. Döntő fontosságú a megerősítés, mely magatartásmódosító szerepet tölt be, érzelmi tónusa 

fokozza az eredményességet. Hatása van a környezetből eredő külső megerősítésnek, ugyanígy a má-

soknál megfigyelt cselekedetek konzekvenciáinak is. Ha a tanulási-tanítási folyamat eseményeit diák-

jaink értékelhetik, ezzel az önértékelés és a döntéshozás képességét is fejlesztjük bennük. 

 

A mindennapi gyakorlatban működő személyiségfejlesztő módszereink: 

 

- A tanítási órákon a tanulói teljesítményeknek (pl. szóbeli felelet, kiselőadás, esszék elemzése, gyűj-

tőmunkák, kísérletelemzés, csoportfeladatok megoldása) a tanuló és a tanulócsoport általi értékelése, 

- az interaktív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása (pl. beszélgetések kiselőadások után, szituációs 

játékok, viták, a tanítási dráma módszerének alkalmazása). 

 Kiemelten kezeljük a személyes felelősségre, feladatmegosztásra és együttműködésre épülő 

módszereket. 

- Az osztályfőnöki órák keretében figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére, az egészségnevelés-

re és a környezeti nevelésre tréningmódszerrel, drámafoglalkozásokkal. Testi-lelki Egészség címmel 

kipróbált programunk jelenleg is sikeresen működik. 

Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-építési és 

a szociális és életviteli kompetenciáit.  

Az intézmény volt diákjainak  és a szülőknek a segítségét is fölhasználjuk ahhoz, hogy a tanu-

lók minél több pályával, foglalkozással megismerkedjenek, hogy ambíciókat ébresszünk bennük (elő-

adások, munkahelyi látogatások), hogy orientáljuk pályaválasztásukat. 

- Szabadidős tevékenységeink fő motívuma környezetünk esztétikai értékeinek, hagyományainknak 

felismerése, értékelése és védelme (pl. múzeumlátogatások, városismereti séták, szakkörök, diákúj-

ság). 

 - Az elkövetkezendőkben tanévkezdésekkor tanulás-módszertani napokat tervezünk.  

 

 A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kiala-

kítja, megteremti. A személyiség- és a közösségfejlesztés összetartozó területek, mivel közös a tevé-

kenységek nagy része, melyek keretében a fejlesztés folyik. 

Nevelési programunk valamennyi alapelve, célja, feladata csak akkor tud megvalósulni, ha az 

egyes tanulók és az őket befogadó közösségek kapcsolata harmonikus. Közösségfejlesztéssel kapcso-
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latos teendőink első lépéseként feltérképeztük, hogy kik a mi belső és külső partnereink, mely csopor-

tokkal állunk kapcsolatban munkánk során. 

Közvetlen partnereink azok a csoportok, akik a nevelés-oktatás folyamatában közvetlenül 

vesznek részt, vagy támasztanak velünk szemben valamilyen elvárásokat. 

- a diákközösségek (osztályok, DÖK, idegen nyelvi-, fakultációs-, felzárkóztató csoportok, 

énekkari, sportköri, szakköri munkacsoportok) 

- a tanári közösségek (a tantestület egésze, munkaközösségek, bizonyos munkára szerveződött 

teamek) 

- a szülői csoportok (szülői választmány, rendezvényeket, programokat segítő szülők) 

- a segítő személyzet közösségei (adminisztrációs és technikai dolgozók) 

- az ANK társintézményeinek közösségei (1., 2. Sz. Ált. Isk., Művészeti Iskola, Művelődési 

Ház, Könyvtár, Sportegység, Kollégium, Nevelési Tanácsadó, Étterem) 

 Közvetett partnereinkkel is igyekszünk a leghatékonyabb együttműködésre (kulturális szerve-

zetek, intézmények, szponzoraink, szakmai szervezetek, nemzetközi partnereink), hiszen kiemelt fela-

datainkból (idegen nyelv-, humán szolgáltatás- és számítástechnika-oktatás) következik a szoros 

együttműködés, egymás támogatása. 

Kitartó és sokszínű, érdekes munkával az alábbi nevelési feladatokat kívánjuk megvalósítani: 

- Segítsük a harmonikus kapcsolat kialakítását a bennünket körülvevő társadalmi és természeti 

környezettel. 

- Nyitott, megértő, elfogadó magatartás kialakítása az eltérő kultúrák, vallások, életmódok 

iránt. A másság tiszteletben tartása, megbecsülése. 

- Beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti segítőkész magatartás. 

- Cserekapcsolataink révén ápoljuk a nemzetközi kapcsolatokat 

- A kommunikációs kultúra fejlesztésével a korszerű ismeretszerzés kerüljön a középpontba. 

- Véleményformálás, érvek kifejtése, a felnőtt társadalom demokratikus működésének meg-

ismerése, gyakorlása a DÖK működtetésével. 

Iskolánk dolgozóinak és tanulóinak vállalniuk kell közösségeiket,vállalniuk kell közösségeik döntése-

it, a közös döntéseik következményeit 

 

A közösségfejlesztést érintő tevékenységi területeink: 

 

Diákközösségeink közül kitüntetett szerepű az osztályközösség. Az osztály az a közeg, amely-

ben - a kollektivitás élményén keresztül - a diákok önmagukról, a társadalmi létről, a világról megha-

tározó élményeket kapnak, amely legfőbb formálója lehet a tizenéveseknek. Az osztály nyújtotta 

együttes élményen keresztül olyan tudás- és ismeretanyag jut el a tanulókhoz, mely feltétlenül szemé-

lyiség- és közösségformáló erő. Mitől „jó” egy osztály? Azaz milyen kritériumok alapján minősíthető 

az osztályközösség: 

- közös élmények intenzitása (pl. osztálykirándulások, terepgyakorlatok, tanulmányutak, tábo-

rok, drámafoglalkozások, színház-, mozi- és múzeumlátogatások) 

- közös történettudat, belső válságmegoldó képesség 

- saját szimbólumrendszer (pl. tantermeknek az osztályközösséget jellemző dekorációja, osz-

tálycímer) 

- jellegzetes közös értékrend  

- bizalom a közösség meglétében, intimitás és félelemmentesség 

- kapcsolatsűrűség és azok mélysége 

- kooperációs készség 

Ez utóbbiak kialakítását segítik pl. a beszélgető csoportok, fejlesztőtréningek, drámafoglalkozások is. 

Az osztályközösségek mellett fontosnak tartjuk az iskolaközösség fejlesztését is. 

Az osztály minden tulajdonsága az iskola hatására alakul vagy nem alakul ki, értékrendjük, elvárásaik, 

kommunikációjuk erősen magán viseli az iskola (osztályfőnök, tanárok, légkör, hagyományok, konf-

liktus) bélyegét. Mindezekért különösen fontos iskolánk egyéni arculatának megteremtése, melyet 

hagyományaink is erősítenek: 

- nemzeti ünnepeinkről és emléknapjainkról történő méltó megemlékezés 

- az iskola névadójához kapcsolódó rendezvényeink 
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- mecseki túra 

- verébavató 

- diáknapok, diákigazgató-választás 

- karácsonyi koncert 

- szalagavató 

- kerti party (a negyedikesek búcsúztatása) 

- ballagás 

- külföldi tanulmányutak 

- sportversenyek osztályok és évfolyamok között 

- sporttáborok 

-- a tanított idegen nyelvekhez kapcsolódó rendezvényeink (pl. Halloween stb.) 

- nemzetközi cserekapcsolataink (grazi Kepler Gimnázium stb.) 

- tanulmányi versenyek 

-   projektnapok 

-   „öregdiákok” előadásai 

- disputa 

- vers- és prózamondó versenyek, irodalmi estek 

- iskolarádió, iskolaújságok 

- iskolagyűlés (ennek rendjét a Megállapodások könyve tartalmazza) 

Felelevenítjük a tanár-diák fórumokat, melyek a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét erősítik. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 
Iskolánk tanulói nem azonos pozícióból indulnak a 9. évfolyamba lépéskor. Ezeket a különbsé-

geket okozhatja az egyéni, eltérő képesség, de a családi, kulturális, szociális háttér különbsége 

is. A különbségek segítségnyújtás hiányában tovább nőnek. Ezért szükséges idejében felmérni, 

mely területen mutat a tanuló olyan lemaradást, amely számára a követelmények teljesítését le-

hetetlenné teszi, tehát kudarc elé állítja.  

Fontos elvünk, hogy azok, akiknek hiányosságaik vannak, semmiképpen ne megbélyegzésként 

éljék meg a helyzetet, hanem a felzárkózásra esélyteremtésként. 

 

Diagnosztizálás, szűrés: 

- A 9. évfolyamon tanév eleji mérések a kötelező érettségi tárgyakból. 

 

Szűrés folyamatosan: 

- Folyamatos szűrés évente és osztályonként, a tanulási zavaros gyerekek feltérképezése. 

A tanulási zavarok okainak felderítése: 

a.) organikus okok – az észlelés zavarai: látászavar, hallászavar, mozgáskoordinációs za-

varos gyerekek kiszűrése és szakemberhez irányítása 

b.) részképesség-zavar – a dysgráfiás, dyslexiás, dyskalkuliás gyerekek kiszűrése  

c.) a magatartás- és viselkedészavar és a tanulási kudarcok összefüggéseinek feltárása 

egyéni oknyomozással és külön foglalkozással – a tanulók konfliktuskezelésének fej-

lesztésért segítő programok, foglakozások megvalósítása. 

Tanórai, tanórán kívüli differenciálás, pedagógiai eljárások, tanulás tanítása, egyéni fel-

zárkóztatás: 

- Csoportos beszélgetések a tanulási kudarcos gyerekek problémáinak megsegítésére az őket 

tanító pedagógusok között rendszeres időközökben szükség esetén szakember (pszicholó-

gus, gyógypedagógus, pszichiáter) bevonásával, esetenkénti meghívásával. Körültekintően, 

empátiával kell eljárni ezekben az esetekben, hogy a tanulók természetesnek vegyék a se-

gítségnyújtást, a társaik előtt ne származzon semmiféle hátrányuk.  

- Tanulás-módszertani ismeretek elsajátítására a 9. évfolyamon tanévkezdéskor tervezett ta-

nulás-módszertani napok megszervezése. Ennek folytatása az osztályfőnöki órák keretében. 
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- További lehetőségek biztosítása a tanulási módszerek megismerésére a jelentkező tanulók 

számára (évfolyamonként) szabadidős tevékenységként kiscsoportokban – esetleg szakem-

ber bevonásával 

- Egyéni és csoportos, állandó ill. alkalmi korrepetálások biztosítása ( ennek rendje a mellék-

letben). 

- A tanulási kudarctól való félelmének csökkentése – együttműködés a tanulóval és a szülő-

vel, a tanuló önbizalmának, önértékelésének és önelfogadásának kialakítása, míg a szülők-

nek segítése abban, hogy reálisan ítélje meg gyermeke képességeit és fogadja el így gyer-

mekét. 

- Javítási lehetőségek rendszerszerű biztosítása. 

Állandó kapcsolat kiépítése a Nevelési Tanácsadóval, hogy a pszichésen, mentálisan zavart, részké-

pesség-zavaros, magatartászavaros gyerekek fejleszthetőségéhez, ennek speciális módjához segítséget 

kapjunk. 

A tanulói teljesítményeket nyomon követő rendszer működtetése (ennek részletei a Megállapodások 

könyvében). 

 

Tehetséggondozás 
Vannak tehetséges diákjaink, akik a művészetek, a humán ill. reál szaktárgyak, a sport és ter-

mészetesen a nyelv területén képesek kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Tehetségesnek tekintünk 

minden olyan tanulót, aki az iskolánk jó képességű tanulói közül kiemelkedik 

 

 A tantestület felismeri, elismeri, segíti a tehetségeket, illetve kibontakozásukat, vállalja az ambicioná-

lásukat. 

A tehetségek példák lehetnek társaik előtt. Szerepléseik, aktív tevékenységük meghatározó iskolánk 

arculatának alakításában. A tanulók pedig lehetőséget kapnak a megmérettetésre, elősegítjük fejlődé-

süket. 

: Gimnáziumunkba kerülésükkor felmérjük a tanulók tudásszintjét (tájékozódó jellegű felmérő 

dolgozatok), fejlődésüket mérik  a későbbi évfolyamokon az év elején ismétlődő, átfogó jellegű pró-

bák. Természetesen év közben is "rábukkanhatunk" tehetséges  

tanulókra. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen a lehetőségekkel és éljen azokkal. 

 

A tehetséggondozás általános formái:-alapvető a tanórai differenciálás 

-fakultációs ill. szakköri foglalkozások  

-egyéni felkészítés, tanórán kívüli, a diák ill. a szaktanár egyéni ambíciójának a függvé-

nye. 

Versenyfelkészítés: Legszerencsésebb a szakköri forma, ez folyamatos felkészülést  

eredményez. A verseny előtt a "találkozások" gyakoribbá válása jó eredményt jelent a 

felkészülés szempontjából. 

Tehetséggondozó rendezvények, alkalmak, fórumok: 

tanulmányi versenyek, művészeti találkozók (énekkar, színjátszás, filmezés, vers-és 

prózamondás stb.) sportrendezvények, drámapedagógiai foglalkozások, újságírás és- 

szerkesztés, író-olvasó találkozó, angol ill. magyar nyelvű disputa. 

Ezek a formák lehetőséget adnak diákjainknak, hogy felkészültségüket, tudásukat, te-

hetségüket másoknak is megmutassák. 

Kiemelkedő képességű tanulóink fejlesztése érdekében együttműködünk az ANK TEHETSÉGPONT-

JÁVAL.  

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységi formák, a gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel kapcsolatos feladatok 
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I. Helyzetelemzés 
Iskolánk tanulóinak családi háttere nagyon differenciált, melyben az egészen jólszituált csalá-

doktól a napi filléres gondokkal küszködő, sokgyermekes, a gyermekét egyedül nevelő munkanélküli 

szülőig minden megtalálható.  

 A két tannyelvű angolra többnyire tehetős, értelmiségi szülők küldik el a gyerekeiket, 

ezekben az osztályokban ezért elenyésző az anyagi problémák miatt hátrányos helyzetű tanuló. Ezek a 

gondok a többi osztályban hatványozottan jelentkeznek. A válás, a munkanélküliség, a család szerény 

anyagi körülményei tanulóink kb. 20%-nál okoznak problémát. Az anyagi nehézségeken túl további 

gondot jelent számunkra, hogy sok esetben hiányzik tanulóinknál a támogató szülői háttér. A családok 

értékrendje, érdeklődési köre a tanulók elég nagy százalékánál olyan, hogy az a gyermek szocializáci-

óját, személyiségfejlődését lelassítja, a gyerekek un. deficit állapottal kerülnek be az iskolába (keve-

sebb ismeret, hiányos tudás, hibás viselkedési szokások). Hogy ezekkel a nehézségekkel meg tudjunk 

küzdeni, olyan stratégiát kell kidolgoznunk, amely a problémákat a gimnázium szintjén kezelni tudja, 

de csatlakozik az ANK egészét átfogó ifjúságvédelmi rendszerhez is. Fontosnak tartjuk, hogy a külön-

féle szociális hátrányok kompenzálásában nagyon körültekintően járjunk el, hogy a gyerekek valóban 

az esélyegyenlőség biztosításaként éljék meg a segítséget. 

 

II. Alapvető feladatok 
 Az a cél, hogy az iskolai gyermekvédelem munkáján keresztül a gyerekek problémáit minél 

korábban felismerjük és minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. Az iskola, a 

nevelőtestület feladata, hogy: 

 

1. felismerje a problémát 

2. megkeresse az okokat 

3. segítséget nyújtson a megoldásban 

4. együttműködést alakítson ki a  

 nevelési tanácsadóval 

- iskolaorvossal, védőnővel 

- gyermekjóléti szolgálattal 

- családsegítő szolgálattal 
 

III. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységi körök 
Pedagógiai munkánk során a fenti célok megvalósítását szolgálják az alábbi tevékenységek: 

 

1. A családokkal, szülőkkel való kapcsolattartás rendszerének kialakítása. 

2. Szülők akadémiája-pszichológusok előadása a kamaszkor jellegzetes problémáiról. 

3. A diákönkormányzat segítése, bevonása az iskolai munka tervezésébe. 

4. A tanuló személyi jogainak a tiszteletben tartása. 

5. Igények alapján felzárkóztató foglalkozások szervezése. 

6. A család anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezés biztosítása. 

7. Rászorultság esetén ingyenes tankönyvellátás. 

8. Támogatást nyújtani a különböző szolgáltatások igénybevételéhez. 

9. Pénzbeni ellátások keretében segítséget nyújtani. 

10. Egészségvédő, és mentálhigiéniás programok szervezése. 

11. Tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  

 

IV. A gyermekvédelmi felelős tevékenységi köre és feladatai 
A. A veszélyeztetett gyermekekkel  

1. Felmérés az osztályfőnökök közreműködésével. 

2. A veszélyeztetettség fokának megállapítása. 

3. Javaslattétel a további teendőkre. 

4. Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal. 

5. A veszélyeztetett gyermek tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése. 
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6. Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése. 

7. Tanácsadás tanulónak, szülőnek, pedagógusnak. 

8. Szociális ellátások számbavétele. 

 

B. A hátrányos helyzetű gyermekekkel 

1. Felmérés az osztályfőnökök közreműködésével. 

2. A hátrányos helyzet típusának mérlegelése. 

3. További teendők meghatározása. 

4. Tanulási előmenetel figyelemmel kísérése, adott esetben javaslattétel a vál-

toztatásra. 

5. Intézkedések a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére. 

6. Tanácsadás. 

7. Szociális ellátások számbavétele. 

 

C. Az intézmény valamennyi gyermekével 

1. Általános prevenciós tevékenységek megtervezése, szervezése az iskolát 

körülvevő szociális-társadalmi környezet függvényében. 

2. Mentálhigiénés programok bevezetése. 

3. Kapcsolattartás a diákönkormányzattal. 

4. Szabadidős programok szervezése. 

5. Szociális ellátások számbavétele. 

6. Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete. 
 

V. A feladatok ütemezése 
1. Év elején felmérjük, hogy kik a hátrányos és veszélyeztetett tanulók (kérdőív) 

2. A hátrányos helyzet ill. a veszélyeztetettség fokának megállapítása (a humánosok segítsé-

gével). 

3. A szükséges és lehetséges tevékenységi formák megtervezése (programszervezés, pályázat 

kiírása anyagi támogatásra). 

4. A különböző tevékenységi formák megvalósítása (APÁDÉK – ösztöndíj). 

5. Az eredmények számbavétele, az esetleges módosítások 

 

A fenti feladatok megvalósítása csapatmunkában történik. 
A csoport tagjai 

- a gyermekvédelmi felelős  

- az osztályfőnökök 

- a diákmozgalmat segítő tanár 

- a humán szolgáltatás nagyfakultáció vezetője  

- az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

   az iskolavezetés 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 
 

Hazai felmérések alapján 7-8%-ra tehető (Ormai 1981) azoknak a gyerekeknek az aránya, 

akiknél beilleszkedési zavar áll fenn. Ezek a gyerekek nem tudják, vagy nem akarják teljesíteni az 

iskola igényeit, megszegik a normákat, ellenállnak a nevelő hatásoknak, személyiségfejlődésük iránya 

nem megnyugtató. Lényegében szocializációs zavarról van szó, amely a társas tevékenységek és kap-

csolatok folyamán jön létre és fejlődik ki. 

A magatartási probléma többnyire három tünetegyüttesben jut kifejezésre: agresszív magatar-

tás (erőszakosság, dac, stb.…), regresszív magatartás (szorongás, gátoltság, passzivitás, gátoltság a 

társas kapcsolatokban stb.…) és erkölcsi problémák (hazudozás, csavargás, stb.…). 

A beilleszkedési zavarok oka elsődlegesen a családi környezet ártó behatásaiban (nevelési hi-

bák, család és iskola ellentéte, stb.…), az iskolai ártalmakban (túl magas követelmények, túl szigorú 
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autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli nevelés) és 

idegrendszeri károsodásban (utalhat rá gyors fáradékonyság, fokozott érzelmi változékonyság, ügyet-

lenség, kritikai készség csökkenés) kereshetők. A kiváltó tényezők nem elhanyagolható csoportja a 

gyerek kedvezőtlen személyiségtulajdonságai (túlérzékenység, érzelmi labilitás, negatív érzelmi beál-

lítódás, közöny, passzivitás, stb.…). 

 

Az iskolában meglévő viszonyok vizsgálatához kérdésekkel kerestük meg kollégáinkat. 

Tapasztalataink a következők. 
Az oktatási folyamatban kivétel nélkül mindannyian találkozunk beilleszkedési zavarral küsz-

ködő tanulóval. Átlagosan 3-5 tanuló felé kell speciális eszközökkel fordulnunk egy tanév során. A 

tantestület érzékeli ezt a problémát és megpróbálja kezelni. 70%-ban alapvető tanári feladatnak tartjuk 

a személyiségfejlesztést és ennek a speciális területnek kezelését. Ezen belül 40%-ban úgy véleked-

nek, hogy ez elsődlegesen az osztályfőnöknek, szakmailag képzett kollégának, az iskolavezetésnek a 

feladata.  60% mindennapi munkája szerves részének tekinti ezt a feladatot, és szükségesnek tartja 

speciális módszerek elsajátítását. 

Tapasztalataink szerint növekszik azok száma, akiknek beilleszkedése az iskolai életbe nem 

megy zökkenő nélkül. Az ide érkező gyerekek között egyre több olyan van, aki az alapvető viselkedési 

normákat nem ismeri és e hiányból adódó gátlásokat akarja viselkedési zavaraival kompenzálni. A 

tanórákat az oktatás folyamatát durván zavarják és ez az agresszív viselkedés a felelős 70%-ban azért, 

hogy ez a probléma látványosan jelentkezik tanítási gyakorlatunkban. Ezzel szemben a regresszív 

viselkedést és az erkölcsi okokból fakadó problémákat nem reagáljuk le olyan fokozott módon. A 

problémák igazi hátterét nem ismerjük és csak kivételes esetben végezzük el a feltáró munkát, a meg-

kérdezett kollégák fele egyértelműen a családot teszi felelőssé. 

A tantestület nem a szelektálásra törekszik, hanem ezeknek a tanulóknak a megtartását tekinti 

elsődlegesnek. Nagy a tolerancia a tanárok részéről, általában azonnal lereagáljuk direkt módon, és a 

probléma tartós megléte esetén indirekt megoldásokat keresünk (négyszemközti beszélgetés, az elvá-

rások megértetése, annak megértetése, hogy miért agresszív). Ez a tevékenységünk spontán, az 

együttműködés szaktanár, osztályfőnök és szakember viszonylatában szórványos. 

 

A tennivalók sokrétűek. Ennek egyik fontos összetevője, hogy a gyerek magatartási megnyil-

vánulásait ne egyszerűen „zavaró körülménynek” tekintsük, hanem jelzésként, tünetként értékeljük. 

Szükséges, hogy a pedagógiai hatások felerősödjenek, és valóban képessé váljunk a magatartási prob-

lémák enyhítésére. Ritkán lehet eredményes a szituatív, alkalmi megoldás a gyerek valóságos helyze-

tének és sajátosságainak megismerése nélkül. A feltáró-elemző munkát követően tudunk megfelelő 

módszert választani. Ebben a meglévő pozitív vonásokra és eredményes tevékenységre építve az eset-

től függően pedagógiai helyzeteket teremtünk, illetve igyekszünk bekapcsolni a gyereket az osztály 

életébe. Fokozott érzelmi támasznyújtás, az osztálytársak (szükség esetén a kollégák) bevonása járul-

hat hozzá a problémák megoldásához. Ritkán nélkülözhető a család megnyerése, együtt működésre 

kérése. Néha a gyerek elfogadtatása, „megkedveltetése” szüleivel, szintén a pedagógiai feladatok közé 

tartozhat. 

Kívánatos, hogy a megoldásra irányuló tevékenységünk csapatmunka legyen a szaktanár, az 

osztályfőnök, a szülő, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az iskolavezetés, illetve szükség esetén 

a szakember között 

. 

Pontokba szedve tennivalóink: 

- egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- egyéni beszélgetés a tanulókkal a probléma rendezésére, 

- házirendünk alapos megismertetése, 

- osztályközösségek kialakítására hangsúlyhelyezés, 

- felmerülő problémák jelzése rögtön az osztályfőnök felé, 

- élő kapcsolat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, 

- nevelők-tanulók személyes kapcsolatának erősítése, 

- szoros kapcsolat a családi házzal, 
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- helyes tanulási és tanítási módszerek alkalmazása, 

- segítségnyújtás a társas kapcsolatok kialakításához, 

- az iskolához való pozitív viszony kialakításának segítése, 

- az „Át a konfliktuskezelés labirintusán” című program osztályfőnöki órákba 

való beillesztése. 

 

A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 
 

A nevelő munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési , értékelési rendszer a nevelési-oktatási 

célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, 

valamint az iskolával kapcsolatban álló külső partnerek iskolánkkal szemben támasztott igényeinek, 

elvárásainak történő megfelelést szolgálja. 

 

3.6. Ellenőrzés 

1. Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban (első-

sorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben) meghatá-

rozott előírásoknak való megfelelést szolgálja. 

 

Intézményünkben a pedagógiai alapelvünk szellemében az ellenőrzés elsősorban önellenőrzést jelent. 

Emellett az alábbi rend szerint ellenőrizzük. 

 

2. A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti : 

a. pedagógusok esetében : az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, az ellenőrzés-

re az igazgató által felkért pedagógusok, külső szakértők. 

b. tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők. 

 

3. A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

a. a pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: 

a nevelő-oktató munka színvonalára a tanítási órákon,  

ezen belül különösen fontos ellenőrzési területek: 

a nevelő előzetes felkészülése 

a tanítási óra felépítése 

a tanulók rendszeres értékelése 

az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése 

az óraszervezés, a módszerek változatossága 

 

b. A tanulók iskolai munkáján belül: 

 a helyi tantervben előírt követelmények szintjének teljesítésére, az  

 egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményre. 

 a tanuló magatartására,  

 viselkedésére,  

 fegyelmezettségére. 

 

Értékelés 

Az értékelések folyamatokra és eredményekre irányulnak, felölelik az iskolában folyó teljes tevékeny-

ségstruktúrát, abban a mélységben, amely már lehetővé teszi a folyamatok korrekcióját, hogy a kitű-

zött célokat elérhessük.  

Eredménynek tekintjük azt, amely a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység révén jön 

létre, eredményes a tevékenységünk, ha a kitűzött célokat elérjük. 
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Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre 

támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg 

az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. 

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai 

tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógu-

sokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki: 

I. Az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére 

II. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére 

III. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelésére. 

IV. A tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és viselkedésére 

 
I. Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, a tanulók, a szü-

lők és a nevelők véleményének figyelembevételével-átfogóan értékeli 

 

A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: 

Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok, pedagógusok és 

más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai. 

A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói, 

tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, tárgyi szakmai anyagok) 

A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a felzárkóztatás és a te-

hetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, versenyeredmények. 

A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység eredményessége (a 

diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek, magatartási és visel-

kedési rendellenességek, gyermek-és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók.) 

A pedagógusok nevelő-oktató munkája (tanítási módszerek, program-és tantervfejlesztés, továbbkép-

zések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása) 

Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi közéletben, az iskola a 

helye médiában, visszajelzés a végzett tanulókról, az iskola és a tantestület hírneve.) 

 

II. A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését  
az alábbiakban a következő szempontok alapján az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, a munkakö-

zösségek vezetői folyamatosan, szóban- az érintett nevelő kérésére azonban írásban - végzik. 

 

Az értékelés területei 

 

a. Az oktató munka értékelése 

b. A nevelő munka értékelése 

 

A tanóra értékelésének szempontjai: 

 a tanóra tartalma, 

 tanóra szervezése, 

 az alkalmazott módszerek, 

 a tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján. 

 

c. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásának értékelése  

 

 szabadidős programok szervezése 

 iskolai rendezvények szervezése 

 diák-önkormányzati munka segítése 

 tehetséges, és a rászoruló tanulók gondozása 

 tanulmányi és sport- versenyekre való felkészítés és kísérés 
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d. A pedagógus szakmaiságának értékelése  

 osztályfőnöki munka eredményei 

 személyes példamutatás 

 munkafegyelem  

 oktatási segédanyagok,  

 és egyéb szakmai anyagok készítése 

 belső továbbképzések szervezése, bemutató órák tartása 

 továbbképzés, önképzés 

 pályázatokon való részvétel 

 

e. Munkaköri kötelezettségen túl feladatvállalás: 

 a díjazás nélküli feladatok ellátása 

 b a pályakezdő kollégák segítése (szakmai beilleszkedés) 

 

f.. Az iskola képviselete 

 képviselni az iskolát szakmai , érdekképviseleti, városi,  

 országos rendezvényeken, aktív szerepvállalás. 

 

A tanári munka értékelésének nyilvánosságot is kell kapnia. Az értékelés nyilvános fórumairól és 

alkalmairól a tantestület dönt, és azt az SZMSZ tartalmazza. Ezeken túl az értékelésnek folyamatosnak 

kell lennie, a nyilvánosságot nem igénylő visszajelzéseket is meg kell kapniuk a tanároknak.  

 

III. A tanulói közösségek értékelése 
a. Történik az osztályfőnök által folyamatosan 

b. A tantestület által kiemelten 

az első évfolyam esetében az I féléves osztályozó konferencián 

a negyedik évfolyam esetében a II. féléves osztályozó konferencián 

 

IV. Az iskolavezetés munkájának értékelése 

Az iskolavezetés munkáját ötévenként a tantestület és az iskola fenntartója értékeli. 

A megbízási időn belül az iskolavezetés munkájának értékelése elsősorban a Nevelési Központ igaz-

gatójának a feladata. 

 

Az iskolavezetés munkájának értékelése nyilvánosságot kap az évenkénti intézeti tanévzáró értekezle-

teken, ill. az  azokon az alkalmakon, amelyeket erre a Nevelési Központ igazgatója alkalmasnak és 

szükségesnek tart. 

 

A tanári munka értékeléséhez forrásul használhatók: 

Érettségi jegyzőkönyvek 

Továbbtanulási statisztikák, 

Nyelvvizsgák száma, eredmények 

A félévi és a tanév végi tanulmányi eredmények 

Bukási statisztikák 

Tanulók tanulmányi versenyeken való részvétele, eredményeik. 

 

Mérés 

Tantárgyi mérések 

a) A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések (bővebben a helyi tanterv-

ben). 

b) Az első évfolyam esetében szintfelmérés év elején a következő tantárgyakból:  

 idegen nyelv, matematika, szövegértés, helyesírás 
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c) A II. évfolyam záróvizsgája (ennek rendje a Megállapodások könyvében). 

d) Országos mérések. 

e) Próbaérettségi: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv (ennek rendje a Megál-

lapodások könyvében), történelem. 

 

A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesz-

tésének a lehetőségei 
 

A nevelési-oktatási folyamatban közvetlenül érintett, jelzett partneri csoportok tagjai egyenrangú 

személyek, kapcsolatuk csupán egyetlen területen, a pedagógiai kompetencia területén aszimmetrikus. 

Itt –szaktudása alapján- a nevelő vezető szerepe érvényesül. 

Az iskolában folyó munka a jelzett csoportok együttműködésének eredménye. 
 

Együttműködés az ANK tagintézményeivel 
 A gimnázium az Apáczai NK intézményegységeként működik, szoros kapcsolatot tart fenn a 

többi intézményegységgel, különösen a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó intézményekkel: a 

sportegységgel, a kollégiummal, az étteremmel, a könyvtárral, a művelődési házzal, a nevelési tanács-

adóval, a két általános iskolával, fejleszti kapcsolatát a művészeti iskolával. 

 

 Az együttműködés formái 

  -személyes konzultációk 

  -rendezvények kölcsönös látogatása 

  -közösen szervezett programok, tevékenységek 

  -rendszeres információcsere 

 

A tanárok együttműködése 
 Az iskola pedagógusai a közös célok érdekében együttműködnek, a közösen meghozott dönté-

seiket vállalják. 

 

Együttműködésük szervezeti keretei, formái 

1. Szakmai munkaközösségek: A tanulás folyamatában közösen elkészített tantárgyi cél- és 

követelményrendszert valósítanak meg. Lehetőség szerint közösen kiválasztott tanköny-

vekkel dolgoznak. A felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a továbbtanulásra felkészítés a 

tanórákon kívüli órákon, a munkaközösségek irányításával történik. A szabadidős prog-

ramok szervezésében és lebonyolításában szintén együttműködnek. 

A munkaközösségeink: -magyar 

- -történelem 

- -matematika 

- -természettudomány 

- -angol 

- -német és francia 

- -számítástechnika 

 

2. Az egy osztályban tanítók közössége: a pedagógusok az osztályfőnök vezetésével fo-

lyamatosan konzultálnak a tanulókkal végzett munkájukról. Alkalmanként, ha szükséges, 

közös megbeszélést tartanak a problémákról. 

3. A kibővített iskolavezetés: a munkaközösség-vezetők, a pedagógus érdekképviselő, a di-

ákönkormányzatot patronáló tanár és az iskolavezetés közössége. A döntések előkészítése 

a feladata. 

4. A nevelőtestület: az SZMSZ-ben szabályzottak szerint működik. 
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A szülőkkel kialakított együttműködés formái 

A szokásos kapcsolattartó formákon -személyes megbeszélés, fogadóóra, szülői értekezlet- túl 

iskolánkban osztályonként általában 2-2 fő képviseletével működik a szülői választmány. Ennek fe-

ladata a formális véleményező funkció ellátásán túl az aktív közreműködés az iskolai élet feltételeinek 

javításában, a tartalmi munkában. A nevelő-oktató munka a velük folytatott folyamatos kooperációval 

történik, amelynek során a partnerek kölcsönösen megismerhetik egymás törekvéseit, igényeit, szán-

dékait és véleményét, és segítik egymást a közös cél, a gyerekek boldogulásának biztosításában. 

 A szülői választmány évente minimum négy alkalommal, a szülői értekezletek és a foga-

dóórák előtt ülésezik. Információcsere és egyeztetés a feladata, illetve a szülőtársak tájékoztatása, 

mozgósítása, igényeik képviselete és közvetítése. 

 Különféle fórumokon, bemutató foglalkozásokon tájékoztatjuk a szülőket az új módszerekről, 

eljárásokról, a kompetenciafejlesztésről. 

 

Együttműködés a tanulókkal 
Iskolánkban diákönkormányzat működik: a DÖK. 

A DÖK a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók, az általuk 

megválasztott patronáló tanár segítségével, saját fejlettségüknek megfelelő szinten, önállóan intézik 

ügyeiket. 

A DÖK demokratikus úton választja meg képviselőit - osztályonként maximum két főt - és 

hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából működnek, a diákok nevében és 

részére végeznek szervezőmunkát, képviselik érdekeiket. 

Az iskola tantestületét alkotó tanárok értéknek tekintik a DÖK működését, azt a rendelkezé-

sükre álló eszközökkel segítik. 

 A tantestület és a DÖK közötti közvetítő szerepet a választott patronáló tanár tölti be.  

 

Feladataink a következők: 

 

- az egyéni érdekeket nem sértő, közös érdekeken alapuló konkrét célok megfogalmazása, 

- a meglévő, hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő tevékenységek fejlesz-

tése, 

- új hagyományok teremtése, 

- olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség tagja-

iban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 

- a közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése 

- a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, fejlesztése 

- olyan közösség kialakítása és fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más 

közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

 

Együttműködés a kollégiumi nevelőkkel 
Havonta információcsere a két intézmény programjairól. 

Kölcsönös részvétel ezeken a programokon. 

Az osztályfőnökök és a kollégiumi tanárok információcseréje minden hónapban egyszer. 

A nevelőtanárok részvétele a félévi és év végi osztályozó értekezleten. 

A kollégium igazgatójának részvétele a gimnázium nyitó és záró értekezletein. 

 

Együttműködés az „öregdiákokkal” 
Működik az iskolában az egykori diákokból alakult pártoló kör, többféle céllal. Egyrészt, hogy infor-

mációink legyenek a volt tanítványok pályájának alakulásáról, melyeket fölhasználhatunk a gimnázi-

umban folyó munka fejlesztéséhez. Másrészt konkrét segítséget is jelent ez a kör: anyagilag támogat-

ják az intézményt; közvetlenül is bekapcsolódnak a jelenlegi diákok pályaorientációjába, előadások-

kal, tájékoztatókkal, munkahelyi látogatások szervezésével. 

 

Hálózati együttműködés 
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A különböző oktatási létesítmények közös pályázati tevékenysége (pl. Hefop 3.1.4.) eredményeként 

létrejött intézményi hálózatban a pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki: megismerjük és 

megvitatjuk egymás jó kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan 

megosztjuk egymással. 

Iskolánk több országos hálózat tagja: Pénziránytű, ökoiskolai, DSD-iskolák. 

Ezekkel a hálózatok munkaterve alapján  alakította ki az együttműködést. 

 

Egészségnevelési program 
 

Az iskolai egészségprogram témakörei 

 
a./ személyi higiénia 

b./ emberi kapcsolatok (mentálhigiénia) 

c./ egészséges táplálkozás 

d./ szexuális nevelés 

e./ káros szenvedélyek 

f./ környezet és egészség 

g./ betegségmegelőzés 

h./ biztonságra nevelés 

i./ „fogyasztó” nevelés 

 

Programok 

  iskolai      iskolán kívüli 

tanórai     tanórán kívüli     pályázatok 

         versenyek 

         kirándulás 

         tábor 

         erdei iskola 
Az egészségnevelés programját elsősorban az osztályfőnöki órák keretén belül valósítjuk meg. Az 

osztályfőnököket ebben a munkában támogatja: 

 az iskolavezetés,  

mentálhigiénés képzettséggel rendelkező szakember, 

az ifjúságvédelmi felelős, 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

a védőnő, 

a szabadidő felelős.  

A munkába be lehet vonni kortárs segítőket is.  

 

A fizikai egészség megőrzése érdekében az iskola diákjai számára biztosítjuk a mindennapi testedzés 

lehetőségét: egyrészt a heti két testnevelés órán, másrészt az iskolai tömegsport lehetőségekkel. Eze-

ket részben szervezett keretek között végezzük: az osztályok, valamint önkéntesen szerveződő csopor-

tok között a különféle sportágakban házi bajnokságokat írunk ki. Tanulóink közül sokan tagjai külön-

féle sportszakosztályoknak (foci, kézi- és kosárlabda, úszás), az intézményben és azon kívül is. Ők az 

edzéseken rendszeresen sportolnak. 

Évente egyszer az iskola egészének, egy-két alkalommal egy-egy évfolyamnak mecseki túrát szerve-

zünk. A Nevelési Központ uszodája, konditerme az egyéni sportolás lehetőségét is biztosítja. Erre a 

nevelők ösztönzik is a tanulókat, verbálisan, de többen jó példával, közös tevékenységgel is. 

 

Évfolyamonkénti témafelosztás 

            Fizikai egészség      

Szociális egészség    

Életet veszélyeztető tényezők  

Szerelem, szex    
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Élettechnikák     

 

9 – 10. évfolyam 

Fizikai egészség 

 

Cél: a testi és lelki egészség és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása 

Követelmény 

- Ismerje fel, hogy az ember egészsége szoros kapcsolatban áll a környezeti hatásokkal 

- Tudja mit jelent a természeti környezetünkkel való harmonikus kapcsolat kialakítása 

- Az élő környezet jelentőségének felismerése 

- A természetes anyagok tudatos használata 

- Törekvés a szabadidő egészséges eltöltésére 

Tananyag 

- Az egészség filozófiája 

- Természetes és mesterséges környezet 

- Az ember pozitív és negatív hatása a környezetére 

- Az egészség és természet – természetes anyagok 

- Természetes anyagokból ételkészítés 

- Helyes szabadidős szokások kialakítása 

 

Szociális egészség 

Cél: sikeres fellépés, megjelenés, az ideális emberi kapcsolatok megvalósítása, a sikeresség biztosíté-

ka: a  

        jól működő család 

Követelmény 

- Ismerje meg az egészséges életmód követelményeit és azok közvetett és közvetlen hatása-

it,    

      egyénre, családra és társadalomra 

- Törekedjen egészsége megőrzésére 

Tananyag 

- Az egyén, a család és a társadalom egészséges kapcsolata 

- A szomatikus egészség megőrzése a saját és a társadalom által biztosított rendszerek 

igénybevételével 

- A káros szenvedélyek és környezeti hatásuk az emberi kapcsolatok alakulásába 

 

 

Szerelem, szex 

Cél: az igaz szerelem megismerése és megélése  

Követelmény 

- Tudjon különbséget tenni a barátság, rajongás, vágyakozás és szerelem érzésvilága között 

- Tudja, hogy a szeretet, szerelem, vágyakozás nem zárja ki egymást, de külön is tud élni 

- Tudja, hogy a legszebb emberi érzések felelősségvállalással értékesek 

Tananyag 

- A szeretet és a szerelem 

- Lelki és testi vonzalom – szexuális élet 

- A hűség 

 

Életet veszélyeztető tényezők 

Cél: a toleráns viselkedés kialakítása, a szabadidő helyes eltöltése, a sikeres ember viszonya az életet  

        veszélyeztető tényezőkhöz 

Követelmény 

- Fogadja el, hogy az emberek különbözőek 

- Ismerje saját egyéniségét, fogadja el önmagát 
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- Igyekezzen legyőzni negatív személyiségjegyeit 

- Tudja milyen a sikeres ember viszonya az életet veszélyeztető tényezőkhöz 

- Igyekezzen hasznosan, tartalmasan eltölteni szabadidejét 

Tananyag 

- A másság és tolerancia 

- Az ember személyisége, karakterbetegségek 

- A szenvedélybetegek gyógyítása 

- A sikeres ember viszonya a életet veszélyeztető tényezőkhöz 

- A dohányzás és a törvények 

- A drog és a törvények 

 

Élettechnikák 

Cél: reális énkép kialakítása, a kritikai érzék tudatos fejlesztése 

Követelmény 

- Legyen tisztában önmaga és mások megismerésének fontosságával 

- Próbálja betartani a tolerancia elvét és gyakorlatát mások kritizálása és megítélése során 

- Tartózkodjon az előítéletektől 

- Ismerje meg és használja fel a korábbi generációk értékeit 

- Legyen tudatában saját hibáinak és azok korrigálásának lehetőségével 

Tananyag 

-    Önértékelés az általunk létrehozott környezeti hatások tükrében 

- Önismeret, önkritika mások kritikájának elfogadása alapján 

- Kamaszkori túlkapások felismerése és legyőzése 

- Mások józan kritizálása, reális megítélése a tolerancia jegyében, empátia 

- Milyennek látnak engem mások? 

- Milyenek voltak az előző generációk értékei, ezekből mit vett át a jelen generáció, és ez 

milyen új értékeket teremtett? 

- Hogyan élhetünk saját hibáinkkal?  

- Az előítélet és a sztereotípia fogalma és negatívumai 

 

11 – 12. évfolyam 

Fizikai egészség 

Cél: a jó emberi kapcsolatok kialakítása, a felelősségteljes utódvállalás és szexualitás, megújuláskés-

zség 

Követelmény 

- Ismerje a szexualitás biológiai alapjait 

- Ismerje a szexualitás higiénéjét 

- Ismerje a fogamzásgátló módszereket 

- Tudja, hogyan előzhetők meg a nemi úton terjedő betegségek 

- Tudja mit jelent a szexualitásban a tudatos absztinencia 

Tananyag 

- A szexualitás higiénéje 

- Az öltözködéskultúra, egyéniség, színharmónia, elegancia 

- A fogamzásgátlás lehetőségei 

- Nemi betegségek és megelőzésük 

- Házasság, család, utódvállalás 

 

Szociális egészség 

Cél: az erkölcshöz és törvényhez való viszonyulás, a másság elfogadása, ép testben ép lélek, az egés-

zség  

        megőrzése egyéni és társadalmi ügy, az ember, mint erkölcsi lény 

 

Követelmény 
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- Ismerje meg a családon belüli emberi kapcsolatokat, konfliktusokat, megoldási lehetősé-

geket 

- Ismerje meg az együttélés legfontosabb szabályait – tolerancia, türelem, megértés, szeretet 

- Ismerje meg a házasság történetét – milyen a mai házasság és a házasság jövője 

Tananyag 

- A mai magyar család 

- A válások okai, megelőzésük 

- Generációk együttélésének előnyei, hátrányai 

- Felkészülés a családi életre 

- Családtervezés 

 

Életet veszélyeztető tényezők 

Cél: családtervezés, felelősségteljes szexuális élet 

Követelmény 

- Legyen tisztában a gyermekvállalás felelősségével 

- Ismerje mit jelent a terhesség alatti drogfogyasztás 

- Ismerje fel az abnormális nemi kapcsolat veszélyeit 

- Kerülje a lehetőségekhez mérten a negatív tömegkommunikációs hatásokat 

Tananyag 

-    Családtervezés 

-    Az utódvállalás erkölcsi és anyagi feltételei 

-    A nemeknek megfelelő viselkedési forma és norma 

 

Szerelem, szex 

Cél: felelős magatartás a szerelemben, társas kapcsolatokban, a családban 

Követelmény 

- Tudja azt, hogy a családi életet tervezni kell 

- Ismerje a családtervezés, gyermekvállalás módjait 

- Legyen tájékozott a fogamzásgátlás korszerű módszereiről 

- Tudja, hogy milyen veszélyekkel jár a korai testi szerelem 

- Éljen úgy, hogy egészséges utódjai születhessenek 

Tananyag 

- A szerelem története napjainkig 

-  Családi élet tervezése 

- Fogamzásgátlás 

- Egészséges életmód az egészséges utódokért 

- Fertőzések, nemi betegségek – prevenció, gyógyítás módjai 

- Genetikai tanácsadó 

 

Élettechnikák 

Cél: az alapvető és helyes emberismeret alapján megfelelő társas kapcsolatok kialakítása,  

        konfliktusmegoldó technikák megismerése 

Követelmény 

- Ismerje fel hogy az önismeret és az emberismeret mennyire fontos az emberi kapcsolatok-

ban 

- Kerülje a szélsőségeket a felesleges konfliktusok elkerülése érdekében 

- Keresse a megfelelő megoldásokat az adódó konfliktusok kezelésére 

Tananyag 

- Miért fontos társas kapcsolatainkban a helyes önismeret? 

- Milyen a reális önkép? 

- Hogyan segít az önismeret a szélsőségek kikerülésében és a gátlások leküzdésében? 

- Az önkritika és kritika általános szempontjai 

- A kritika a hatás – visszahatás tükrében 
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- Az adódó konfliktusok vállalása, a felesleges konfliktusok kerülése, a megoldási lehetősé-

gek keresése 

- Az emberismeret fontossága az élet bármely területén 

- A felelősség vállalása a döntések során  

- A stressz pszichoszomatikus szerepe 

 
Környezeti nevelési program 

 
Senki sem követhet el nagyobb hibát, 

mint az, aki azért nem tesz semmit,  

mert csak keveset tudna tenni. 

(Burkej) 

 

HELYZETKÉP 

 
Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából 

 

Az iskola épülete modern, az építészeti szabványoknak megfelelők (pl. az egészségügyi követelmé-

nyeknek megfelelő toalett-helyiségek, étkezés előtti tisztálkodási lehetőségek). A javításokat folyama-

tosan végeztetik, baleseti veszélyek nincsenek. Szellőztetés az épület adta lehetőségek szerint megol-

dott. A természetes világításról nagy ablakfelületek gondoskodnak. Hátránya, hogy napsütésben nagy 

a hőség. A termek korszerűen, esztétikusan vannak berendezve. 

 

Megvalósult környezeti nevelési tevékenységeink 
 

BIOKOM projekt  

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, a megfelelő szemétgyűjtő eszközök beszerzése.  

Látogatás a kökényi hulladéklerakóhoz és az Eperfa úti hulladékválogatóba.  

Előadások és filmvetítés a modern hulladékgazdálkodásról (hulladékhelyzet Pécsett, csomago-

lási hulladék, hulladék újrahasznosítás). 

Az iskola egészét érintő akciók, tevékenységek:  

Előadások és játékos vetélkedők szervezése tanulók és meghívott előadók közreműködésével.  

Növényápoló kör megalakítása és működtetése, beltéri növények gondozása, fa ültetése az iskola 

parkjában.  

Témanapok, témahetek: 

Kapcsolatfelvétel a Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási központja és a Környezetvédelmi Felügyelő-

ség munkatársaival:  

Az érdeklődő diákok számára látogatások, természet és környezetvédelmi foglalkozások szervezése és 

lebonyolítása az oktatási központban. 

Az első és második évfolyam számára vetített képes előadások megtartása az oktatóköz-

pont munkatársainak közreműködésével az iskolában (feladatlapok megoldása, játékos 

vetélkedők, memóriajátékok).  

Témák: A DDNP. természeti értékei ( a Duna, a Dráva, mint vizes élőhelyek, a mecseki 

erdők és védett élővilága), Pécs város ivóvízellátása, légszennyezés, vízszennyezés). 

Évente egy napot a lakóhely értékeinek megismerésére fordítunk (a város kultúrtörténeti értékei, me-

cseki túra). 

Fotópályázat: Kiállítások  
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A település és a régió, a helyi értékek 
A nagyvárosi léthez kapcsolódó előnyök és hátrányok meghatározzák környezeti tevékeny- ségünk 

lehetőségeit. A természettel való kapcsolatunk részben terepprogramok szervezésével, részben a váro-

si parkok, kertek tanulmányozásával valósítható meg. A környezetszennyezés és a közlekedés vi-

szonya a sétálóutcák kialakításának következményei, az épített környezet felújítási programja jó vizs-

gálati, elemzési, véleményalkotási lehetőséget adnak. (Disputa magyar és az angol tannyelvű tanulók 

számára angol nyelven).    

Az aktivitás fokozása az iskola környékének rendben tartása, szépítése céljából, amely mindenki szá-

mára hasznos.  

 

Erőforrások 
Belső erőforrások (Humán erőforrások, feladat, szerepkör, erősségek) 

Iskolavezetőség 

Támogatja a környezeti nevelési programokat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen 

tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. Aktívan részt vesz az egyes 

programokban.  

Erősségek: hiteles személyiségek a pedagógusok és a diákság számára. Hasznosítható kapcsolatrend-

szer.  

 

Tanárok 

Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve  tanítják az egyes környezeti tartalmakat.  

Valamennyi szakos belátja, hogy minden tanár feladata a környezeti nevelés.  

 

Környezeti nevelési munkacsoport  

Elkészíti a pedagógiai programnak megfelelően az éves tervet, segíti és koordinálja annak megva-

lósítását. Pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a külső támogatókkal.  

Lehetőséget ad a különböző szakcsoportok programjainak összehasonlítására (akciók, jeles napok 

eseményei stb,) 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez kötődő környezeti    

nevelési tartalmak feldolgozásával.   

Lehetőség van az aktualitások azonnali "kibeszélésére" osztályközösségi szinten, pl. törvényi intézke-

dések, egészséges táplálkozás, reklámok hatásai, életmód kérdései stb.) 

Diákönkormányzatot segítő tanár 

Tagja a környezeti nevelési munkacsoportnak. Lehetősége van a környezeti nevelés egészségnevelési 

területeinek erősítésére.       

Napi kapcsolat a diákokkal egyedi problémák azonnali kezelése. 

 

Iskolaorvos, védőnő 

Előadások tartása az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról.   

Segíti a tanárok munkáját szakmai kompetenciával és személyes ráhatással.  

Adminisztratív dolgozók  

Támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával (pl: levelek, pénzügyi ad-

minisztráció, pályázati elszámolások).  
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Diákok 

A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt (hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, önálló 

kutatások és kezdeményezések. 

Valamennyi diák érintett, nagy a jelentősége a helyi értékek felkutatásának. Partnerség a felnőtt részt-

vevőkkel. A fő hangsúly a szemléletformáláson van. 

Szülők 

Előadások tartása, anyagi támogatás, külső erőforrások felkutatása. 

Az ő szemléletük is formálódik, a környezeti nevelés túlmutat az iskola falain. 

 

Külső erőforrások  (Intézmény, szervezet. A kapcsolat formája, tartalma). 

 

Pécsi Tudományegyetem : szakmai előadások 

Környezetvédelmi Felügyelőség: alkalmankénti, szakmai anyag biztosítása 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság: tanösvény látogatás, oktatás, filmvetítés, szakmai elő-

adások, vetélkedők, terepgyakorlat, információs és szakmai anyagok biztosítása 

ANTSZ : előadások, diákelőadók kiképzése 

Hulladékos cég: BIOKOM projekt 

Anyagi forrást biztosító kapcsolatok: iskolafenntartó, pályázatok, vállalkozó szülők, alkalmi szponzo-

rok, alapítványi befizetések 

 

Botanikus  kert, Állatkert: szakmai segítség, látogatás 

 

 Tárgyi erőforrások 

Ismerethordozók : kép- és hanganyag, folyóiratok, szakkönyvek, Internet, könyvtár 

Audiovizuális eszközök: projektor stb. 
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ALAPELVEK, CÉLOK 

 

ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK 
 

lskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel 

és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészé-

nek fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tart-

juk szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

 

Általános célok, értékek 
Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése 

beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt.  

Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés   

A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

 

Pedagógiai célok  
Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi meg-

alapozása az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

Rendszerszemléletre nevelés     

Környezetetika hatékony fejlesztése  

Érzelmi és értelmi környezeti nevelés     

Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

A környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése  

Az állampolgári - egyéb közösségi - felelősség felébresztése  

Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése  

Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése 

Globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése 

 
TANULÁSSZERVEZESI ÉS TARTALMI KERETEK 

   

TANÓRAI KERETEK 

A/ Hagyományos tanórai foglalkozások 

 
Minden tantárgy tanításához a szaktanárok (munkaközösségek) kidolgozzák a helyi tanterv, illetve a 

tanmenetek mélységében a környezeti nevelési tartalmakat és azok megvalósítására használt tevé-

kenységi formákat, módszereket.  

 

Magyar nyelv és irodalom  

 Ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi alko-

tásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket) 

 Ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és a 

természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

 Erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 Tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a "nyelvi környezetszennyezés" elkerülésére  

 Sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 A tanulókban alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség 

 Növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és termé-

szetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával 

 Fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével 
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Történelem 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a kö-

zösségi normák alakulására 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete 

 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján ke-

resztül 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, az 

állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében 

 

Idegen nyelv 

 A tanulók 

 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának segít-

ségével 

 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével más 

országok hasonló problémáit 

 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok környezetvédelem-

mel foglalkozó szervezeteit 

 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-

munkában választ keresni 

 áIlampolgári felelősségtudatuk fejlődjön 

 A tanulókban alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit 

 

Matematika 

A tanulók 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket matematikai 

módszerekkel demonstrálják 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai 

módszerek alkalmazásával 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni 

 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön 

 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 

 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

megfelelő következtetéseket levonni 

 legyenek képesek reális becslésekre 

 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 

  A tanulókban alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 

 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket 

 

Fizika 

 A tanulók . 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítá-

sát, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, vala-

mint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 
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 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek ké-

pesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak felhasz-

nálni 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó állampolgárrá 

  ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

 

Kémia  

A tanulók  

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel  

 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 

 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére  

 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek használatának csök-

kentésére  

 Ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, tartózkod-

janak ezek kipróbálásától 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsül-

jék meg ezek gazdasági hatásait 

 

Földrajz 

 A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen é1ő és élettelen környezetükről . 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi fo-

lyamatok hatásainak eredményeit 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatároz-

zák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld erőforrásai-

nak kimerüléséhez vezet 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit  

 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 

 

 A tanulókban 

 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény  

 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére 

  fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában való 

aktív részvételi készség 

 

Biológia 

A tanulók  

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetősége-

it  

 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között az 

ok-okozati összefüggéseket 

  legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai környezetük 

közötti kapcsolatrendszert illetően 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat  

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére  

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 
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A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség  

 

Ének-zene  

 A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát  

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban  

 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 A tanulók 

 ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát  

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát  

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 

 tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira  

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát  

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak  

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni  

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően  

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre  

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket  

 

Etika  

A tanulók 

  legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető legkeve-

sebb károsodást okozzák 

 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni  

 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagy-

niuk 

  

A tanulókban 

 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül is 

értéket képviselnek 

 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges környezetért  

 

Tánc és dráma 

A tanulók 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel  
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 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok segítségével  

(árvíz,erdőtüz, stb.) 

 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül  

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket  

 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat)  

A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a valós 

életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő követ-

keztetéseket levonni 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy 

adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban rejlő környezetvédelmi lehetősége-

ket  

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai teszte-

ket  

 rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal közösen 

 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket informatikai 

módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, irodalmi hivatko-

zások 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle 

szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, statisztikai módsze-

rek alkalmazása)segítségével 

 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és energiatakarékos al-

kalmazás feltételeit 

 

Testnevelés 

 A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, egészséges 

testi fejődésüket 

 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek működését tekintve 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalat-

szerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az 

egészségre veszélyes 

 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az eszközök, 

és a tornaszerek 

 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat 

 

A tanulókban 

 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását 

 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 

 segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását 

 

B) A nem hagyományos tanórai formák  
Évente egy alkalommal témahetet szervezünk a tanév elején kiválasztott témából.  

Folyamatosan a szelektív hulladékgyűjtési projektet valósítjuk meg.  
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Terepi programok: 

Tanösvény-bejárás a Pintér kertben   

A Rotári körsétány botanikai és zoológiai értékeinek megismerése  

A Duna-Dráva Nemzeti Park értékeinek megismerése 

 

MÓDSZEREK  
Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény - és tevékenységalapú, 

érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása (memória játékok, riportok készíté-

se, terepgyakorlat, egyszerű megfigyelések, aktív kreatív munka, rajz, film) 

 

TANESZKÖZÖK 
Multimédiás segédanyagok: videofilmek, Internet-hozzáférés - ezek használatához szükséges hardve-

rek {laptop, projektor, tv, videó). 

Digitális fényképezőgép, videokamera, diasorozatok, faliképek, plakátok 

 

AZ  ISKQLAI KÖRNYEZET 

Feladatunk a mindennapi iskolai élet "fizikai" és szellemi környezetének átalakítása a környezeti ne-

velési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi életének ezernyi mozzanatát, s 

azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezetbarátabbá, miképpen alakíthatja az ott 

dolgozók és tanulók életmódját környezet-tudatosabbá. 

 

Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak: 

  anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok 

  pedagógusok, dolgozók példamutatása,  

 a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása 

  termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése  

 

A FOGYASZTÓVÉDELMI NEVELÉS 
Cél: “A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(Nat) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elter-

jesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 

 

Az oktatás tartalmi elemei 

 

Kompetenciák kialakítása: 

 Társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat érvényesí-

teni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése.  

A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos terü-

letek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

 

Fogalmak:  

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marke-

tinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, to-

vábbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessé-

ge és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti prob-

lémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak 

pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profit-

célú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti 

környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiai-
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lag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartá-

sára törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás 

között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de 

közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a 

hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa 

során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek ve-

szélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvé-

nyesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 

Tevékenységek:  

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  

 Riportkészítés az eladókkal  

 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  

 Egyéni és csoportos döntéshozatal  

 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

 Szimulációs játék, esettanulmány  

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci magatartások 

felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

 

A fogyasztóvédelmi nevelés színterei  

 Egyrészt a tanórák. 

 Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás kiegé-

szítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási vegy-

szerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 

Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, 

telefónia 

Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története stb. 

Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 

Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz )  

 Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégek-

kel)  

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel kap-

csolatos foglalkozások 

 

A nevelés segítői 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői. 

 Szervezetek: 
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Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) 

www.fvf.hu 

Tel.: 06 (1) 459 4917 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 

www.ofe.hu 

Tel.: 06 (1) 311 7030 

 

A pedagógiai program megvalósíthatóságának feltételei 

 
Tárgyi feltételek 
A 2. Számú Általános Iskola átadott tantermeivel, valamint alkalmanként a Művelődési Ház helyisé-

geivel együtt megfelelő számban áll rendelkezésünkre tanterem. 

A nagy intézmény egységei biztosítják a tanórán kívüli egyéb tevékenységeinkhez a terepet. 

A jogszabályban előírt, hiányzó eszközök és felszerelések pótlását 2008-ig ütemeztük (a programunk 

a taneszközök, felszerelések fejezetben ezt tartalmazza). 

Pályázatok révén igyekszünk a felszereltségünket önerőből is javítani. 

 

Pénzügyi feltételek 
A fenntartó által biztosított költségvetésből működünk. 

Ezt kiegészítendő igyekszünk hozzájutni a szakképzési támogatásokhoz is. Ebben a szülők is segítsé-

günkre vannak. 

Törekszünk arra is, hogy pályázatok révén egészítsük ki szűkös költségvetésünket. 

 

Személyi feltételek 
Megfelelő végzettségű pedagógusaink, akik folyamatosan továbbképezik magukat (a 40 pedagógu-

sunkból 2004-ben 5 szakértő van és 7 szakvizsgás tanár) a program megvalósításához személyi garan-

ciát jelentenek. 

 

Egyéb feltétel 
Fontos feltétel az ÁMK intézményegységei (könyvtár, művelődési ház, sportegység, Nevelési Tanács-

adó, kollégium, étterem) közötti folyamatos együttműködés, különös tekintettel a két általános iskolá-

ra, ahonnan tanulóink egy részét fogadjuk. Velük programokat szervezünk (pl. külföldi utazás, tanulók 

fogadása; alkotó diákok délutánja) megállapodásokat kötünk (pl. áttanítás) a közös jövő érdekében, 

folyamatosan fejlesztjük az együttműködést újabb formákkal. 

http://www.fvf.hu/
http://www.ofe.hu/
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A taneszközök, felszerelések jegyzéke 
A korszerű oktatást segítő eszközök: projektorok, interaktív tábla, internet-hozzáférés a tantermekben. 

 

Fizika tanítását segítő eszközök 
Dinamométer    40 db 

Kád a hullámok kivezetésére  1 db 

Kolb féle elektroszkop  3 db 

Mágnesrúdpár    1 db 

Vetítővászon    2 db 

Asztalra szerelhető csiga  6 db 

Talpas állvány    2 db 

Barométer    2 db 

Egyes körkúp    1 db 

Fotócella nyeles   1 db 

Galillei lejtő    4 db 

Gőzgép modell   1 db 

Hajszálcsöves közlekedő edény 1 db 

Hengerkerék    1 db 

Hidraulikus sajtó   2 db 

Leíbing Hűtő    1 db 

Magdeburgi félgömb   1 db 

Exponáló óra    1 db 

Prizma     3 db 

Primatartó asztalka   2 db 

Stopperóra    2 db 

Útsokszorosító ejtőgép  1 db 

Geiger-Müller számláló  1 db 

Oszcilloszkop    1 db 

Fénytani készlet   1 db 

Elektrovaria    1 db 

Fizika készlet    2 db 

MT 83 tip.tápegység   1 db 

Optikai pad    2 db 

Fizikai menny.tábla   3 db 

Elektromotor és generátor  1 db 

Írásvetítő    1 db 

Ferdeköpüs Légszivattyú  2 db 

Ampermérő    2 db 

Mérőműszer Polytest    14 db 

Magnetométer    1 db 

Teljesítmény haggenerátor  1 db 

Transzformátor   1 db 

Hőtani tan.kis.klt   1 db 

Középisk.mech.-i tan.kisérl.  1 db 

Elktrosztatikai klt   1 db 

Fénytani kis.eszközök  12 db 

Eszközkészlet    11 db 

Ujj féle rázógép   1 db 

Nukleáris nyomdetektoros klt 1 db 

Eszköz a kinetikus gázelem bem. 1 db 

Mechanikai dem.klt   1 db 

Térmértani klt    1 db 

Hidraulikus sajtó   1 db 
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Tápegység    1 db 

Tematikus falitábla a fizika tanításhoz 1 db 

Mikolacső    3 db 

 
Videokazetták 

 

Fizikai kísérletek 

 

Kémia tanítását segítő eszközök 
Bunsen állvány  3.db 

Csapos tölcsér   1 db 

Kristályosító csésze  1 db 

Büretta fogó   1 db 

Atomok elektronvonzó 

képessége táblázat  1 db 

Higanyos hőmérő  2.db 

Borszeszégő   5.db 

Kettős kanál   5.db 

Pipettaűllvány   1.db 

1000 pipettás üveg  5.db 

Vetítővászon   1 db 

Bunsenégő   2 db 

Gázfejlesztő készítő  3 db 

Hőmérő   6.db 

Jódrács   1 db 

Vízforraló páka  1.db 

Lombikfogó   5 db 

Spirál hűtő   1 db 

Súlykészlet   1 db 

Szilicium-oxid rács  1 db 

Olimpos mikroszkop  1.db 

Elszívó berendezés  1 db 

Televízió színes  1.db 

Desztilláló készülék  1 db 

Laboratoriumi dig.mérleg 1 db 

Grafitrács   3 db 

Kalotta modell  3.db 

Írásvetítő   1 db 

Súlysorozat   1 db 

Fénytani készlet  1 db 

Atom ion készlet  1 db 

Szerves kémiai modell 1 db 

Hidrogén modell  1 db 

Hidrogén modell  1 db 

Műanyagok gyűjteménye 1 db 

Büretta    1 db 

Exicator   1 db 

Molekula készlet           20 db 

Mágneses keverő  1.db 

Kr szerk.kénmolek.rács 1 db 

Tematikus falikép 

 -nyújtott per.rendsz. 

 -atom és ionrács 
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Kötéstípusok falitábla  1 db 

 
Videokazetták: 

 

Kovalens kötés 1-2. 

Kémia IX. kötések 

Kémia VIII. Elektrolízis, Timföldgyártás 

Kémia VII. A víz 

Kémia VI. Az alumínium 

Kémia V. Kénsav 

Kémia IV. Kolloidok és más diszperz rendszerek 

 

 

Földrajz tanítást segítő eszközök 

Térképek 

 

Közép-Európa 

A Föld éghajlata és a főbb tengeráramlások 

Európa országai     2 db 

A Föld országai     2 db  

Ázsia (északi rész) 

Európa 

A Föld felszíne     2 db 

A Föld éghajlata és a főbb tengeráramlások 

Magyarország domborzata és vizei 

A Föld bányászata 

A Föld népsűrűsége 

Japán gazdasága     2 db 

Európa ipara 

A Föld közlekedése 

A Föld mezőgazdasága 

Bundesrepublik Deutschland 

Észak-Amerika gazdasága 

Afrika domborzata 

Közép- és Dél-Amerika 

Nyugat-Európa 

Afrika gazdasága 

Ausztrália és Óceánia gazdasága 

Észak-Európa 

Dél-Dunántúl gazdasága 

Magyarország gazdasága 

Észak-Dunántúl gazdasága 

Dél-Alföld gazdasága 

Budapest és környéke gazdasága    2 db 

Észak-Magyarország gazdasága 

Európa mezőgazdasága 

Szovjetunió és Mongólia 

Közép- és Dél-Amerika gazdasága 

USA gazdasága      2 db 

Európa ipara 

Magyarországa megyéi és közlekedése 

Ázsia – déli rész 

Magyarország közigazgatása és közlekedése 



 

 134 

Közép-Európa 

Baranya megye 

The World 

Brit szigetek panoráma térkép 

 

Szemléltető eszközök 

Földgömb   3 db 

Színes Tv   1 db 

Ásvány és kőzetgyűjt. 4 db 

Diavetítő   1 db 

Vetítővászon   1 db 

Írásvetítő   1 db 

Domborzati modell  2 db 

Tellúrium   1 db 

 

Videokazetták 

 

Másfélmillió lépés Magyarországon I.-II. 

 

Biológia tanítását segítő eszközök 

Lepkefeszítő deszka    5 db 

Bonctál   15 db 

Boncfelszerelés  7 db 

Csípőizület metszete  1 db 

Emberi szem   1 db 

Gége modell   2 db 

Emberi csigolyatípus  1 db 

Emberi fog szerkezete 1 db 

Emberi agy modell  3 db 

Emberi kézfej   1 db 

Kétszíkű szár   2 db 

Gyökér   1 db 

Juhkoponya   1 db 

Juhláb modell   1 db 

Levél szerkezete  2 db 

Madár modell   1 db 

Madár szárnya és tolla 1 db 

Növényi sejt   2 db 

Sertésláb modell  1 db 

Sertés koponya  1 db 

Termések   1 db 

Zárvatermők   1 db 

Vetítővászon   1 db 

Vízbontó készülék  1 db 

Emberi csontváz  1 db 

Emberi torzó fejjel  1 db 

Macskacsontváz  1 db 

Békacsontváz   1 db 

Galambcsontváz  1 db 

Fogtípusok gyűjteménye 1 db 

Emberi fül   1 db 

Emberi szívmodell  1 db 

Emberi nyelv fogakkal 1 db 

Emberi bőrmodell  1 db 
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Pete barázdálódása  1 db 

Emberi gerincoszlop  1 db 

Lapos és csövescsont  1 db 

metszete 

boncfelszerelés  5 db 

kutyafog sorozat  1 db 

mikroszkóp   8 db 

tanári mikroszkóp  1 db 

mikroszkóp metszetek 1 db 

Panasonic videómagnó 1 db 

Biológia fólia transzparens 1 db 

 

Videokazetták 

 

Az emberi test I-IV. 

Biológia I. 

A Kis-Balaton 

A megsebzett bolygó I.-IV., V-IV., V.-VII., VIII.-IX. 

 

 

Történelem tanítását segítő eszközök 

Térképek 

 

Európa a XI. század végén         4 db 

A Föld népei a XIV-XV. században        3 db 

Az ókori Kelet időszámításunk kezdetén (Egyiptom és Mezopotámia az i.e. IV. századig) 

Az ókori Görögország (Hellász) gazdasága és kultúrája az ie. V. században  3 db 

Európa Nagy Károly korában 

A Római Birodalom gazdasága és kultúrája       2 db 

Európa a XVI. század végén 

A Föld népei a XVI.-XVIII. században       2 db 

Európa a XIX. század végén         2 db 

Európa a XVII. század közepén 

Az emberiség az őskorban ie. 4000-ig 

Polgárháború és intervenció Szovjet-Oroszországban 

A gyarmati rendszer 

Az olasz és német egység kialakulása  

Európa a XVII. század közepén 

Európa a XVI. század végén 

A feudális Magyarország a XIII. század közepétől a XV. század elejéig 

Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasága és kultúrája 1867-1914.   2 db 

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában 1301-1437.     2 db 

Magyarország a korai feudalizmus idején 1000-1240. 

Az ókori Kelet (Egyiptom és Mezopotámia) 

Magyarország 1526-1606.         2 db 

A Római Birodalom 

Forradalom és szabadságharc 1848-1849.       2 db 

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 1446-1526.    2 db 

Európa Nagy Károly korában 

Az ókori Görögország (Hellász) ie. VIII.-IV. század 

Magyarország a XVII. században        3 db 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben       2 db 

A Magyar Tanácsköztársaság honvédő harcai 

Az emberiség az őskorban ie. 2000-ig 
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A magyar Tanácsköztársaság honvédő harcai 

Magyarország népei és nyelvei az 1910. népszámlálás járás és városi adatai alapján  

az 1920. utáni határok feltűntetésével 

A római birodalom gazdasága és kultúrája 

Európa a II. Világháború idején        2 db 

Magyarország a XVIII. században 

Európa a XVIII. században         2 db 

Magyarország 1944. Holocaust 

Magyar Szentkorona országainak fontosabb települései és közigazgatása az 1910-es években 

A Föld a II. Világháború után (Helyi háborúk és intervenciók 1945-1990.) 

A gyarmati rendszer 

Honfoglalás és letelepedés 895-1000. 

1914. 

Magyarország a XVIII. században 

A magyar Szent Korona országainak fontosabb települései és közigazgatása 

 

Videokazetták 

 

Tükörcserepek – Magyarország 1956 

Gyökerek és szárnyak 1-2. 

Szép új világ (rendszerváltás) 

1848. 

Fejezetek a Rákóczi szabadságharcból 

Magyar évszázadok I.-II. 

010 for Europe 

Európa – a Megoldás 

 

Magyar nyelv tanítását segítő eszközök 

Videó kazetták 

Etűdök gépzongorára 

Az én XX. Századom 

Tokiói történet 

Öt este 

A burzsoázia diszkrét bája 

Hideglelés  

A rajzoló szerződése 

Országúton 

A szabadság fantomja 

Barátom, Iván Lapsin 

Egy lócsiszár virágvasárnapja 

Ragyogj, ragyogj csillagom 

Rövid film a szerelemről 

Villanás a víz felett 

In memoriam Örkény István 

Mindvégig I.-II. (Arany János írásaiból) 

József Attiláról kortársai 

Csongor és Tünde 

Egy hatás alatt álló nő 

Családi tűzfészek 

Vattatyúk 

József Attiláról a kortársak 

Napfogyatkozás 

Fortissimo – kiáltás 

Vers középiskolásoknak I.-II. 
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A dolgok állása 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Gogol: A revizor 

Déry Tibor: Kedves Bópeer 

Weöres Sándor: Portré 

Lengyel József: Igéző 

Pilinszky János: Portré 

Fekete Péter 

Pastoral 

Az aranypolgár 

Stalker 

Amerikai Anzix 

Megáll az idő 

Szerelem 

Kis Valentinó 

Apa 

Feldobott kő 

Egy csepp méz 

Kölyökbanda 

Mélyvíz 

Útravaló II.-III. 

Szigorúan ellenőrzött vonatok 

 

 

Angol nyelv tanítását segítő eszközök 

Magnó    1 db 

Kazetta   112 db 

Színes TV   2 db 

Panasonic v.magnó  1 db 

Philips videó   1 db 

ITT videómagnó  1 db 

Írásvetítő   1 db 

magnó    4db 

CD-s rádiómagnó  2db 

 

Videó kazetták (könyvtár) 

 

 Knaresborough: Yorkshire video 

 Sherlock Holmes: The Hound of the Baskervilles 

 Viney,P. –Viney,K.: A Week by the Sea 2. 

 Warwick Castle 

 Mel Gibson – Gleen Close: Hamlet 

 The British Council 2., 3., 4. 

 Lake Region Video Pen Pal: ”Maine: Different Place, Same People 

 Walt Disney: Popeye 

 Reading Movies 

 Health Education and Democracy 

 Getting Started with Excel 5.0 

 Word 6.0. Secrets and Timesavers 

 Wales; Heritage of a Nation (BTA) 

 My Fair Lady (Widescreen Edition) 

 The Jungle Book (Alexander Korda’s) 

 The Sound of Music (The Rodgers and Hammerstein Collection) 

 Steven Spielberg: E.T. 
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 Lake District Video 

 Edinburgh (Sean Connery’s) 

 Szent-Györgyi Albert (portréfilm) 

 Szemelvények a mindannyiunkat fenyegető veszélyekről… 

 Magyar évszázadok I.-VIII., IX.-XVI. 

 Korai középkor 

+ 44 oktatási célra átvett kazetta. 

 

3.6. Magnókazetták (könyvtár) 

 

 Practice Tests for Cambridge First Certificate in English 

 Proficiency Practice Tests 1.,2. 

 Proficiency Practice Tests 1.,2.,3. 

 Access to English. Getting on. Story Cassette 1.,2.,3. 

 Access to English. Getting on. Drill Cassette 1.,2.,3. 

 Cambridge Advenced English 1.,2.,3 

 Cambridge Certificate English 1.,2.,3. 

 The CambridgeEnglish Course 1. Student’s Cassette 

 The CambridgeEnglish Course 1. Class Cassette 3.,4. 

 The CambridgeEnglish Course 2. Student’s Cassette 

 The CambridgeEnglish Course 2. Class Cassette 1.,2.,3.,4. 

 The CambridgeEnglish Course 3. Student’s Cassette 

 The CambridgeEnglish Course 3. Student’s Cassette 

 The CambridgeEnglish Course 3. Class Cassette 1.,2.,3.,4. 

 New Cambridge First Certificate English 

 English for Cambridge Proficiency 1.,2. 

 Teach Yourself 

 Further off-Stage 

 Portraits in Words 

 Opening Strategies 1. 

 Opening Strategies 2. 

 Opening Strategies 2. 

 Listening Links Tape 1.,2.,3. (Geddes,M. – Strurtirdge,G.) 

 Teaching the Spoken Language 

 Developing Strategies. Cassette 1.,2. 

 Developing Strategies. Cassette 2. 

 Building Strategies. Cassette 1.,2. 

 Streamline English Departures 

 Streamline English Departures; Speechwork 

 Streamline English Connections. Cassette 1.,2. 

 Streamline English Connections. Cassette 1.,2. 

 Streamline English Destinations. Cassette 1.,2.,3. 

 Streamline English Directions. Cassette 1.,2. 

 Ship or Sheep? Intermediate Pronunciation. Cassette 1.,2.,3. 

 Task Listening 

 Themes 

 Beyond Words. Cassette 1. 

 Meanings into Words. Upper-Intermediate; Drills Cassette 

 Meanings into Words. Upper-Intermediate; Student’s Book Cassette 

 Meanings into Words. Intermediate; Student’s Book Cassette 

 Hotline. Pre-Intermediate 

 Project English 1. Cassette 1.,2. 

 Project English 2. Cassette 1.,2. 
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 English Now. Intermediate, Student’s Cassette 

 English Now. Intermediate, Classroom Cassette 1.,2 

 English Now. Upper-Intermediate, Student’s Cassette 

 English Now. Upper-Intermediate, Classroom Cassette 

 Quartet 2. Cassette 1.,2 

 Study Listening. Cassette 1.,2.,3.,4. 

 Focus Listening 

 Active Listening .Cassette 1.,2. 

 Listen to This. Cassette 1.,2 

 Learning to Listen 

 Listening. Cassette 3/2.,3/2.,4. 

 Writing. Cassette 2.,3. 

 Speaking. Cassette 1.,2.,3.,4. 

 Break into English Cassette 1. 

 Notions in English 

 Functions of English 

 Study Skills in English 

 Study Skills in English 

 Approaching First Certificate 

 First Certificate Tests. Cassette 1.,2. 

 First Certificate Masterclass. Cassette 1.,2. 

 First Certificate Masterclass. Cassette 1.,2. 

 First Certificate Star. 

 Sreetwise. Intermediate. Cassette 1.,2. 

 Framework for Proficiency  

 Five Cambridge Proficiency Tests 

 Criss-Cross. Cassette1.,2. 

 Criss-Cross. Cassette1. 

 Blueprint two. Cassette 1.,2. 

 Longman Proficiency Skills. Coursebook. Cassette 1.,2 

 Longman Advenced English. Cassette 1.,2. 

 Longman First Certificate. Coursebook Set 1. Cassette 1.,2. 

 Longman First Certificate. Coursebook Set 1. Cassette 1.,2. 

 Longman First Certificate. Set 2. Practice Exams 

 Longman First Certificate. Second Book of Practice Exams.  

 Alapfokon nagyobbaknak. Képes-hangos nyelvleckék. 8 darab! 

 Key to Success on the Toefe 

 Developing Writing Skills in English 

 Progress Towards First Certificate. Cassette 1.,2. 

 Themes for Proficiency. 

 Successful Writing 

 Practice Tests Cassette 1.,2. 

 Mission. Coursebook. Classroom Cassette1.,2.,3. 

 Headway Elementary. Classroom Cassette1.,2. 

 Headway. Pre-Intermediate. Classroom Cassette1.,2. 

 New Headway. Elementary. Classroom Cassette1.,2. 

 New Headway. Elementary. Classroom Cassette1.,2. 

 New Headway. Elementary. Classroom Cassette1.,2. 

 New Headway. Pre-Intermediate. Classroom Cassette 1.,2. 

 New Headway. Pre-Intermediate. Classroom Cassette 1.,2. 

 New Headway. Pre-Intermediate. Classroom Cassette 1.,2. 

 New Headway. Intermediate. Classroom Cassette 1.,2. 

 Opportunities Pre-Intermediate. Classroom Cassette 1.,2. 

 New Success at First Certificate 
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 Prospects Beginner 

 Prospects Pre-Intermediate 

 

Német nyelv tanítását segítő eszközök 

Magnó     4 db 

Számítógép + nyomtató  1 db 

Vetítővászon    1 db 

Számítógép+nyomtató 1 db 

Írásvetítő   2 db 

 

Videokazetták: 

Pécs 

Für Freiheit und Einheit 

Deutschprüfung I-II. 

Die Romantik 

Entlang der niederlandisch-deutschen Grenze 

Deutschstunde 

Minne von Barnhelm 

Az egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai 

Turbo 20 db (sorozat) 

Die Weimarer Klassik 

Materialen zur Österreichischen Landeskunde 

 

Magnókazetták: 

Themen neu 1-2-3. 

Hören 

Hörverstandnisübungen 

Mittelstuhe deutsch 

Deutsch aktiv 

Nicht gehört? 

Hörtexten 

Zertifikat deutsch 

Zertifikat Deutsch als Feremdsprache 1-2. 

Miteinander 1-2. 

Deutsch mit Phantasie 

Deutsch aktív 

Songs und Geschichten 

Wege 1-2 

Magyarországi Német Táncháztalálkozó 

Sowieso 1-2. 

Liederreise 

Literatur (Dietrich Krusche, Kafka in Japan, Goethe am Aquator) 

Professzor 1-2 

Zertifikat Deutsch 

Start 1-2. 

 

 

Francia nyelv tanítását segítő eszközök 

Kazettás magnó   1 db 

 

Magnókazetták 

France–Euro-Express  1.2.3. 

 

Rajz tanítását segítő eszközök 
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Gumihenger    1 db 

Vetítővászon    2 db 

Videoton színes TV   2 db 

Funai videó lejátszó   1 db 

VIVITAR 200 F fényképezőgép 1 db 

Diavetítő    1 db 

Axoma nagyítógép   1 db 

Exekta objektív   1 db 

Vetítővászon    1 db 

Tan.testmod.sorozat   1 db 

 

Videokazetták: 

Ókori művészet I. 

Ókori művészet II. 

Korok művészete I. 

Korok művészete V. 

Rajz és műalkotás elemzés I-III. 

Műhelytitkok 

Fejezetek a film történetéből 1-2-3 

Fejezetek a film történetéből 10-11-12 

Fejezetek a film történetéből 13-14-15 

Fejezetek a film történetéből 16-17-18 

Európa – A megoldás Az Eu története 

Pays de la Loire: Cinesymphonie 

 

Ének tanítását elősegítő eszközök 

Cd lemezek   98 db 

Pianínó   

Lemezjátszó     1 db 

Magnó      2db 

 

Számítástechnika tanítást segítő eszközök 

Számítógép   35 db 

Színes TV     1 db 

Videomagnó     1 db 

Programok tanterv szerint 



 

 

  

 

Ifjúságvédelmi oktatást segítő eszközök 

Videokazetták 

 

Tampon testközelben 

Drog helyett élet 

Mielőtt ……. (Drogprevenciós film) 

Közellenség - Az infarktus megelőzése 

Cukorbetegség 

Vészcsengő 

Ne dőlj be bármilyen csábító ajánlatnak 

Végzetes diagnózis AIDS 

Amit a szexről tudni kell 

Szeretve, türelemmel 

Káros szenvedélyes (dohányzás, alkohol) 

Családtervezés 

Jelenségek a lelki élet élettanából I.-II. 

Emlékül Évának (AIDS) 

Úgy érezte, szabadon él (drog) 

 

Kötelező taneszköz - tervezett beszerzések 2004-2008. 

2004. 

olvasólámpa   5 db 

Projektor + kivetítő  1 db 

Rajzasztal   5 db 

Tanuló asztal            10 db 

Tanulói szék            20 db 

 

2005. 

Kémiai labor kialakítása: 

Vegyszerálló asztal   10 db 

Tanulóasztalhoz vízcsap  10 db 

Tanulóasztalhoz gázcsatlakozó 10 db 

Tanuló asztalhoz törpefesz. csatl. 10 db 

 

Tanulóasztal    10 db 

Tanulói szék    20 db 

 

2006. 

Nyelvi labor kialakítása: 

 Tanulóasztal    15 db 

 Tanulói szék    15 db 

 Nevelői asztal      1 db 

 Nevelői szék      1 db 

 Tábla       1 db 

 Magnetofon      1 db 

 

Tanulóasztal    10 db 

Tanulói szék    20 db 

 

2007. 

Nyelvi labor kialakításának folytatása (technika) 

Tanulóasztal    10 db 

Tanulói szék    20 db 
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2008. 

Nyelvi labor kialakításának folytatása (technika) 

Tanulóasztal     20 db 

Tanulói szék    40 db 
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I. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai fog-

lalkozások és azok óraszámai  
 

Magyar- angol két tanítási nyelvű osztály (A) 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem angolul 2 2 3 3 

Emberismeret és etika   1  

Célnyelv (angol)  9 6 4 5 

Célnyelvi civilizáció   2 2 

2. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika angolul  3 3 3 4 

Informatika 2 1   

Bevezetés a filozófiába    1 

Fizika 1, 5 2 2  

Biológia angolul   1, 5 2 2 

Kémia 1, 5 2   

Földünk és környezetünk angolul  2 2  

Ének-zene 1 1   

Rajz 1 1   

Testnevelés és sport 2, 5 2, 5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tantervi modulok     

Társadalomismeret    2 

Tánc és dráma 1    

Mozgókép és médiaismeret    1 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve határozhatja meg)   2  

Kötelező óraszám 32, 5 32 31,5 30,5 

Emelt vagy közép sz. érettségire készítő    2 2 

Tanulónak heti óraszám 32, 5 32 33, 5 32,5 



 

 

  

 
Általános gimnáziumi osztály (B) 

emelt óraszámú angol  (fél osztály)  

emelt óraszámú informatika (fél osztály) 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem  2 2 3 3 

Emberismeret és etika   1  

1. Idegen nyelv 3 3 3 3 

2. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

jInformatika  1, 5 0, 5   

Bevezetés a filozófiába    1 

Fizika 1, 5 2 2  

Biológia és egészségtan  1, 5 2 2 

Kémia 1, 5  2   

Földünk és környezetünk 2 2   

Ének-zene 1 1   

Rajz 1 1   

Testnevelés és sport 2 2 2, 5 2, 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tantervi modulok     

Társadalomismeret   1 1 

Tánc és dráma 1    

Mozgókép és médiaismeret    1 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve határozhatja meg)   2  

Emelt óraszámú képzés - angol vagy informatika   4 4 

Kötelező óraszám 27, 5 28 31, 5 29, 5 

Emelt óraszámú képzés - angol vagy informatika 2 2   

Informatika 0, 5 0, 5   

Testnevelés 0, 5 0, 5   

Emelt vagy közép sz. érettségire készítő   2 2 

Tanulónak összes 30, 5 31 33, 5 31, 5 
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Általános gimnáziumi osztály (C) 

német nemzetiségi nyelvoktató program (fél osztály) 

emelt óraszámú társadalomismeret (fél osztály) 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem  2 2 3 3 

Emberismeret és etika   1  

1. nyelv (Német nemzetiségi nyelvoktató , angol, német, francia)  3  3 3 3 

2. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika  3 3 3 4 

Informatika 1, 5    

Bevezetés a filozófiába    1 

Fizika  1, 5 2 2  

Biológia és egészségtan  1, 5 2 2 

Kémia 1, 5 2   

Földünk és környezetünk  2 2   

Ének-zene 1 1   

Rajz 1 1   

Testnevelés és sport 2 2 2, 5 2, 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tantervi modulok     

Pénzügyi ismeretek (Társadalomismeret)   1  

Társadalomismeret    1 

Tánc és dráma 1    

Mozgókép és médiaismeret    1 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve határozhatja meg)   2  

Emelt óraszámú képzés – német nemzetiségi nyelvoktató vagy társada-

lomismeret 

  3 4 

Kötelező óraszám  27, 5 27, 5 30, 5 29, 5 

Emelt óraszámú képzés – német nemzetiségi nyelvoktató vagy társada-

lomismeret 

2 2   

Testnevelés 0, 5 0, 5   

Informatika (Nem kötelező) 0, 5 1   

Emelt vagy közép sz. érettségire készítő   2 2 

Tanulónak összes 30, 5 31 32, 5 31, 5 
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1.1. A tantervekről 

Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályokban a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelv-

ében megfogalmazottak alapján folyik az oktatás. A célnyelv tanítása. a négy évfolyamos két tanítási 

nyelvű középiskolák számára készült kerettanterv alapján történik. A célnyelvi civilizáció tanításához 

a célnyelvi civilizáció kerettantervét használjuk. 

A két tanítási nyelvű osztályokban a többi tantárgy oktatása is a kerettantervek alapján történik, az 

érettségi követelmények, témakörök figyelembevételével. 

 

Az általános gimnáziumi osztályokban is a kerettantervek alapján tanítunk, figyelve az érettségi köve-

telményekre, témakörökre. 

Az emelt óraszámban tanított tantárgyak programját külön a helyi tantervhez csatoljuk. 

 

Ezek a következők:  

 Informatika 

 Társadalomismeret 

 Német nemzetiségi nyelvoktató program  

 Emelt óraszámú angol nyelv 9 –12. évfolyam 

 Emelt szintű érettségire készítő program német nyelvből 

 Emelt szintű érettségire készítő program angol nyelvből 

 Emelt szintű érettségire készítő program francia nyelvből 

 Emelt szintű érettségire készítő program matematikából 

 Emelt szintű érettségire készítő program magyar nyelv és irodalomból 

 Emelt szintű érettségire készítő program történelemből  

 Emelt szintű érettségire készítő program biológiából. 

 
1.2. A kompetenciaterületek beépítése a tantárgyakba 

Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra keretében vé-

gezzük, másrészt a hagyományos tantárgyak oktatásába, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokba is 

beépítjük  

Az alábbi életpálya-építő kompetenciákat fejlesztjük elsősorban: önismeret, önbemutatás, 

álláskeresési technikák, munkaerő-piaci ismeretek, tanulásmódszertan. 

A szociális és életviteli kompetenciák közül pedig az alábbiak szerepelnek programunk-

ban: környezettudatos magatartás, kritikai gondolkodás, aktív felelősségtudat, szociális 

érzékenység, problémamegoldó képesség. 

Együttműködés (kooperativitás), empátia, tudatosság a kapcsolatokban, barátság, családi 

szerepek. 

Önállóság, önbizalom, belső harmóniára való képesség, kreativitás, nyitottság, rugalmas-

ság, mások elfogadása. 

 

1.3. A Magyar nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány és az Ok-

tatási és Kulturális Minisztérium által menedzselt pénzügyi oktatási program keretében a képzési spe-

cialitásaink óráin pénzügyi ismereteket tanítunk a program óratervei alapján. 

 

A kéttannyelvű képzésünkbe helyileg kidolgozott uniós ismereteket tartalmazó modult iktattunk be. 

 

A német külügyminisztérium által menedzselt német nyelvvizsgára (DSD) végzünk felkészítést a 

program tanterve alapján, a PASCH iskolahálózat tagjaként. 
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2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 
Az általunk használt tankönyveknek, tanulmányi segédleteknek és taneszközöknek korszerűnek, 

szakmailag megbízhatónak, jónak, lehetőség szerint esztétikusnak kell lenniük. 

Segítségükkel tudni kell teljesíteni a kerettantervek és az iskola helyi tantervi követelményeit. 

Nem okozhatnak indokolatlanul nagy anyagi terhet a szülőknek és a tanulóknak. 

A tankönyvek kiválasztása a szaktárgyi munkaközösség joga, ha a tanár ilyen munkaközösségbe nem 

tartozik, úgy az iskolavezetéssel egyezteti tankönyvválasztási javaslatát. 

A Nevelési Központ Könyvtára kiváló lehetőségeket biztosít a kiegészítő ismeretek megszerzésére, 

ezt az adottságot ki kell használnunk. 

 
3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés, a továbbhaladás feltételei 
3.1. Az iskolán belüli továbbhaladás  

feltétele az előző osztály tantárgyi követelményeinek legalább elégséges minősítéssel való teljesítése 

valamint az iskolán belüli együttélés normáinak való megfelelés. 

Formai kötöttség a továbbhaladásban, hogy a harmadik évfolyam tanulója csak az lehet, aki a második 

évfolyamot záró vizsgákat letette. Ez alól a vizsga alól csak rendkívül indokolt esetben, az osztályban 

tanító valamennyi tanár jóváhagyásával az igazgató adhat felmentést. 

A javítóvizsga lehetőségének biztosítása és a hiányzások miatti osztályozó vizsgák biztosítása a 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően történik. 

 

A gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat az ANK általános iskoláinak azok a tanulói, 

akik teljesítik a gimnáziumi fejlesztést megalapozó követelményeket. Rendelkeznek az olvasás- 

és szövegértésnek, a matematikai eszköztudásnak, valamint az alább felsorolt tárgyakból az 

ismereteknek és képességeknek azzal a szintjével, melyre a középiskolai oktatás építhető.  

Javasoljuk,  

 hogy ez a 7. év végi és 8. félévi eredményükben magyarból és matematikából le-

galább a közepes teljesítmény legyen; 

 ugyanezen időszakok tanulmányi eredményét tekintve pedig a 3,6-es átlag a kö-

vetkező tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, ma-

tematika, fizika, kémia, biológia és földrajz.  

A fenti tanulmányi átlageredmény iránymutató. 

 

Ennél alacsonyabb átlaggal azok a diákok kerülhetnek be a gimnáziumba, akikről a két iskola-

fokozat képviselői –a gyerekek személyes boldogulásának esélyeit mérlegelve-, egyéni elbírálás 

alapján úgy ítélik meg, hogy a tanuló a gimnáziumot képes elvégezni. 

 

Azoknak a tanulóknak a tantárgyi felkészültségéről, akik valamelyik speciális előismeretet felté-

telező irányt (angol két tannyelvű, német nemzetiségi nyelvoktató) választanak, már a jelentke-

zés benyújtása előtt, az általános iskolában dolgozó szaktanárokkal együttműködve tájékozó-

dunk. 

 

3.2. Az iskolán kívüli pályakövetés 

Az iskolánkba bekerült tanulók eredményéről, a 9. évfolyamon nyújtott teljesítményükről a 

következő tanév októberében értesítjük a küldő intézményeket. 

 

Az iskola eredményességének legfőbb mutatójaként kezeljük a tőlünk kikerülő tanulók pályájá-

nak sikerességét. Ezért nyomon követjük diákjaink boldogulását. Ennek elemei: 

A 12. évfolyamosok továbbtanulásáról az osztályfőnökök a következő tanév szeptemberében 

elkészítik az összesítést.  

A továbbtanulásról szóló országos adattárakból szintén összeszedjük az információkat. 

Ezeket az érettségi értékeléséről szóló értekezleten elemezzük. 
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A volt diákjainkból alakított pártoló körtől a számukra és segítségükkel szervezett programja-

inkon szintén informálódunk az iskolánkban összeszedett tudás használhatóságáról. 

Interjúkat készítünk egykori diákjainkkal. 

Az Apáczai-díjasok pályájának alakulását írásos formában is rögzítjük az erről készített emlék-

könyvben. 

A Pécsi Tudományegyetemmel létesített szakmai kapcsolatot is felhasználjuk az egykori növen-

dékeink boldogulásának nyomon követéséhez. 

 

 

4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
 

4.1. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése: 

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

folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben 

tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

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

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

követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei eredményei 

hogyan változtak-fejlődtek-e vagy hanyatlottak-az előző értékelés óta.  

 

A tantárgyakban elért teljesítmény, tudás értékelése hagyományos módon történik. 

Jeles (5) 

Jó (4) 

Közepes (3) 

Elégséges (2) 

Elégtelen (1) 

 

Érdemjegyeket év közben, osztályzatokat félévkor, év végén alkalmazunk. 

Alkalmazunk a diagnosztikus, a fejlesztő és a szummatív értékeléseket egyaránt. 

Az egyes közoktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló mérést végzünk szövegértésből, a fejlesztés 

megalapozásához. 

Oktató-nevelő munkánk során nem mondunk le a tanulók fejlesztő értékeléséről. 

A hagyományos tantárgyak szummatív értékeléseikor kompetenciamérő feladatokat is adunk. 

Ahhoz, hogy a tanuló lezárható legyen, legalább három érdemjegyet kell kapnia félévente az adott 

tantárgyból. 

Feladatunk: annak megállapítása, hogy a tanulók a tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tettek-e, és 

ha igen, milyen szinten tettek eleget. 

 

Ennek eszközei: szóbeli és írásbeli számonkérés 

 

4.2. A szóbeli számonkérés általános fajtái: 
Rendszeres szóbeli feleltetés 

A második évfolyamot záró szóbeli vizsga  

Szóbeli érettségi vizsga 

 

Valamennyi tantárgy esetében (testnevelés kivételével) a tanév során lehetőséget kell teremtenie a 

tanárnak, hogy a tanuló szóban is felelhessen. Nem buktatható meg tanuló úgy, hogy szóbeli felelésre 

alkalmat ne kapott volna a tanév során. 

 

4.3. Az írásbeli számonkérés fajtái: 
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Évenkénti tantárgyi „nagydolgozatok” 

Röpdolgozatok 

Házi dolgozatok, esszék 

Témazáró dolgozatok 

portfolió 

Második évfolyamot záró írásbeli vizsga 

Írásbeli érettségi vizsga 

 

5. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 
A magatartással hangsúlyozzuk a következő alapelveket, amelyeket az osztályozó konferencia mérle-

gel a magatartás és a szorgalom értékelésekor és a jegyek kialakításakor: 

 

 A közösséghez való aktív és pozitív viszonyulást épp úgy elvárjuk, mint az egyéniség pozitív 

megnyilvánulásait; értékelésünk során ezek együttes mérlegelését végezzük: 

 

 A tanulói teljesítmény és az eredmény egyaránt fontos, de értékelésünk nem mondhat 

ellent az eredményességnek a szorgalom értékelésében; 

 

 A közös normák okán - és mert a félévi és a tanév végi fokozatok kialakítása, ha nem is 

azonos, de közel áll szándékában az osztályozáshoz - indokolt a tanulók magatartásának és szor-

galmának összehasonlító mérlegelése is. 

 

 A magatartási és szorgalmi kudarcokat, az elvárható teljesítmény (az együttélésben 

való önmegvalósításhoz és az eredményes munkavégzéshez szükséges teljesítmény) hiányait fi-

gyelembe vesszük; ilyenek: igazolatlan hiányzások, fegyelmezetlenségek, tanulmányi munkában 

tanúsított hiányos szorgalom stb. 

 

A magatartás és a szorgalom értékelése az osztályfőnökök és az egyes tanulókat tanító tanárok közös 

feladata, amelyet az osztályfőnökök fognak össze. 

 

A tanuló magatartásáról ill. szorgalmáról indokolttá vált szülői értesítéseket az osztályfőnök beírja az 

ellenőrzőbe. 

 

A magatartás félévenként és évenként történő értékelésekor figyelembe vesszük az eltelt időszak egé-

szének magatartási és szorgalmi megnyilvánulásait, és mindezek mérlegelésével alakítjuk ki a dönté-

sünket. 

 

A magatartás- és szorgalomminősítések (osztályzatok) konkrét tartalmi hátterét az osztályfőnöki mun-

kaközösség határozza meg, a tantestület fogadja el, az iskolavezetés pedig közzé teszi.  

 

A magatartás és a szorgalom félévi és tanév végi értékelése osztályozó konferencián történik. Az érté-

kelésben a tanulót tanító tanárok vesznek részt. 

 

A minősítéseket numerikusan is kifejezzük, ez kerül a naplóba, értesítőbe, bizonyítványba. 

 

A tanuló munkájának, viselkedésének elismerése írásos és szóbeli dicsérettel is történhet. 

 

Az együttélés szabályait megsértőkkel szemben szankciókat alkalmazunk. A szankcionálás fokozatai 

párhuzamosak az elismerés fokozataival. 

 

A dicséretek és büntetések fokozatainak tartalmát az osztályfőnöki munkaközösség fogalmazza meg, a 

tantestület és a diákönkormányzat hagyja jóvá. (melléklet) 
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A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás: 

- Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, pél-

dás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi; 

- Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti; 

- A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat; 

- A felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő, együttmű-

ködő és jóindulatú; 

- Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben; 

- Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes; 

- Megnyilvánulásaiban őszinte. 

Jó: 

- Az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok ta-

pasztalhatók, de törekszik a kijavításukra; 

- Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi; 

- A házirendet betartja; 

 

- Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek; 

- Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés. 

 

Változó: 

- Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, az osztályközösség 

alakítására nincs befolyása; 

- Viselkedésével szemben kifogás merül fel; 

- Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen; 

- Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész; 

- Önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó; 

- Legsúlyosabb fegyelmező intézkedés vele szemben: igazgatói figyelmeztetés. 

 

Rossz: 

- Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek; 

- A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja; 

- A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván be-

szél, verekedik; 

- Igazgatói intésben, vagy fegyelmi büntetésben részesült az adott időszakban. 

-  

5.2. A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás: 

- Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb 

eredményre törekszik; 

- Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 

- Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el; 

- Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig készül, figyel, 

érdeklődő; 

- Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanya-

ga a tananyagon kívülre is kiterjed, az iskolát tantárgyi versenyeken eredményesen képvi-

seli. 

Jó: 

- Annak a tanulónak szorgalma, aki a házi feladatot elvégzi, az órákra képességeihez mér-

ten lelkiismeretesen készül, az órán dolgozik, de többre nem törekszik; 
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- Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát; 

- Általában felkészül, órai aktivitása, a munkához való viszonya a tőle elvárható szintű; 

- Érdeklődése megmarad az iskola tananyag keretein belül. 

Változó: 

- Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogat-

ják egymást; 

 

- Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát; 

- Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 

- Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag: 

- A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem végzi 

el; 

- Képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi elő-

rehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 

- Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 

- Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi; 

- Ha a tanulónak félévkor vagy tanév végén elégtelen osztályzata van. 

 

5.3. A tanulók jutalmazása 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, kiemelkedő, illetve képességeihez mérten folyama-

tosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy kiemelkedő közösségi munkát végez osztálya, az iskola 

érdekében, illetve kimagasló eredményt ér el iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, sport, 

szakmai versenyeken, vetélkedőkön, az iskola jutalomban részesítheti. 

 

A jutalmazás elvei és fokozatai: 

 

A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi és egyéb irá-

nyú munkájában elért jó eredmények jutalmazása fontos pedagógiai eszköz. 

 

a) Szaktanári dicséret 

- kiemelkedő szaktárgyi munkáért 

- példamutató szakköri tevékenységért 

- kiemelkedő diákköri munkáért 

 

b) Osztályfőnöki dicséret 

- osztályszintű megmozdulás szervezéséért 

- kiemelkedő iskolai szintű szereplésért 

- háziversenyen való jó szereplésért 

- gyenge tanuló folyamatos segítéséért 

 

c) Igazgatói dicséret 

- több osztályfőnöki dicséret után második fokozatként 

- megyei tanulmányi versenyeken, pályázatokon való jó szereplésért 

- az iskola hírnevét öregbítő kulturális, sport és egyéb teljesítményekért. 

 

d) Írásbeli szaktanári vagy általános tanulmányi dicséret 

- félévenként az osztályozóértekezlet alapján 

 

e) Tantestületi dicséret 

- országos tanulmányi vagy sportversenyeken kiemelkedően sikeres szereplésért 

- az iskolai közösség érdekében végzett igen jelentős tevékenységért 
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f) Apáczai-díj 

- az alapszabályban megfogalmazottak szerint 4 éves munka alapján 

 

A fenti fokozatok alapján oklevél és könyvjutalom adható. 

 

5.4. A tanulók büntetése 

Azt a tanulót, aki a házirend előírásait vétkesen megszegi, tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan 

nem teljesíti, a gyakorlati oktatás szervezőjének munkarendjét megsérti, igazolatlanul mulaszt bünte-

tésben lehet részesíteni, melynek fokozatai: 

- fegyelmező intézkedések 

- fegyelmi büntetések 

-  

Fegyelmező intézkedések 

a) Az a tanuló, aki tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatla-

nul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

b) A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés, nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe 

kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

 

c) A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó; testi fe-

nyítést alkalmazni tilos. 

 

d) A fegyelmi szabályzat kiterjed az iskolába beírt minden tanulóra az érettségi vizsga eredmé-

nyének kihirdetéséig, kivéve, ha közben a tanuló tanulmányait megszakította, kizárták, vagy törölték a 

tanuló sorából. 

  

A tanulóval szemben az alábbi fegyelmező intézkedések hozhatók: 

 

1. A szaktanár körébe tartozók: 

szaktanári figyelmeztetés, intés 

 

2. Az osztályfőnök hatáskörébe tartozók: 

- szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

- írásbeli intés 

- megbízatás visszavonása 

 

3. igazgatói hatáskörbe tartozók: 

- szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

- írásbeli intés 

 

A tanuló órai fegyelmezetlenségéért igazolatlan óra nem adható. 

 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, indokolt 

esetben írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

Az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetések: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

 

A nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetések: 
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- az iskola látogatásának felfüggesztése azzal, hogy a tanuló osztályozó vizsga letételével 

folytathatja tanulmányait 

- áthelyezés másik azonos típusú iskolába 

- eltiltás a tanév folytatásától azzal, hogy tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. (tankötelesekre nem alkalmazható) 

 

 
6. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 
A tantárgyakban elért teljesítmény, tudás értékelése hagyományos módon történik: 

 

Jeles (5) 

Jó (4) 

Közepes (3) 

Elégséges (2) 

Elégtelen (1) 

 

A magatartás és a szorgalom félévi és tanév végi értékelése osztályozó konferencián történik 

 

A minősítéseket numerikusan is kifejezzük, ez kerül a naplóba, értesítőbe, bizonyítványba. 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 

érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2), 

érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanuló munkájának, viselkedésének elismerése írásos és szóbeli dicsérettel is történhet. 

 

Az együttélés szabályait megsértőkkel szemben szankciókat alkalmazunk. A szankcionálás fokozatai 

párhuzamosak az elismerés fokozataival. 

 

A dicséretek és büntetések fokozatainak tartalmát az osztályfőnöki munkaközösség fogalmazza meg, a 

tantestület és a diákönkormányzat hagyja jóvá. 

 

 
7. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésé-

ben betöltött szerepe, súlya 

 

Az írásbeli számonkérés fajtái: 

Évenkénti tantárgyi „nagydolgozatok”(magyar nyelv és irodalom) – félévente egy 

Röpdolgozatok – indokoltság szerint 

Írásbeli felelet - indokoltság szerint 

Házi dolgozatok, esszék – indokoltság szerint 

Témazáró dolgozatok – értelemszerűen a témák végén 

Második évfolyamot záró írásbeli vizsga – egyharmad arányban számítjuk be az év végi osztályzatba 

Írásbeli érettségi vizsga – a hatályos jogi szabályozás szerint 

 

A röpdolgozatok és az írásbeli feleletek eredményét egy érdemjegyként kezeljük. 

Az évenkénti tantárgyi nagydolgozatokat, a házi dolgozatokat és a témazáró dolgozatokat – munkakö-

zösségi megállapodás alapján- nagyobb súllyal is figyelembe vehetik a szaktanárok, amennyiben erről 

tanév elején a tanulókat tájékoztatták. 

Második évfolyamot záró írásbeli vizsga eredményét egyharmad arányban számítjuk be az év végi 

osztályzatba. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

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

gyekre történő átváltását a munkaközösségi munkatervben kell rögzíteni. 

 

A tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon belül egy – egy osztállyal legfeljebb 

kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel a dolgozat írása előtt be kell jelenteni a tanulóknak. 

 

A félév zárásáig témazáró dolgozatok és a nagydolgozatok megőrzéséről, a szülő számára a betekintés 

lehetőségének biztosításáról a tanár gondoskodik. 

A röpdolgozatokat és az írásbeli feleleteket a tanár végleg kiadhatja a tanulók számára. 

 

A második évfolyamot záró vizsga pontos rendjét külön dokumentumban rögzíti a tantestület. 

A vizsgán nyújtott tanulói teljesítmények értékelése egy megállapodás eredményeként kialakult rend-

szer szerint történik. 

 

 
8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

(készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása és a tan-

anyag órai feldolgozásához kapcsolódó előkészítő munka. 

 A tanulók - az érettségire készülő tizenkettedik évfolyamon tanulók kivételével – a tanítási szüne-

tek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szó-

beli, sem írásbeli házi feladatot. 

 

9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez használt módszerek 
Iskolánkban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tanulók fizikai állapotát évente 2 alkalom-

mal, 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, lehetősé-

get biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képes-

ség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére és megtartására.  

 

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

dicionális képességeit, fizikai állapotát.  

A Hungarofit tesztrendszer a terhelhetőséggel, egészséggel összefüggő fittség, műszerek nélküli ob-

jektív mérésére szolgál.  

A mérési módszerrel az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket mérjük.  

a.) az aerob kapacitást, amely a kardirespiratórikus rendszer állóképességének legjobb mérő-

száma, 

 

 b.)  azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk 

során a leggyakrabban használunk és amelyek gyengesége például a tartási rendellenességek leggya-

koribb okozói.  
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Az előzőekben jelzett képességeket  a következő motorikus próbákkal  mérjük: 

 a.) aerobic kapacitás (állóképesség ) - Cooper-teszt -tel 

 b.) l. Alsó végtag dinamikus erejének mérése - helyből távolugrással 

  2.Vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése  -  fekvőtámaszban, karhajlítás és 

nyújtással. 

  3. Hátizmok erő-állóképességének mérése - hason fekvésből törzsemelés és leenge-

déssel 

  4. Hasizmok erő-állóképességének mérése - hanyattfekvésből, felülés és visszaeresz-

kedéssel. 

 

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

tási Minisztérium 2000-ben kiadott "Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez 

" című kiadvány tartalmazza.  

 
11. A német nemzeti kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő német nemzeti 

kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktató program alapján is tanítjuk a német nyelvet. 

Ennek keretében, a kerettanterv alapján, úgy állítottuk össze a tananyagot, hogy a német nemzetiségre 

jellemző anyanyelvi, történelmi, földrajzi kulturális és népismereti tudnivalók is helyt kapjanak ben-

ne.  

A nemzetiségi ismereteket elsajátítására a nemzetiségi Hon és népismeret Kerettanterv ad támponto-

kat. 

Fontosnak tartjuk a diákok német nemzetiségi azonosságtudatának fejlesztését, ezért a történelmi, 

irodalmi, művészeti ismereteket integráltan oktatjuk a történelem, a nyelvi és a művészeti tantárgyak 

keretében. 

A múlt értékeinek bemutatása mellett hangsúlyt helyezünk a jelen fontos kulturális, közéleti esemé-

nyeinek bemutatására is.  

A diákok figyelik a nemzetiségi sajtó híreit, maguk is publikálnak pl. a „Neue Zeitung” c nemzetiségi 

hetilapba. Rendszeres nézői az „Unser Bildschirm” adásainak és a nemzetiségi rádió műsorok szer-

kesztésében is részt vesznek. 

Az iskolánkban működő angol disputa kör mintájára német nyelvből is felkészítjük a diákokat az aktív 

közéleti szereplésre. A grazi testvériskolánk, a Kepler Gimnázium politikai nevelés programja is tám-

pontokat ad ehhez. 

Diákjaink közül néhányan tagjai a német nemzetiségi ifjúsági szervezetnek a GJU –nak, ők a minden-

napokban is tanulják a nemzetiségi érdekérvényesítést. 

 

A Lenau Ház és a szekszárdi Deutsche Bühne rendezvényeinek látogatásával a mai művészet német 

nemzetiségi képviselőivel is megismertetjük tanulóinkat. 

 

- A német nemzetiségi nyelvoktató képzésben résztvevő tanulóink az egyéb tantárgyakat ma-

gyar nyelven tanulják, ezeknek tananyaga a helyi tantervünkben megtalálható. 

 

- A nemzeti és etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulókat is megismertetjük a német nemzeti-

ség kultúrájával. Ennek tananyaga a nyelvoktató programunk tantervében megtalálható. Az 

anyag közvetítését pedig az alábbiak szerint oldjuk meg:  

Minden tanévben rendezünk nemzetiségi projekt napot, amelynek során bemutatjuk a tanulóknak a 

német nemzetiség egy-egy jeles képviselőjét, politikusát, művészét. 

A nemzetiségi művészek, kézművesek alkotásait is megismerhetik a tanuló a műterem látogatások 

során, a Lenau Ház kiállításain. 

A német nemzetiségi településeket, falvakat felkeressük, kirándulások, projekt napok szervezésé-

ben, hogy megismertessük a diákokkal a német településszerkezetet, népszokásokat, kultúrát, élő 

népi hagyományt, politikai önszerveződéseket, a kulturális egyesületeket, rendezvényeket. 
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Minderről dokumentációt készítünk, és a videofilmeket, hanganyagot, sajtótermékeket, plakáto-

kat, kiadványokat nagy iskolai prezentáció keretében bemutatjuk az iskola többi tanulójának is, 

akik nem a nemzetiségi program alapján folytatják tanulmányaikat.. Kiállítást szervezünk, előadá-

sokat tartunk, vetélkedőket a feldolgozott témákból.  

A nemzetiségi projekt napokon vendégeink a szülők, nagyszülők, köztük a nemzetiségi szülők aktívan 

segítik a programok szervezését. Élménybeszámolóikkal, énektanulással a nyelvjárással törté-

nő megismertetéssel mindenki számára érdekes tudnivalókkal szolgálnak. 
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BEVEZETÉS 
Kollégiumunk az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ egyik intézményegysége, ezért 

fontosnak tartottuk, hogy a Pedagógiai program elkészítése során a törvényességi szempontok (Kt. 

49.§-ában foglaltak, kitüntetetten a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját tartalmazó 

46/2001.XII.22., az azt kiegészítő 44/2002.VI.18. rendelet és a minőségfejlesztésre vonatkozó 3/2002 

OM rendelet, valamint a 36/2009. XII.23. OKM rendelet) figyelembevétele mellett a Pedagógiai prog-

ramunk szellemiségében, tartalmában igazodjon az intézményi szintű programhoz. Az intézményi 

Pedagógiai programban megjelenő szerkezet intézményegységünk programjában módosul, de tartalmi 

kifejtései megjelennek, elhelyezve a megfelelő nevelési területben.(1.sz. melléklet).  A kollégium más 

funkciójából következően ezt még az teszi szükségessé, hogy Pedagógiai programunk a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja alapján, és erre építve készült el. 

Pedagógiai programunk szakmai szempontból megalapozza és segíti az intézményi munkát, lehe-

tőséget ad a folyamatok kézben tartására valamint figyelésére, egyúttal a jövő tudatos alakítására irá-

nyuló elgondolás, elhatározás. 

Fontossága abban rejlik, hogy biztosítja a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában lefekte-

tett általános működési alapelvek, célok, feladatok, tartalmak és módszerek valamint követelmények 

szerinti működés tervezését, azaz annak megfogalmazása, hogy intézményegységünkben hogyan old-

juk meg a nevelési feladatokat. 

Szándékunk az új programmal kapcsolatban, hogy a következő 5 évre meghatározza stratégiánkat 

és partnereink előtt világos legyen, hogy honnan, hova, milyen módon akarunk eljutni. 
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JÖVŐKÉP 

Intézményünkben rendszeres időközönként mérjük és értékeljük partnereink elégedettségi szintjét, 

napi tevékenységünket ehhez igazítjuk. 

Tanulóink komfortos környezetben élnek. Komfortérzetüket fokozza a háztartási gépekkel jól fel-

szerelt konyha, otthonosan berendezett hálószobák, igényesen kialakított vizesblokkok és az ÁMK 

által nyújtott egyedülállóan komplex szolgáltatások igénybevételének lehetősége. 

Olyan intézmény vagyunk, amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, elkötele-

zettségére, amelyet együttműködésre kész vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és jogszabályok 

szellemében. 

Intézményegységünk valamennyi dolgozója megfelelő végzettséggel és magas szakmai felkészült-

séggel rendelkezik, ami hozzájárul tanulóink szocializációjához, személyiségének kibontakoztatásá-

hoz, kompetenciák fejlesztéséhez. 

Ökokollégium címünknek megfelelően hangsúlyt helyezünk a fenntartható fejlődés elvei szerinti 

életvitel megvalósítására. 

Sokszínű, színvonalas tevékenységrendszer megvalósításával biztosítjuk tanulóink felnőtt életbe 

történő zökkenőmentes átmenetét, az esélyegyenlőséget, ugyanakkor az egyéni igényeket is a lehető 

legteljesebb mértékben toleráljuk. Szolgáltatásaink színvonala vonzó mind a szülők, mind a diákok 

számára. 

Intézményegységünk folyamatosan él a pályázati és egyéb forrásbővítési lehetőségekkel. Ezt fel-

használva teremtjük meg a biztonságos és korszerű működés anyagi és tárgyi feltételek javítását. 

Tevékenységi körünk biztosítja a különböző iskolatípusba járó tanulók integrált nevelését. Ezzel 

módszertani mintát nyújtunk más érdeklődő középiskolai kollégiumoknak. 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Koedukált kollégiumunk az Apáczai Nevelési és ÁMK egyik intézményegysége. Összes férőhelyek 

száma: 312. 

Intézményünk megfelelő feltételeket teremt bármely középfokú oktatásban részt vevő tanuló részére, 

akik városunkban kívánnak továbbtanulni. 

Feladatunk, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséhez: 

 biztos hátteret adjunk az eredményes tanuláshoz, 

 otthonos, családias, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, 

 szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújtsunk, 

 tanulóink képességeit differenciáltan fejlesszük tehetséggondozással, felzárkóztatással és élet-

módminta adásával. 

Legfontosabb értékeink közé tartozik: 

 Szolgáltatásaink egyedi sokszínűsége: 
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- Jól felszerelt könyvtár, színházterem, étterem, uszoda, kondicionáló terem, sportpá-

lyák, művelődési ház (ÁMK rendszerében). 

- Számítógéptermek, klubszoba, stúdió, foto labor, faipari műveletek gyakorlására 

szolgáló asztalosműhely. 

- Orvosi ellátás, pszichológus. 

 Széleskörű tevékenységrendszerünk: 

- tanulási kultúra fejlesztése 

- egészségnevelő program 

- környezetnevelési program 

- különböző szakkörök a tanulók igényei szerint 

- tanulóink személyiségét sokoldalúan fejlesztő szabadidős programok 

 Jól működő diákönkormányzat, amely terepet nyújt tanulóinknak jogaik gyakorlásához. 

 Hagyományos rendezvényeink 

 Partnerközpontú működés feltételeinek megteremtése 

Társadalmi felelősségünk, hogy elősegítsük tanulóink szakmaválasztását (pályaorientáció), továbbá 

azt, hogy a nálunk végzett fiatalok érvényesülni tudjanak bármely élethelyzetben (kompetenciafejlesz-

tés). Segíteni kívánjuk a munkába állásukat, a továbbtanulásukat (társadalmi mobilitás elősegítése). 

Intézményi filozófiánk: 

„A pedagógus hit kettőt tételez fel: 

hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők,  

s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” 

    /Németh László/ 

Működési vezérelveink: 

 A kapcsolatos iskolákkal, intézményegységekkel való jó együttműködés. 

 A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás. 

 Dolgozóink szaktudásának, véleményének felhasználása a tervezési és végrehajtási folyamatok-

ban. 

Céljaink megvalósításának garanciáját az adja, hogy intézményegységünk valamennyi dolgozója meg-

felelő végzettségű, elkötelezett a minőség iránt, állandó megújulásra kész, korszerű értékek iránt nyi-

tott, emberi kapcsolatokban liberális szemléletű, gyermekközpontú. 
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1. HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG RÖVID TÖRTÉNETE 

 

Kollégiumunk 1982-ben kezdte meg működését. A rendszerbe ezzel olyan intézményegység lépett, 

amely nem a lakóhelyen élők ellátását szolgálta. 

Földrajzi működési hatókörzete megyei, országos (a Gimnázium angol két tanítási nyelvű oktatása 

révén – első volt az országban). 

Induláskor a tervezett férőhelyek száma 350 volt, de a zavartalan működés feltételeinek biztosítása 

azonban szükségessé tette ennek 312-re való csökkentését. 

Induláskor a rendszerben nincs pedagógiai partnere intézményegységünknek. A rendszerhez való kö-

tődést szervezetileg a tevékenységirányítási mechanizmus jelentette és azok az iskolai osztályok, me-

lyek termeinkben lettek elhelyezve. 

Az időszak elején csak szakmunkástanulók alkották a kollégium közösségét. Mára már többségben 

vannak a gimnazisták és a szakközépiskolások. 

1986-tól, a gimnázium indulásától, kapcsolataink egyre szorosabbá váltak intézményegységeinkkel. A 

2000-ben elindított Comenius 2000 minőségbiztosítási rendszer kapcsolatainkat még szorosabbá tette. 

A partnerközpontú gondolkodás hatására életszerűbbé, hatékonyabbá vált működésünk. 

A kialakult hagyományokat követve az Apáczai Nevelési és ÁMK Gimnázium Simonyi Károly Szak-

középiskola és Szakiskola, Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi- és Vendéglátóipari Szakközép- és 

Szakiskola és az 500.sz. Angster József Szakképző Iskola tanulóit fogadjuk. 

A kapcsolatos iskolákkal való jó együttműködésünknek köszönhetően már évek óta maximális kihasz-

náltsággal működünk. 

 

1.2. KÖRNYEZETI JELLEMZŐK 

 

1.2.1. Objektív adottságok 

A hétszintes épületnek az 5 felső emeletén helyezkednek el az egyenként hatágyas szobák. Az V. és a 

IV. emeleten a fiúk, a II., III. és a VI. emeleten a lányok lakószobái vannak. 

A szobák és a kiszolgáló helyiségek minden szinten azonos kialakítású folyosóra vannak felfűzve, 

melynek kiöblösödő középső részét a társalgó képezi. 

A folyosók mindkét végén nagyméretű tanulószobák teremtik meg a közös felkészülés tárgyi feltétele-

it. 

Minden szinten a folyosókról nyílnak a zuhanyozók, WC-k, mosókonyhák és teakonyhák. 
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Az első emeleten helyezkednek el az irodák, a Gazdasági Igazgatóság irodái, fogorvosi rendelők, or-

vosi rendelők, betegszobák, vendégszobák és a társalgó. 

A földszinten nagyméretű, esztétikusan kialakított társalgó áll rendelkezésre tanulóink részére. 

Kollégiumunk nem rendelkezik a diákság egészét befogadó összkollégiumi rendezvény megtartására 

alkalmas nagy teremmel, ezért igénybe vesszük másik intézményegységünk színháztermét. Egyébként 

maga az épület szerkezete, tagoltsága inkább “szállodai” hatású, a sok emelet miatt több szempontból 

kényelmetlen is. 

 

1.2.2. Az épület belső terei 

A mindennapi kultúrált életvitelhez, a tanulók életteréhez kapcsolódó helyiségek kettős képet mutat-

nak. 

A kötelező foglalkozások (szilenciumok, nevelési foglalkozások, szakkörök) tartására megfelelő terek 

állnak tanulóink rendelkezésére, 3 kooperatív termet alakítottunk ki, interaktív táblával, számítógép-

pel, projektorral. A kötetlen beszélgetés, TV-zés, videózás, a lányok-fiúk együttlétét biztosító terek 

(társalgók, klubszoba, földszinti társalgó) is adottak. 

Tanulóink felzárkóztatását, tehetséggondozását elősegítő egyéb termek (számítástechnikai termek, 

fotó labor, barkács műhely, korrepetálásra fenntartott szoba) is rendelkezésre állnak. 

A kiszolgáló helyiségek száma és színvonala is megfelelő. 

Gondot csak a hálószobákban elhelyezett tanulók száma (6 fő) jelent. A szobákban lévő bútorok kevés 

helyet hagynak a tanulók részére, így túlzsúfoltság jellemző, a komfortérzet nem kielégítő és nem 

biztosítja az intim visszahúzódás lehetőségét. 

A helyiségek bútorzata a folyamatos pótlás és karbantartás eredményeként biztosított, de egy jelentős 

részük már elavult, elhasználódott.  

A nevelés-oktatás tárgyi és eszköz ellátottsága jónak mondható. Rendelkezésünkre áll a megfelelő 

számú TV, videómagnó, DVD lejátszó, CD-s rádiómagnó, stúdió berendezés, fényképezőgépek, vide-

okamera, fénymásoló, nyomtatók. 

Az esztétikai környezet kialakításában tanulóink aktív résztvevők. Szakköri foglalkozások keretében 

(barkács, origami, dekorációs, fotó) készítik azokat az alkotásokat, praktikus berendezéseket, melyek 

otthonossá teszik a környezetüket. 

2006 nyarán megvalósult az intézményegység felújítása, melynek keretében a fűtési hálózatot korsze-

rűsítették, a vizesblokkokat teljesen felújították, az épület egésze új padlóburkolatot kapott, belső 

nyílászárókat kicserélték, panelszigetelés, festés, mázolás, a tanulók és a társalgók villamos hálózatá-

nak korszerűsítése is megtörtént. Ezek a munkálatok nagyban fokozták kollégáink és tanulóink kom-

fortérzetét. 

 

1.2.3. Külső környezeti jellemzők 
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Az ÁMK nyitottsága megmutatkozik a környezetéhez való kapcsolódásában is. Mint a városrész szel-

lemi, kulturális központja szervesen kapcsolódik (építészetileg is) a lakóépületekhez. Ez elmondható a 

kollégiumunkról is, hiszen nem egy elkülönült, zárt, tipikus kollégiumi képet nyújtunk. Életünket 

ennek megfelelően kell megszervezni, hiszen a korrekt kapcsolat mindannyiunk érdeke. A “kézzel-

fogható” közelséget növeli, hogy kollégiumunk helyet ad fogorvosi rendelőknek is. 

A körülöttünk élők nyugalma érdekében kénytelenek vagyunk házirendünkbe olyan szabályokat is 

beiktatni, amit nem tennénk, ha rendelkeznénk zárt udvarral, elválasztó “határokkal”. 

A nyitottság egyúttal átjárhatóságot is jelent, hiszen csak másik intézményegységeink rendelkeznek 

olyan terekkel (étterem, sportpályák, tornacsarnok, színházterem, könyvtár), amelyek nélkül nevelő-

oktató munkánkat nem tudnánk maradéktalanul ellátni. 

 

1.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG FELTÉTELRENDSZERE 

 

1.3.1. Személyi feltételek 

Pedagógiai képesítéssel rendelkező, főállású csoportvezető nevelők száma: 11 fő 

Vezető: igazgató, 1 igazgató helyettes, 1 tagozatvezető 

Egyéb, a nevelőmunkát segítő, felsőfokú végzettségű alkalmazott:    3 fő 

Egyéb munkakörben, főállásban foglalkoztatottak száma:   15 fő 

Csoportvezetők száma:   11 fő 

 Lánytagozaton:     7 fő 

 Fiútagozaton:     4 fő 

 

Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása: 

 Középiskolai tanár:   10 fő 

 Általános iskolai tanár:   4 fő 

 Pszichológus:   1 fő 

 

Szakos ellátottság: 

 Matematika – fizika    1 fő 

 Fizika    1 fő 

 Biológia    1 fő 

 Történelem – népművelés   1 fő 

 Történelem, társadalom és állampolgári ism.   1 fő 

 Biológia – mg. ism., pedagógia , közokt.vez. 1 fő 
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 Földrajz – rajz, közokt.vez.   1 fő 

 Biológia – mg.ism., pedagógia, 

 cigány népismeret és pedagógia   1 fő 

 Orosz – francia, pedagógia   1 fő 

 Földrajz – testnevelés   1 fő 

 Műszaki tanár, oktatási informatikus   1 fő 

 Pszichológia   1 fő 

 Testnevelés    1 fő 

 Biológia – testnevelés   1 fő 

 Földrajz – történelem   1 fő 

 

A nevelőtestület szakos ellátottsága nem a legoptimálisabb. Figyelembe véve az elmúlt évek bukási 

statisztikáit, elmondhatjuk, hogy a reál tárgyak tekintetében (főleg a matematika, fizika) a felzárkózta-

tó funkciót megoldjuk, de magyar és kémia szakos pedagógus hiányában már problémáink vannak a 

tanulók fejlesztését illetően. 

Kollégáink jelentős része már régóta itt dolgozik, ezért bőven rendelkeznek tapasztalatokkal. Felké-

szültségük jó szinten van, törekednek a folyamatos ismeret bővítésre, továbbképzésre. Nyitottak az új 

dolgok iránt, elkötelezettek a minőségfejlesztésben, konstruktív ötleteikkel segítik a vezetőség munká-

ját. A diákokkal bizalmi légkört alakítanak ki, támogató szerepkörük hangsúlyos.  

Továbbképzési elképzeléseik találkoznak az intézményegység céljaival, stratégiai terveivel. 

 

1.3.2. Tanulói összetétel, jellemzők, elvárások 

Férőhelyek száma:  312 

Lánytagozaton: 204 

Fiútagozaton: 108 

A kialakult hagyományoknak megfelelően az alább felsorolt középfokú intézmények tanulóit fogad-

juk: 

 ANK Gimnázium 

 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 

 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 

 500.sz. Angster József Szakképző Iskola 

A szabad kollégiumválasztásból kifolyólag más intézmény tanulói is (üres férőhely esetén) kérik elhe-

lyezésüket intézményünkben. 

Kollégiumunk felvállalja a különböző iskolatípusba járó tanulók integrált nevelését. Tanulóink gim-

náziumi, szakközépiskolai és szakképző iskolai képzésben vesznek részt. A három iskolatípusba járó 
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tanulók aránya majdnem azonos, de a tendencia azt mutatja, hogy a szakközépiskolások aránya fo-

lyamatosan nő. Tendencia az is, hogy növekszik a 18 év fölötti képzésben (technikusi, másodszakmás, 

2-3 éves érettségi) résztvevők száma (tanulóink 20%-a). 

A különböző iskolatípusba járó tanulók személyiség-fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai munka 

irányítása többirányú gondolkodásra késztet bennünket. A feltételek biztosítása is körültekintő szerve-

zést igényel. Az értékrend különbségekből adódik a problémák differenciált kezelése. Minden nevelé-

si területen az egyén fejlettségi szintjéhez leginkább igazodó technikák gyakorlattá tételét tartjuk kí-

vánatosnak. 

A különböző iskolatípus képviselői körében jól érzékelhetők a tudásbeli különbségek is. Jelentős 

azoknak a száma – függetlenül az iskolatípustól -, akik az ismeretanyagot csak töredékesen sajátítják 

el, az ismeretek nem alkotnak rendszert. Az ő esetükben gyakran a készségek, jártasságok és képessé-

gek szintje, minősége nem teszi lehetővé az önálló tanulást sem. 

Főleg a szakmunkástanulók esetében igaz, hogy a tartós tudás hiányában nem alakultak ki az állandó-

sult tudás elemei. Gyakran fordul elő, hogy a tanulók (vagy szülők) nem a képességeiknek megfelelő 

iskolatípust választják, ezért folyamatosan iskolai kudarcokat élnek meg. 

Diákjaink a szocializációs folyamat eltérő szintjein állnak, ezért tartjuk fontosnak, hogy a fejlesztést 

az egyén fejlettségi szintjéhez igazítsuk. 

Az eltérő iskolatípusba járó tanulók különböző igényeket és elvárásokat fogalmaznak meg a kollégi-

ummal szemben. A szakmunkástanulók és az alacsonyabb évfolyamra járó diákok még igénylik a 

személyes törődést, segítségnyújtást, a támogató magatartást. A felsőbb évfolyamosok már önállób-

bak, a kéréseik, igényeik már speciálisabbak, elsősorban a felkészülés és ismeretszerzés feltételeinek 

sokrétű biztosítását (egyéni felkészülés színterei) várják el. Az általános felkészítés helyett a tovább-

tanulásuknak megfelelő tantárgyak és ezek ismereteinek bővítését igénylik. 

A 18 év fölöttiek pedig a teljes önállóságot szeretnék kiharcolni maguknak. Ez persze nincs mindig 

összhangban képességeikkel, érettségükkel és természetesen egy középiskolai kollégium által nyújtha-

tó lehetőségekkel. 

A tehetséges tanulók száma csökkenő tendenciát mutat, de nem kevés. Átlagon felüli adottságokkal 

rendelkeznek intellektuális, speciális képességek tekintetében, az alkotó gondolkodásban, sport vagy 

valamely művészeti területen. A tehetség komplex fogalom, mely a kiemelkedő képességeken kívül 

eredeti gondolkodást, kreativitást és a tevékenység iránti elkötelezettséget, motivációt feltételezi. E 

potenciál azonban nem válik tehetséggé, ha a környezet segítő hatása nem érvényesül. 

Tanulóink említett összetételéből és a különböző iskolák eltérő képzési szerkezetéből, tanítási idejéből 

következik, hogy diákjaink eltérő időpontokban távoznak és érkeznek a kollégiumba. Ezért tevékeny-

ségrendszerünket, mindennapi életünket úgy szervezzük meg, hogy minden diáknak biztosítani tudjuk 

a felkészülés mellett a szabadidő hasznos eltöltésének és a közösségformálást elősegítő programokba 

való bekapcsolódás lehetőségét. 
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1.3.3. Családi háttér 

A kollégiumi nevelés akkor eredményes, ha összhangban van a szülők (partnerek) elvárásaival, igé-

nyeivel, és egymást erősítve, kiegészítve fejti ki hatását a tanulóra. 

A családi háttér elemzésekből (csop.vez. beszámolók, kérdőívek) kiderült, hogy növekszik azoknak a 

családoknak a száma, amelyek minden, hagyományosan családra tartozó nevelési feladatot is szeret-

nék az intézményre hárítani. Vannak olyan esetek, amikor a szülők egyáltalán nem törődnek azzal, 

hogy milyen nevelésben részesül a gyerekük, csak biztosítva érezzék a lakhatási lehetőséget. 

Az igénybevevők társadalmi és szociális státusza rendkívül eltérő. A jövedelmi különbségek növeke-

dése következményeként a jómódú (ez a kevesebb) és szegény családból jövő gyerekek élettapasztala-

tai egyre inkább eltérővé válnak, ezért együttes nevelésük nagy kihívást jelent. 

Az igények a fentiekből következően sokfélék és egymásnak gyakran ellentmondanak, durvább eset-

ben megfogalmaznak olyan elvárásokat, hogy nem szeretnék, ha gyerekük gyengébb szociokultúrális 

háttérrel bíró tanulóval kerülne egy szobába. 

A szegényebb családok a gyerekek tanításával járó költségeket, így a kollégiumi étkezési díjat, nehe-

zen teremtik elő. Közülük sokan a helyi önkormányzat támogatását kérik. Ebbe a körbe a tanulók egy-

harmada tartozik. Jelentős azoknak a diákoknak a száma (8%), akiknek a gondviselőjének iskolai vég-

zettsége nem magasabb, mint 8 általános (HHH). 

Aránylag magas a csonka családok aránya, a nyugdíjas szülők száma sem elhanyagolható. Az aktív 

dolgozók közül is csak a vállalkozói körben elfogadható a jövedelem. 

A kollégiumba egyaránt jelen vannak a gazdaságilag elbizonytalanodott, önhibájukon kívül katasztro-

fális helyzetbe jutott családok és a gazdasági versenyt még állni tudó szülők gyerekei. 

A hátrányos helyzet újratermelődéséről van szó. 

Felmerül néhány alapkérdés: 

 Közös nevezőre hozható-e az eltérő családi, kulturális háttér? 

 Az eltérő fogyasztási szokások által kiváltott problémák miképpen előzhetők meg? 

 Az eltérő igényeket, elvárásokat hogyan lehet közös nevezőre hozni, hogy mindenkinek elfogad-

ható legyen? 

Az intézmény normaképző elemei biztosítják a tartós együttélés lehetőségét, kompromisszumok árán 

szervezhetőek a különböző szokás- és életmódkultúrát hozott tanulók. 

A kiegyensúlyozó szerepet hangsúlyossá kell tennünk, a megértő, támogató funkciót erősítjük. A más-

ság megismerése, elfogadása hangsúlyosan szerepel nevelésünkben. 

 

1.3.4. Belső kapcsolatrendszer 



 

 518 

Kollégiumunk kivételes helyzetben van, hiszen a többi intézményegység által nyújtott lehetőségek 

(színházterem, mozi, kiállító terem, aula,  könyvtár, fonotéka, uszoda, sportcsarnok, konditerem, aero-

bic terem, atlétikai pálya, étterem) egy olyan koncentrált és sokrétű feltételrendszert biztosít, amely 

minden tanulónak vonzó és ezáltal keresett is. 

Az intézményegységekkel szoros és tartalmas együttműködést alakítottunk ki. A minőségbiztosítás 

keretében a Művelődési Házzal, Könyvtárral, Sportegységgel, Étteremmel, Gimnáziummal és a Mű-

vészeti Iskolával szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk (2 sz. melléklet), mely feltételezi a 

gyerekek nevelésében, oktatásában való előrelátó és azonos szellemben való gondolkodást. Tanuló-

inknak és pedagógusainknak ez az együttműködés többet jelent, mint a tárgyi feltételek kihasználását. 

Ismeretbővítést, szakmai tapasztalatszerzést, pozitív emberi kapcsolatokat jelent, amelyeknek nagy 

szerepük van a személyiség fejlődésében. Nap mint nap érezzük azt a segítőkészséget, amely nélkül 

nem tudnánk eredményesek lenni. 

Az Apáczai Nevelési és ÁMK Gimnázium osztályfőnökeivel, szaktanáraival nevelőink napi kapcso-

latban vannak. Egy nevelőtanárunk tanít is a gimnáziumban. Osztályozó értekezleteken is részt vesz-

nek. Egymás rendezvényein kölcsönösen jelen vagyunk. 

A Művészeti Iskola növendékei (tánckar, énekkar, hangszeres előadás) szereplésükkel nagyon sok 

ünnepi műsorunkat tették emlékezetessé. Az esztétikai nevelés és a művészeti kultúra fejlesztése terü-

letén gyakran kapnak segítséget diákjaink a Művészeti Iskola tanáraitól. 

Az Étterem a napi háromszori étkezés biztosítása mellett segítséget ad egyéb rendezvényeink lebonyo-

lításához (Mikulás, ballagás, teaház). Ajándékaikkal, díjaikkal színvonalassá teszik vetélkedőinket. Az 

étrend összeállításánál figyelembe veszik a tanulók kéréseit, rendezvények alkalmával rugalmasan 

alakítják az étkeztetés időpontját. 

Az együttműködés abban az esetben tölti be igazi szerepét, ha a kollégium nem csak használója a tag-

intézmények által biztosított lehetőségeknek, hanem hozzájárul azok működési színvonalának emelé-

séhez. 

Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az általuk szervezett rendezvények sikeres lebonyolítása 

érdekében szálláslehetőséget biztosítunk. Segítséget adunk teremgondjaik enyhítéséhez. 

 

1.3.5. Szervezeti jellemzők 

A kollégiumi vezetés formája a belső struktúrája alapján konkretizálható, ugyanis a szervezeti séma 

nemcsak eszköz a szervezet működtetéséhez, hanem közvetlenül is utal a vezetők hatáskörére, és több 

információt szolgáltat a szervezetről, mint a jogi keretek. 

A rendelkezési lánc az alá-fölé és mellérendeltségi viszony szabályozott képén keresztül arra is vá-

laszt ad, hogy mik a célkitűzései és a működési feltételei. 
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A szervezet működtetése során arra törekszünk, hogy az intézményegység és az egyének céljai érvé-

nyesüljenek, a tagjai számára biztosítsuk a cselekvési, módszertani szabadságot, egyértelművé tegyük 

a munkamegosztást, összehangoljuk a feladatköröket, az információáramlást hatékonnyá tegyük. 

A hatékony kommunikációnak, az információk megosztásának és a pedagógusok munkájának pozitív 

oldalról történő megközelítésének következtében a munkahelyi légkör sokat javult. 

A szakmai tudásra, bizalomra és a szervezet céljai iránti elkötelezettség is segítette a jobb légkör ki-

alakulását, így a nevelői munka hatékonysága növekedett. 

A tervezési munkában, döntés előkészítésében alkalmazott team-munka növelte a személyek és a 

szervezeti egységek közötti együttműködési készséget. 

 

1.4. A KOLLÉGIUMMAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK 

 

1.4.1. Alaptevékenységi kör 

A kollégium szervezetileg az Apáczai Nevelési és ÁMK-hoz tartozik, de több középfokú iskola tanu-

lóit ellátó kollégium. 

Intézményegységünk a középiskolai tanulók részére hátteret nyújt az eredményes tanuláshoz, a min-

dennapi felkészüléshez. Domináns tevékenysége egy helyes életmódminta közvetítése. 

Elsődleges feladatának a fenntartó és a törvény által megszabott és deklarált tevékenységet tekinti. 

Kapacitás-kihasználási tevékenységét ugyancsak az alapító okiratban foglaltak szerint és mértékben 

végzi. 

Kollégiumunk együttműködik valamennyi intézményegységgel az ÁMK egységes pedagógiai- és mű-

velődési programjában kidolgozott célok teljesülése érdekében. 

Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról a következő definíciót adja: 

32.§./1/ A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azok-

nak, 

a.) akiknek a tanuláshoz, szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy 

etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanu-

láshoz a lakóhelyükön nincs lehetősége, illetve 

b.) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 

/3/ A kollégium feladata a tanuló 

a.) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődé-

sének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, 

b.) sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása, 

c.) öntevékenységének, együttműködési képességének fejlesztése, önállóságának, felelősségtuda-

tának fejlesztése, 
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d.) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges 

ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

/4/ A kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülőjével, iskolájával. 

36/2009. (XII.23.) OKM rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szó-

ló 46/2001. (XII.22.) OM rendelet módosításáról 

1. sz. melléklete: 

A kollégium társadalmi szerepe: 

 a kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a hátrá-

nyok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó mi-

nőségű tudáshoz és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. 

 Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges 

készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a fel-

zárkóztatás segítésében. 

 Kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, va-

lamint érzelmi védettséget is nyújt. 

 Elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközössé-

gekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktus-

kezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását: ezzel a kollégium hatékony tá-

mogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 Képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, felsőoktatási tanulmányokra való felkészí-

tésre, az együttműködési, a tanulási és a motivációs zavarok korrekciójára. 

202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkal-

mazásáról: 

A kollégium és az iskolai nevelés és oktatás kapcsolata: a kollégiumi nevelés és oktatás mindenekelőtt 

a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi folyamatokhoz. A kollé-

giumi nevelésnek és oktatásnak segítenie kell az érintett iskolák nevelő és oktató feladatait. 

 

1.4.2. Élet diktálta igények 

A társadalmi értékrend változás következtében az individuum erősödik a közösségi formák és értékek 

rovására, ami a helyi belső követelményrendszer felállítását illetve a tradíciók és az eddigi hagyomá-

nyok rendjét értékeli újra. 

Nehezítő tényező az a heterogén és rendkívül különböző szokásrend, amelyet a tanulók: 

 a családból 

 eddigi életútjukból 

 az adott környezet szubkultúrájából hoztak magukkal. 
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Itt egy viszonylagos szintre hozás mellett a meglévő továbbfejlesztése rendkívül összetett ráhatásokat 

kíván a személyiségfejlesztésben. 

Ezért az életkori sajátosságokhoz, képességekhez jobban igazodó színes, szakmaspecializált és vi-

szonylag egységes felkészítést és nevelést egyaránt felvállaló kollégiumi hátteret kell megteremteni. 

A kollégiummal szembeni új elvárások: 

 munkavállalási pozíció szélesítése, 

 felkészítés szakirányú továbbtanulásra, 

 a tanulás, a kultúraközvetítés magas színvonalú biztosítása, 

 önismeret és teljesítmény megalapozása, 

 kompetencia alapú nevelés és oktatás előtérbe helyezése, 

 élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 

A kollégium nevelési programja kiterjed az átlagostól eltérő, speciális nevelést igénylő tanulók teljes 

körére, mind az átlaghoz képes jelentős előnnyel bíró, tehetséges, mind a hátránnyal induló tanulók 

esetében. 

 

1.4.3. Minőségfejlesztés a kollégiumban 

Az Oktatási Törvény 40.§. (10) bekezdés: 

„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos 

javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érde-

kében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési 

rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni….” 

A kollégiumi minőségfejlesztés középpontjában a partnerek igényeinek minél magasabb szintű kielé-

gítése áll. A minőségfejlesztési rendszer működtetésének legfőbb célja végső soron az, hogy az intéz-

mény funkcióinak eredményességét javítsa. 

Mindenekelőtt a tanulók hosszú távú érdekeit szem előtt tartó gondolkodásra, ellátásra, nevelésre, 

oktatásra való törekvésről van szó, mégpedig a lehetőségekhez képest a legmagasabb szinten. 

Ezek alapján a kollégium akkor nyújt minőséget, ha: 

 A partnerek igényeit megismeri, és ezeket számba veszi a működés során, 

 Segíti a tanulók felkészülését differenciált tanulásszervezéssel, 

  Ismeretátadással párhuzamosan kompetenciafejlesztést is végez, 

 Tevékenységrendszerünket úgy szervezzük meg, hogy az többféle képességet fejlesszen, 

 Pedagógiai folyamatainkat úgy szabályozzuk, hogy az diáknak, felnőttnek egyaránt áttekinthe-

tő legyen és segítse a legoptimálisabb és leghatékonyabb működést. 

 A jó intézményi klíma pozitívan hasson ki a pedagógiai folyamatokra. 

A Comenius I. minőségbiztosítási rendszer alkalmazása (már lezárult) jó alapokat ad a minőségfej-

lesztés során, hiszen: 
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 Rendelkezünk jövőképpel 

 Azonosítottuk partnereinket 

 Tapasztalatokat szereztünk a folyamatszabályozás terén 

 Erősítettük a team munkát 

 Korrekciós tevékenységünk során folyamatosan javítjuk intézményműködésünket 

 Adott a lehetőség a továbblépésre 

 Sokat javult az intézményi klíma 

 

1.4.4. Külső kapcsolataink 

Intézményegységünk kapcsolatot tart elsősorban a szülői házzal, a középfokú iskolákkal, a 

város középiskolai kollégiumaival, a Kollégiumok Országos Érdekvédelmi szövetségével, a 

város közművelődési intézményeivel és civil szervezetekkel 

 

1.4.4.1. A szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

A családi háttérelemzésből kiderül, hogy a szülők érdeklődése a kollégiummal kapcsolatosan igen 

eltérő. A mi feladatunk ezzel kapcsolatosan az, hogy az eltérő igényektől, elvárásoktól függetlenül 

egységes rendszert dolgozzunk ki az együttműködés terén. Az igényfelmérés, az elégedettségvizsgálat, 

a tájékoztatási rendszer olyan összhangját kell kialakítani, ami minden szülőhöz eljut és ösztönzőleg 

hat arra, hogy a gyerekeik itteni életével kapcsolatosan ne legyenek közömbösek. 

Kapcsolattartás formái: 

Előkészítő szakaszban: 

 Küldetésnyilatkozatunk közzététele a honlapunkon. 

 Iskolai nyílt nap alkalmával mi is bemutatjuk intézményegységünket. 

 Beiratkozáskor, aki nyílt napon nem vett részt, megtekintheti intézményünket és a Házirendből 

minden szülőnek adunk. 

 Gólyatábor szervezése 

Kollégistáink szüleivel való kapcsolatunk: 

 Tanévenként két alkalommal külön kollégiumi szülői értekezletet tartunk. 

 Iskolai szülői értekezletek előtt fogadóórát tartunk a kollégiumba. 

 A Szülői Munkaközösség véleményét kikérjük a Munkatervünk tervezéskor. 

 Megismertetjük őket a kompetencia alapú nevelés és oktatás jelentőségével és várható ered-

ményeivel. 

 Három havonta értékeljük a kollégisták munkáját és erről tájékoztatjuk a szülőket. 

 Két évente igényfelmérést és elégedettségvizsgálatot végzünk a szülők körében. 

 Aktuális problémákról, feladatokról tájékoztatjuk a szülőket. 
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 Drogprevenciós program keretében előadás tartása a szülőknek (szülői értekezlet keretében) 

 Folyamatos kapcsolattartás (szükség esetén) levélben és telefonon. 

 Igény szerint a problémás tanulók szüleinek szakmai tanácsot nyújtunk. 

 Hagyományos rendezvényeinkre - Malomvölgyi kirándulásra (a Diáknapon), Farsangra, kultu-

rális bemutatóra - meghívjuk a szülőket is. 

 Kollégiumi egyesület működtetésével a szülők támogatását felhasználjuk intézményegységünk 

hatékonyabb működésére. 

 Szociálisan hátrányos helyzetű szülőknek tájékoztatást nyújtunk azon lehetőségekről, amellyel 

családi megélhetésüket jobbíthatják. 

 

1.4.4.2. Az iskolákkal való kapcsolattartás és együttműködés formái 

A következő iskolák tanulóit fogadjuk: 

 ANK Gimnázium 

 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 

 500. sz. Angster József Szakképző Iskola 

 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 

A kollégium vezetősége rendszeres kapcsolatot tart az érintett iskolák képviselőivel. A gyerekekkel 

kapcsolatosan felmerülő problémákat kölcsönösen megbeszéljük. Sajnos néhány iskolával való 

együttműködésünk ezzel kimerül. 

Törekednünk kell arra, hogy egymás pedagógiai programját megismerjük és azokban megfogalmazott 

célok és feladatok megvalósulását kölcsönösen támogassuk. 

Kapcsolat és együttműködés formái: 

 vezetőségi szinten: 

- városi vezetőségi értekezletek alkalmával 

- évnyitó és évzáró értekezleteken kölcsönös részvétel 

- munkatervek kölcsönös megküldése, (programok egyeztetése) 

- iskolai korrepetálások feltérképezése 

 nevelőink havonta egy alkalommal kötelező jelleggel felkeresik a szaktanárokat, osztályfőnö-

köket (aktuális tennivalók, információszerzés a tanulókról, jegyek kiírása) 

 osztályozó konferencián részt vehetnek nevelőink 

 hospitálási lehetőség 

 problémák esetén telefonos megkeresés 

 egymás rendezvényein kölcsönösen megjelenünk 

 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskolával 

- kollégisták nyári üdültetésére igénybe vesszük orfűi táborukat 

- közös pályázatok beadása 
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- csereüdültetés megszervezése (országos szinten) 

 kedvezményes szálláslehetőség biztosítása tanulmányi versenyek, konferenciák alkalmával 

 iskolai szülői értekezletek alkalmával fogadóóra tartása 

 kollégiumi hagyományos rendezvények idejére (Diáknap, megyei versenyek) elengedik tanuló-

inkat. 

A szakmai kapcsolatok javítása érdekében tervezzük, hogy az iskolai szaktanárok nevelőink részére 

tartsanak módszertani előadásokat az egyes tantárgyakból, ezzel is segítsék, hogy az iskolai követel-

ményekhez tudjuk igazítani felkészítő tevékenységünket (egységes követelményrendszer). 

A pályaválasztás segítése céljából tervezzük, hogy az egyes szakmákat oktató tanárok tájékoztatót 

tartanak másik iskolában tanuló kollégistáinknak. 

 

1.4.4.3. Kapcsolat a város és a megye kollégiumaival 

Valamennyi városi kollégiummal van élő kapcsolatunk. A megyei diákszövetségi tagságunk révén 

tartalmas együttműködést valósítunk meg. Diákjaink részt vesznek az általuk szervezett vetélkedőkön, 

versenyeken, nyílt napokon, ezáltal hasznos tapasztalatokat szereznek a szervezési folyamatok terén. 

A közösségformálás egyik jelentős tényezője és erősíti a kollégiumhoz tartozás érzését. A tehetség-

gondozás és az egészséges versenyszellem kialakításának is fontos mozgatója. 

Kollégiumunk is sok olyan programot szervez, melyen más kollégiumok diákjai is részt vesznek. 

 Megyei történelmi vetélkedő 

 Városi labdarúgó bajnokság 

 Városi úszóverseny 

 Megyei atlétikai verseny 

 Nyílt szakköri napok 

A nyílt szakköri napok szervezése szakmai tapasztalatcserére ad lehetőséget, amely segíti az Alap-

program sikeres megvalósítását 

 

2. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI 

 

2.1. LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

 Nevelőmunkánkban támaszkodunk a hazai és európai nevelési értékekre, haladó hagyományokra, 

korszerű kutatási eredmények felhasználására, folyamatos fejlesztésére. 

 Nevelésünkben hangsúlyos szerepet kap a kompetenciák fejlesztése. 

 Pedagógiai felfogásunkban tartózkodunk a szélsőségektől, az öntörvényű megítéléstől, metodi-

kánk egyedüli mércéje a gyermek. 
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 Kollégiumpedagógiánkban a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit ötvöz-

zük. 

 Pedagógiai módszereink között hangsúlyt helyezünk a tanuló-központú tevékenységrendszer mű-

ködtetésére. 

 Nevelésünkben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának tá-

mogatása, a tanulók testi, értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődésének segítése az életkori 

sajátosságaik és egyéni adottságaik figyelembevétele, az integrált nevelés megvalósítása. 

 Figyelembe vesszük a diákok eltérő szociokultúrális helyzetét, jogaikat és szükségleteiket. 

 Törekszünk a családból hozott értékek megőrzésére és fejlesztésére. 

 Fontosnak tartjuk a szeretetteljes légkör meglétét, a megfelelő hangnemet, a viszonyulások rend-

szerében az emberit. 

 Kollégiumunk otthonosságot, gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet, megfelelő 

szociális, érzelmi és lakhatási biztonságot és harmóniát kíván nyújtani lakóinak. 

 Felvállaljuk a különböző iskolatípusba járó tanulók iskolai követelmények teljesítésére való felké-

szülését, tehetséggondozását, felzárkóztatását. 

 Egy olyan pedagógiai álláspontot képviselünk, amelyben a cél az innovatív, vállalkozó szellemű, 

fenntarthatóságra törekvő ember kialakítása, aki bármely élethelyzetben érvényesülni tud. 

 

2.2. LEGFONTOSABB NEVELÉSI CÉLJAINK 

 A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése: szocializációjának, kiegyensúlyozott és egés-

zséges fejlődésének segítése. 

 A diákok tanulásának, az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése, a sikeres életpályára 

való felkészítés segítése. 

 Személyiségének sokoldalú fejlesztése, kibontakoztatása. 

 Hagyományaink ismerete, tisztelete, továbbvitele. 

 Tartalmas együttműködés kialakítása a szülőkkel és a kapcsolatos iskolák pedagógusaival. 

 Környezettudatos szemlélet, magatartás kialakítása, fenntartása. 

 

2.3. A TANULÓK ÉLETRENDJÉNEK ELVEI 

 A tanulók életrendjének kialakítása során figyelembe vesszük a kapcsolatos iskolák tanórai és 

tanórán kívüli rendjét: 

- eltérő ébresztési időpont (órakezdés, távolság) 

- felkészülési idejüket úgy határozzuk meg, hogy az ne ütközzön az iskolai elfoglaltsá-

gaikkal 

- étkezési időpont rugalmas megszervezése 

 Ennek megfelelően alakítjuk a reggeli takarítási és szobarend-értékelési rendszert. 
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 A tanulók orvosi ellátását úgy szervezzük meg, hogy az iskolai mulasztást minimumra csök-

kentse (iskolakezdési időpont előtt). 

 A napirend és a házirend kialakítása során figyelembe vesszük tanulóink véleményét is. 

 A 18 év fölötti korosztálynak (másodszakmások, technikusi képzésben résztvevők) eltérő napi-

rendet biztosítunk úgy, hogy a többiek életrendjét ne zavarja. 

 A délután iskolába járóknak délelőtt megszervezzük a felkészítő foglalkozásokat. 

 A két tanulási szakasz között pihenési időt biztosítunk (rekreációs tevékenység, lépcsőzetes 

szilenciumkezdés) 

 A kötelezően- és szabadon választható foglalkozások megszervezésénél figyelembe vesszük 

tanulóink iskolai elfoglaltságát (nem egységesítettük a különböző foglalkozások kezdési idő-

pontját). 

 Éves foglalkozási tervben rögzítjük, hogy tanulóink milyen foglalkozásra jelentkeztek a tanév 

során. 

 A foglalkozások mellett megfelelő időt és teret biztosítunk tanulóink számára a szabadidő 

hasznos eltöltésére és a rekreációra. 

 Figyelembe vesszük a különböző iskolatípusba járó tanulók eltérő igényeit, elvárásait. 

 A csoportokat úgy szervezzük, hogy az azonos iskolatípusba járó diákok lehetőleg egy cso-

portba kerüljenek, hiszen hasonló lehet az életrendjük, így a csoport életrendjét egységesebben 

lehet szervezni. 

 Figyelünk arra, hogy a diákok a tanulási időt ne tolják ki az éjszakai órákba, ezzel kipihent ál-

lapotban mehetnek iskolába. 

 Koedukált kollégium lévén kellő időt és teret biztosítunk a különböző neműek találkozási lehe-

tőségére. 

 A diákok kimenőjét az életkoruknak megfelelően differenciáltan szabályozzuk. 

 A tanulók hazautazása az elfoglaltságuknak (lépcsőzetesen), visszaérkezése a szülői kérésnek 

(vasárnap és hétfőn) megfelelően történik. 
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2.4. A TANULÓK TANULÁSÁNAK, FELKÉSZÜLÉSÉNEK ELVEI 

 Az ismeretszerzés, a megismerés és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében biztosítjuk 

a nyugodt tanulás feltételeit. 

 Mindenki számára biztosítjuk a szükséges tanári segítséget. 

 A felkészüléshez és az ismeretszerzéshez figyelembe vesszük az egyéni igényeket és az aktuá-

lis képességeket. 

 Differenciált tanulásszervezéssel elégítjük ki az egyéni fejlődési szükségleteket. 

 Az iskolatípusnak, életkornak és a képességeknek megfelelően eltérő időkeretet és helyet biz-

tosítunk tanulóink számára. 

 A tanulók fejlesztését (fejlesztési terv) megalapozott tudás- és kompetencia szint felmérés 

alapján végezzük. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységünkre. 

 Nevelési foglalkozások keretében ismertetjük tanulóinknak a hatékony tanulási módszereket. 

 Fejlesztjük a tanulási motívumokat – az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. 

 A kooperatív tanulási technikák elsajátíttatása, egymás segítésének előtérbe helyezése. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk az iskolák szaktanáraival, osztályfőnökeivel, egységes köve-

telménytámasztásra törekszünk. 

 Iskolai és kollégiumi korrepetálások összehangolása. 

 „Kiváló kollégista” címmel rendelkezők egyéni napirend szerint készülhetnek fel. 

 Meghatározott időközönként mérjük és értékeljük a tanulók teljesítményét, segítjük a pozitív 

önértékelés kialakulását. 

 Kötelezően választható foglalkozásaink ismeretbővítést nyújtanak az iskolai tananyaghoz. 

 A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztésével a hatékony, önálló tanulás elérésére törek-

szünk. 

 Pszichológusunk segítségét is igénybe vesszük a tanulási nehézségek okainak feltárásában, ke-

zelésében. 

 

2.5. A TANULÓK SZABADIDEJE SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 A szabadidős programok többféle igényt kielégítő kínálatának biztosítása. 

 A szabad programválasztás lehetőségének biztosítása. 

 A tárgyi feltételek hozzáférhetőségének, igény szerinti alakítása. 

 A választható tevékenységek adjanak lehetőséget a tehetségek bemutatkozására. 

 A szabadidős programok erősítsék a személyközi kapcsolatokat, a másság elfogadását a külön-

böző kultúrájú, nemű és eltérő képességű fiatalok között. 

 A kultúrált érintkezés formáinak elsajátítása felnőttek és a társak körében. 

 A szórakozás és a művelődés megfelelő arányának biztosítása. 
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 Az érzelmi élet, az akarat a jellem nevelése, erősítése (személyiségfejlesztés) a szabadidős te-

vékenységgel. 

 Adjon alkalmat az esztétikai befogadó és cselekvő tevékenységre. 

 Helyes életmódminta adása. 

 

2.6. A TANULÓK FEJLŐDÉSÉNEK (BIOLÓGIAI, SZELLEMI) ELVEI 

 A fejlesztési terv elkészítése érdekében kompetencia (személyes- és társas) és tudásszint fel-

mérés (kiindulási állapot rögzítése). 

 Adottságok, képességek, jártasságok szintjének megállapítása. 

 Az életkori sajátosságok figyelembevétele a tervezési folyamatban. 

 Fejlődési rendellenességek okainak feltárása. 

 Egyénre szabott fejlesztés megállapítása. 

 A tevékenységi rendszer differenciálása oly módon, hogy az megfeleljen az egyes tanulók kö-

zötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeknek. 

 Kollégiumi szintű előadások, foglalkozások évfolyamonkénti megszervezése. 

 A nevelési foglalkozások témáinak évfolyamonkénti lebontása, tartalmának és ismeretmennyi-

ségének differenciálása. 

 A tevékenységi rendszer optimális arányainak tervezése (testi, lelki, szociális). 

 Világos, egyértelmű norma- és értékrendszer kialakítása. 

 A kollégium családpótló szerepének hangsúlyozása. 

 Egészséges életvitel biztosítása. 

 A „normális” magánéletet, a személyes intimitást, a személyi szükségleteket is figyelembe ve-

vő életvitel és ellátás feltételeinek megteremtése. 

 Énkép és önismeret fejlesztése. 

 Jogok és kötelességek egyensúlyának megteremtése. 

 Egyéni kötelesség- és felelősségvállalás jelentősége. 

 A tanár (felnőttek) és diákok közötti közvetlen, bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködés 

erősítése. 

 A diákok kezdeményező szerepének támogatása, szabadsága saját kollégiumi életük alakításá-

ban, szervezésében. 

 

2.7. A TEHETSÉGGONDOZÁS ELVEI 

 A kiemelkedő képességű (intellektuálisan is) tanulók felismerése, azonosítása. 

 A helyes önértékelést erősítő sikerélmények biztosítása. 

 Lehetőségek teremtése képességek kibontakoztatásához, a tudás bővítéséhez (versenyek, spe-

ciális feladatok). 
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 Az alkotóképesség megnyilvánulásának segítése (tevékenységközpontú pedagógiai módszerek) 

 Mindenki tehetséges valamiben – szemlélet képviselete. 

 Pozitív értékek közvetítése. 

 Önismeret fejlesztése. 

 Egészséges versenyszellem kialakítása. 

 Aktív részvétel biztosítása az irányítási és szervezési feladatokban. 

 Gyengébb képességű tanulók fejlesztésében aktív szereplés biztosítása. 

 A jó teljesítmények elismerése, díjazása (pozitív példa). 

 A siker és a kudarc elfogadásának fejlesztése. 

 

2.8. A FELZÁRKÓZTATÁS ELVEI 

 Esélykülönbségek mérséklése (azonos feltételek biztosítása) 

 Önálló tanulásra, ismeretszerzésre nem képes tanulók meghatározása 

 A gyengén teljesítés okainak feltárása (akarat, motiváció hiánya, képességek, családi háttér) 

 A fejlesztési terv a tanulók aktuális képességeihez, tudásszintjéhez igazodjon. 

 Támogató szerepkör erősítése 

 Speciális felkészítő foglalkozásokon való részvétel biztosítása (korrepetálások) 

 Tudatos motiváció 

 Naprakész információ az iskolai teljesítésről 

 Tanulási módszerek helyes megválasztása, tanulási technikák elsajátíttatása 

 Egyéni tanulási stílushoz való alkalmazkodás 

 Időkeretek meghatározása 

 Gyakorlás, ismétlés hangsúlyozása 

 A tanulási és ismeretszerzési folyamat eredményességének folyamatos ellenőrzése, annak ta-

pasztalatai alapján a segítségnyújtás módosítása 

 Sikerélmény biztosítása 

 

2.9. A PÁLYAVÁLASZTÁST, AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENY-

SÉG ELVEI 

 Saját belső lehetőségek, egyéni képességek felismerése (önismeret, önmeghatározás, önbemu-

tatás) 

 Pálya- és szakmaválasztási érettség előkészítése és kialakítása 

 Reális jövőkép kialakítása (lehetőségek számbavétele) 

 Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz, a választott pályán történő beilleszkedés megalapozásá-

hoz 
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 Választott pályára való felkészítés, szembesítés a követelményeivel és elvárásaival, a hivatás-

tudat kialakítása 

 Álláskeresési technikák elsajátítása 

 Pálya korrekcióra való felkészítés 

 Élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerése 

 Önképzés fontossága 

 Tudatosság elve, a döntéshozatal képességének fontossága 

 Munkaerőpiaci lehetőségek bemutatása 

 Pályaválasztási dokumentumok ismerete, használata 

 Jogok és kötelességek összhangjának elve 

 Felelősségvállalás megalapozása 

 Életszerű terep biztosítása a kollégiumban (gyakorlási lehetőség) 

 Mások munkájának megbecsülése 

 Tolerancia 

 Beilleszkedés 

 Szolgáltatások igénybevétele 

 Megújulásra törekvés elve 

 Öntevékenység, önállóság 

 Szabályok betartásának elve 

 Együttélés feltételeinek elve 

 Bizalmi légkör kialakításának elve 

 Eligazodás a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában 

 

2.10. A MŰVELŐDÉSI ÉS A SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSÉNEK EL-

VEI 

 Az érdeklődés felkeltése a kultúra, a tudományok és a művészetek iránt 

 Választási lehetőség elve 

 Szellemi és fizikai képességkehez való igazodás elve 

 Sokoldalúság elve 

 Kínálatok sokszínűségének elve 

 Pozitív értékek hangsúlyozásának elve 

 Túlterheltség megakadályozásának elve 

 Tevékenységek összehangolásának elve 

 Közösségformálás elve 

 Esztétikai élmények befogadásának elve 

 Véleményalkotási lehetőség elve, szuverén világkép kialakulásának segítése 
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 Értékek megbecsülésének elve 

 Egyéni ízlés alakulásának elve 

 Önművelődés támogatásának elve 

 Nyitottság elve 

 Kapcsolattartás elve 

 Másság elfogadásának elve 

 Egészséges versenyszellem kialakításának elve 

 Testi és lelki egészség megőrzésének elve 

 Bemutatkozási és megmérettetési lehetőségek biztosításának elve 

 

3. A KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE 

 

3.1. SZERVEZÉS ÉS TARTALOM 

A kollégium – a nevelési és oktatási feladatok teljesítéséhez – a diákok részére foglalkozásokat szer-

vez. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak 

a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a 

közösség fejlődéséhez. 

A foglalkozások öt csoportba sorolhatóak: 

 Felkészítő foglalkozások (felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó – 

egyéni, csoportos) 

 A kollégiumi csoportok nevelési feladatait, az egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító fog-

lalkozások (csoportos) 

 Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások (csoportos) 

 A tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító foglalkozások (egyéni) 

 A kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozások (csoportos)  

A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozások lehetnek: 

 kötelező 

 kötelezően választott 

 szabadon választható (választás után egész évben kötelező a részvétel) 

A tanulói létszám szerint: 

 egyéni 

 csoportos 

 

3.1.1. Felkészítő foglalkozások (csoportos, egyéni) 
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 felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó foglalkozások (egyéni és cso-

portos) 

 heti 13 órában 

- szilenciumok 

- értékelő foglalkozás 

- korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások 

- tehetséggondozó foglalkozások 

- kiscsoportos eü. foglalkozások 

- kollégiumszintű előadások 

- ismereteket bővítő és a pályaválasztást segítő szakkörök, diákkörök 

A szilenciumok időtartama 3 x 45 perc. 

Szilencium-mentességet csak a minősítési rendszerben elért „kiváló kollégista” címmel rendelkező 

tanulók kaphatnak. Az önálló tanulásra képtelen diákok (bukottak, gyenge képességűek) nevelői felü-

gyelet mellett kötelesek felkészülni. 
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3.1.2. A kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyéni és közösségi fejlesztést megvaló-

sító foglalkozások (csoportos) 

 

A tanulók heti egy órában kötelesek részt venni ezeken a foglalkozásokon.  

Az alapprogram végrehajtásához szükséges nevelési foglalkozások éves óraszáma: 

Témakör 
Évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

Tanulás 4 3 3 1 1 

Énkép, önismeret, pályaorientáció 3 3 4 3 2 

Európai azonosságtudat. Egyetemes 

kultúra 
3 3 2 4 5 

Környezettudatosság 2 2 2 2 3 

Testi és lelki egészség 4 4 4 4 4 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára 

nevelés. Gazdasági nevelés 

3 3 3 3 2 

Hon- és népismeret 3 4 4 3 3 

 22 óra 22 óra  22 óra 20 óra 20 óra 

A kollégiumban évi 37 nevelési héttel (a 12., 13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), minden héten egy 

kötelező nevelési foglalkozással számolunk. Ennek 60%-ára, azaz 22 illetve 20 csoportfoglalkozásra 

teszi kötelezővé a rendelet azt, hogy a 36/2009. (XII.23.) OKM rendelethez kapcsolódó 3.sz. mellék-

letben megjelölt témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. 

A témák évfolyamonkénti lebontását mellékletben csatoljuk. (3.sz. melléklet) 

A további idő a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezésével, közössé-

gi feladatok megszervezésével telik. 

 

3.1.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások (csoportos) 

A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül választott, további heti egy foglalkozáson 

köteles részt venni. 

 Szakkörök, érdeklődési körök, önképző kör, énekkar, művészeti csoport 

 Tanulási, szakmai, kulturális verseny 

 Sporttevékenység  

 Házi bajnokságok 

 Kollégiumok közötti bajnokságok, versenyek 

 Kollégiumi szintű szabadidős programok 
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Kötelezően választható és szabadon választható foglalkozások kategóriájába tartoznak. 

 

3.1.4. A tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító foglalkozások (egyéni) 

 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és az ideiglenesen bajba 

jutott tanulókkal való foglalkozások. 

 Tehetség-kibontakoztató egyéni foglalkozások (pl. vizsgára, versenyre, felvételire történő fel-

készítés). 

 Fejlődésben megrekedt tanulókkal való egyéni foglalkozások. 

 

3.1.5. A kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozások (csoportos) 

 Valamennyi tanuló ill. a tanulók elkülönített csoportja számára szervezett, zavarmentes műkö-

dést biztosító tevékenység (pl. fiútagozat, egy szint) 

 Évnyitó, elsőévesek avatása 

 Balesetvédelmi oktatás 

 Közgyűlés 

 Fórumok 

 Diáknap 

 Tagozat gyűlés 

 

3.2. TEVÉKENYSÉGKATEGÓRIÁK, FELADATOK 

 

3.2.1. Tanítás-tanulás, gondolkodási kultúra fejlesztése 

3.2.1.1. Célok 

 A tanulók képességeiknek megfelelően végezzék el iskolai tanulmányaikat 

 A diákok tanulmányi munkájához, szakszerű segítségnyújtás, differenciált tanulásszervezés gya-

korlatának erősítése 

 Legyenek tisztába az eredményes tanuláshoz (gondolkodáshoz) szükséges tulajdonságokkal, kés-

zségekkel, képességekkel 

 Alakuljanak ki a megfelelő tanulási szokások, technikák (tervszerűség, tudatosság, gazdaságosság, 

önállóság) 

 Képességeiknek megfelelően tudjanak, ill. akarjanak teljesíteni, ez párosuljon magabiztossággal 

 A hatékony és önálló tanulás feltételeként alakuljon ki a saját tanulási stratégia, állandó motiváció 

a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljainak kritikus mérlegelése.  

 Rendelkezzenek megfelelő kommunikációs készséggel. 

 Legyenek képesek objektíven és megfelelő kritikai szemlélettel kezelni és felhasználni a különféle 
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információkat 

 Rendelkezzenek a különféle információhordozók, tömegkommunikációs eszközök ismeretével, 

használatának képességével 

 Alakuljon ki az információ felismerésének, visszakeresésének, értékelésének, tárolásának, előállí-

tásának, bemutatásának és cseréjének a készsége. 

 Az információs társadalom technológiáinak (IKT) magabiztos és kritikus használatával fejlődjön 

a digitális kompetenciájuk. 

 A következő kompetenciák kialakítása, fejlesztése: önálló tanulás, kognitív kompetenciák, mate-

matikai kompetenciák, szövegértési, szövegalkotási kompetenciák, digitális kompetenciák, idegen 

nyelvi kompetenciák, szociális kompetenciák. 

 

3.2.1.2. Fejlesztési követelmények 

 Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátossá-

gokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

 Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. 

 Tudjon a tanulni valók között fontossági sorrendet felállítani. 

 Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

 Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási tech-

nikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos szóbeli és írás-

beli megfogalmazását. Tudjon „felelés-helyzetben” teljesíteni. 

 Előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; a csoportos tanulási módszerek, kooperatív munka álta-

lánossá válása, az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása. 

 Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, az egész életen át tartó tanulás eszköze-

inek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

 Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, az életre való felkészítő technikákat, módszere-

ket. Tudjon szelektálni az információk tömegében. 

 Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 

 Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 

 Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges dokumen-

tumtípust és legyen képes gyakorlati felhasználására. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat, és szóban vagy 

írásban számoljon be a megoldásokról. 

 Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési szoká-

sai. 

 Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon (IKT) alapuló információhordozók használa-

tában, alkalmazza azokat. 
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3.2.1.3. Feladatok 

Vezetőség részére 

Feladat Tevékenység  Módszer, eszköz 

Együttműködés lehetséges for-

máinak kialakítása a kapcsolatos 

iskolák vezetőivel, munkaközös-

ségek vezetőivel 

Szakmai megbeszélés Tapasztalatcsere, beszélgetés 

Kollégiumi szinten a felzárkóz-

tatás (korrepetálás), tehetség-

gondozás megszervezése 

Kollégiumi szintű tantárgyi fog-

lalkozások, rendezvények, vetél-

kedők 

Gyakorlás, ismétlés 

Havonként csoportnapló elle-

nőrzése, jegyek alakulása, bu-

kásra állók számbavétele 

Naplók ellenőrzése Értékelés  

Szilenciumok, nevelési foglalko-

zások látogatása 
Foglalkozások látogatása Ellenőrzés, értékelés 

Kompetenciafejlesztő módsze-

rek, eljárások terjesztése a neve-

lőtestületben, ezek tudatosítása 

Szakmai megbeszélések, előadás 

szervezése 

Szakmai anyagok elérhetőségé-

nek biztosítása 

Megbeszélés 

Előadás 

Anyaggyűjtés 

Kompetenciafejlesztés tárgyi 

feltételeinek kialakítása 

Tantermek felszerelésének bőví-

tése, 

Internet hálózat bővítése, koope-

ratív terem használata 

Pályázatírás 

Egyesület 

Dologi fejlesztés 

Kompetenciafejlesztés elemei-

nek a beépítése a kollégiumi 

tevékenységbe, éves foglalkozási 

tervbe 

Szakmai megbeszélés 

Projektnapok szervezése 

Nevelési foglalkozások temati-

kájának átalakítása 

Megbeszélés 

Bemutató óra 

Tapasztalatcsere  

 

Csoportvezető nevelők részére 

Feladat Tevékenység Módszer, eszköz 

Tantárgyi tudásszint és kompe-

tencia szint felmérésének elvég-

zése, fejlesztési terv készítése 

Felmérő lapok összeállítása 

csop. vezetői munkatervben 

Kérdőívek 

Feladatlapok 

Egyéni feladatok adása 

Egyéni és csoportos tanulmányi 

munka megszervezése (differen-

ciált tanulásszervezés) 

Az egyéni és csoportos formá-

ban tanulók körének meghatáro-

zása 

Csoportos tanulás tanári irányí-

tással, egyénileg tanulók, közve-

tett ellenőrzése 

Kompetenciafejlesztő módsze-

rek, eljárások elsajátítása 

Előadáson való részvétel 

Szakirodalom dokumentumok 

tanulmányozása 

Továbbképzésen való részvétel 

Előadás 

Dokumentumelemzés 

Továbbképzés  
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Gyengén tanulók felzárkóztatása 

Korrepetálás 

Pszichológus pszichikai feltéte-

leket segítő témában 

Gyakorlás, ismétlés, tanulást 

segítő könyvek 

Tehetséges tanulók felismerése, 

tehetségük szerint megfelelő 

szakkörökbe irányítása 

Szakkörök 

Műsorok 

Ünnepélyek 

Vetélkedők 

Versenyek  

Számítógép, audiovizuális esz-

közök; fejlesztendő képességek-

nek megfelelő feladatok adása 

Kompetenciafejlesztő módsze-

rek, eljárások beépülése a szi-

lencium és nevelési foglalkozá-

sok tematikájába 

Nevelési foglalkozás tematika 

átalakítása 

Szilenciumon a módszerek, eljá-

rások terjesztése 

Beszélgetés 

Egyéni foglalkozás 

Bemutatás  

A nyugodt tanulás feltételeinek 

megteremtése 
Napirend betartása Ellenőrzés  

Tanulók kikérdezése, ellenőrzé-

se 
Szilencium  Kikérdezés  

Együttműködés a kapcsolatos 

iskolák osztályfőnökeivel, szak-

tanáraival 

Szakmai megbeszélés Tapasztalatcsere, beszélgetés 

Tanulók értékelése, minősítése Értékelő foglalkozás Beszámoltatás  

 

A tagintézményekkel való együttműködés során megvalósítható feladatok 

 

Könyvtár 

Feladat Tevékenység  Módszer, eszköz 

Különböző dokumentumfajták 

megismerése (könyv, sajtóter-

mék, audiovizuális dokumentu-

mok, mágneses adathordozók) 

Csoportok könyvtárhasználati 

foglalkozásokon vesznek részt 

Bemutatás 

Beszélgetés  

Anyaggyűjtés, rendszerezés, 

értékelés, közlés technikáinak 

(irodalom jegyzék, jegyzetelés, 

cédulázás) megismerése 

A csoportok tájékoztató, ismer-

tető foglalkozásokon vesznek 

részt 

Bemutatás 

Gyakorlás  

Vázlat készítés módszereinek, 

etikai szabályainak elsajátítása 
Vázlatírás  

Gyakorlás 

Magyarázat  

Dokumentumfajták felhasználá-

sa a gyakorlatban 

Könyvtár használati foglalkozá-

sok 
Bemutatás  

A mindennapos felkészülés segí-

tése 
Szakirodalom ajánlás 

Beszélgetés, tanulást segítő 

könyvek, lexikonok 

 

Művelődési Ház 

Feladat Tevékenység  Módszer, eszköz 
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Kollégiumi szintű vetélkedők 

megszervezéséhez a tárgyi felté-

telek biztosítása 

Előzetes egyeztetés, vetélkedők 

forgatókönyvének elkészítése 

Rendezvénylapok kitöltése, be-

szélgetés 

Továbbtanulás lehetőségeinek 

szélesítése 

Csoportok (érdekelt tanulók) 

szakma ismertető foglalkozáso-

kon vesznek részt (közművelő-

dési, népművelői szakma) 

Beszélgetés  

 

3.2.1.4. Tanulásirányítás, tanulásszervezés 

Az iskola növekvő követelmények elé állítja a tanulókat, melynek egyre többen, egyre nehezebben 

tudnak megfelelni. Az általános alapoktatás meghosszabbítása, a középiskolai oktatás kiterjesztése 

várhatóan növelni fogja a leszakadók számát. Az iskola egyformán, mindent meg akar tanítani a dá-

koknak, figyelmen kívül hagyva azt, hogy őket csak bizonyos dolgok érdeklik. A hátrányos helyzetű 

tanulók sem feltétlenül a megértés vagy a tanulásra való képtelenség miatt szenvednek hátrányt és 

kudarcot, hanem mert az iskola nem képes érdeklődésüket fenntartani és motiválni őket a tanulásra. 

A tanulók jelentős részét csak nevelői segítséggel lehet a „pályán” tartani. A tudásbeli, képesség-

beli rétegződés miatt az alábbi feladatok kijelölése indokolt: 

 Az egyéni és csoportos tanulás megszervezése 

 Ehhez objektív és szubjektív feltételek biztosítása 

 Differenciált tanulásszervezés 

Egyéni tanulás 

Azok körére értendő, akik az önálló ismeretszerzésre képesek, akik megfelelő akarati tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek (kötelességtudat, szorgalom, ambíció, kitartás, akaraterő, fegyelem, kompetenci-

ák megfelelő szintje). 

Nevelők feladata a hatékony tanulási módok kialakítása: 

 az egyéni tanulási módszerek kimunkálása, 

 a tantárgyankénti speciális tanulási technikák megismertetése, 

 a folyamatos önellenőrzés, az elmaradt feladatok pótlása, 

 a jegyzet- és vázlatkészítés technikája, 

 prezentáció készítés elsajátítása 

 projektmunka készítésének elsajátítása 

 a kutatómunka (pályázatok készítése) feltételeinek biztosítása 

 könyvtár- és internethasználat 

Megvalósítás keretei: szilencium, nevelési foglalkozás 

 

Csoportos tanulás 

Közvetlen irányítás mellett azok részére, akik az önálló tanuláshoz fokozott segítséget igényelnek. 
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Helye a tanulószoba. 

Irányításának metodikai vonatkozásai 

Előkészítő szakasz – szubjektív feltételek: 

 iskolai teljesítményekről információk, 

 másnapi feladatok, leckék számbavétele, 

 motiváció 

 páros munka (magyarázat, közös feladatmegoldás) 

 az egyéni tanulás megszervezése, a tantárgyak tanulási rendje, 

 az iskolai tanulás folyamatában meg nem értett részletek feltérképezése, 

 az időkeret becslése. 

 

Önálló tanulás szakaszában 

 időarányok megtartása, 

 a tanulási módszerek helyes megválasztása, 

 kinek kell gyakorolnia, ismételnie? 

 Feladatadás egymásnak. 

 Ellenőrzés, önellenőrzés, egymás ellenőrzése 

A nevelői segítségnyújtás a lényeg kiemelésére, az értelmes tagolásra, a megoldás menetének el-

bírálására, az egyéni tanulás nehézségeinek leküzdésére irányul. 

A tanulással összefüggő teljesítmény rendszeres ellenőrzésében, mérésében, értékelésében kapjon 

szerepet a diákok önellenőrzése, önértékelése, egymás ellenőrzése is. 

Elengedhetetlen továbbá az együttműködés fejlesztése a családdal, az iskolával. A nevelőtestület 

szakmai összetétele lehetőleg illeszkedjen a diákok igényeihez, ha szükséges, külső segítőket (korre-

petálókat) vonunk be a munkába. A pályaorientációs tevékenység, valamint a tanulás-módszertani 

ismeretek közvetítése váljék a csoport, valamint az egyéni fejlesztési programok részévé. 
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T A N U L Á S M Ó D S Z E R T A N 

CÉLOK FELADATOK TEVÉKENYSÉGEK 
MÓDSZER, 

ESZKÖZÖK 
MÉRÉS SIKERKRITÉRIUM 

Az eredményes tanulás 

módszereinek, technikái- 

nak elsajátítása 

- Az értő olvasás fejlesz-

tése 

- Problémamegoldó gon-

dolkodás fejlesztése 

- Az emlékezet erősítése 

- Célszerű rögzítési, be-

vésési módszerek 

- Nev.fogl.köv.témái 

- Szilencium 

- Pszichológus előadása 

Beszélgetés 

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

Előadás 

Szakkönyvek  

Mennyiségi mutatók alap-

ján (tan.eredmények) 3 

havonként ért.fogl. 

csop.vez.nevelők 

A tanulók 90%-a elsajátít- 

ja az egyéni és csoportos 

tanulás technikáit. 

A tanulási stílushoz és az 

aktuális képességekhez 

igazodó differenciált fej-

lesztés 

- Felzárkóztatás 

- Tehetséggondozás 

- Egyénre szabott tanulá-

si módszerek kiépítése 

- Kollégiumi szintű korrepetálások 

- Szakkörök (internet, szám.tech.) 

- Pszichológus (pszichikai feltétele- 

ket segítő témában) 

- Nev.fogl. 

- Szilencium 

- Egyéni foglalkozás 

Beszélgetés 

Gyakorlás 

Ismétlés 

Tanulást segítő 

könyvek, lexi-

konok 

Év végén tan.eredmény 

alapján csop.vez.nevelő  

A tanulók 95%-a teljesíti a 

tantervi minimumot 

Az önművelés, önnevelés, 

az élethosszig tartó tanulás 

igényének kialakítása 

- Számítógép alapfokon 

való használata 

- Könyvtárhasználat 

szabályainak megisme- 

rése 

- Különböző információ 

hordozók, IKT eszkö-

zök ismerete 

- Nev.fogl. témái 

- Kommunikációs eszközök és in-

formációhordozók használata 

- Könyvtár igénybevétele 

- Versenyek, vetélkedők 

Gyakorlás 

Számítógép 

Könyvek 

Audiovizuális 

eszközök 

Év végén csop.vez.nevelők  

Szöveges értékelés 

A tanulók 100%-a vegye 

igénybe a könyvtár szolgál-

tatásait, ill. a tanulók 

100%-a alapfokon tudja 

használni a számítógépet 

Rendszeres tanulás mód-

szertanának elsajátítása 

- Fokozatos önállóság 

kialakítása 

- Tanulás szervezésének 

segítése (egyéni tanu-

lás) 

- Szilencium  

- Egyéni foglalkozás 

- Nev. fogl. 

Beszélgetés 

Gyakorlás  

Csop.vez.nevelők félévkor 

megállapítják hányan jutot-

tak el a kérdéses szintre 

A tanulók 70%-a képes 

tanulását önállóan meg-

szervezni, a sorrendiséget 

felállítani, időbeosztását 

kialakítani (tantárgyak ta-

nulásánál) 
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Érettségire, záró vizsgákra 

való felkészítés 

A felkészülés módszereinek 

ismertetése 

Követelmények tisztázása 

Nev.fogl. 

Szilencium  

Beszélgetés 

Gyakorlás  

Ellenőrzés  

Csop.vez.nevelők félévkor 

beszélgetés keretében meg-

győződnek az ismeretek 

elsajátításáról 

Tételek ellenőrzése 

A tanulók 100%-a tisztában 

van a vizsgák rendjével és a 

felkészülés módszereivel 
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3.2.1.5. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 

A kollégium intellektuális, műveltségi, kulturális és mentális hátrányokat pótol. E tevékenységével az 

esélykülönbségek mérséklését segíti. Az állandó fejlesztő pedagógiai környezet a tanulási módszerek 

elsajátításával növeli a tanulási, iskolai teljesítményben és kommunikációs készségben  megjelenő 

sikereket. 

A kollégiumnak jól kell feltérképeznie a hozott hátrányok jellemzőit, összetevőit. 

Ma a hátrányos helyzetűek, munkanélküli, alacsony végzettségű szülők gyermekei (HHH), roma-

szülők gyermekei, képzésével kapcsolatos nehézségek leggyakoribb oka az önálló tanulási készség, a 

megfelelő családi háttér, az alapvető írási, olvasási készség hiánya. Képzésük csak akkor lehet ered-

ményes, ha az önértékelést, az önbizalmat erősítő tanulási formákat, szociális és mentálhigiéniás gon-

dozást, az ehhez szükséges pedagógiai módszereket helyezzük előtérbe, tehát a szociális kompetenci-

ák fejlesztését kell erősítenünk. 

A kollégiumi nevelőtanár feladatai közé tartozik a hátránnyal induló tanulók napirendjének, tanu-

lásának megszerzése. 

A felzárkóztatás szakaszai, feladatai: 

 9. évfolyamosok körében a tantárgyi tudásszint felmérések elvégzése (a kiinduló állapot rögzítése, 

a lemaradás objektív és szubjektív okainak, az előrehaladást gátló tényezők feltárása) 

 a célravezető segítségnyújtás formájának kidolgozása 

 korrepetálások megszervezése szakos nevelők közreműködésével 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, képességeknek megfelelő feladatadás 

 pszichológus bevonása a fejlődésben megrekedt, elmaradt tanulók esetében 

 gyengébb képességű tanulók tudatos motiválása 

 a korrekció nyomán kibontakozó tanulási folyamat eredményességének folyamatos ellenőrzése, 

annak tapasztalatai alapján a segítségnyújtás módosítása. 

A nevelési foglalkozások megfelelő témái is segítik a felzárkóztatást: 

 a kollégiumi tanulás jellemzői, különböző tanulási módszerek a kollégiumban (9.évf.) 

 tanulási módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-specifikusan (9.évf.) 

 a tanulás motiváltságának felmérése, alakítása. Az önművelés igényének kialakítása. (11.évf.) 

 pályaorientáció 

Együttműködés a kapcsolatos iskolákkal, osztályfőnökeivel, szaktanáraival, valódi partneri viszony 

kialakítása. 

 

3.2.1.6. Tehetséggondozó funkció 

Harsányi István szerint „tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, cél-

tudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, 

vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni”. 
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A kollégium jelentős szerepet vállalhat abban, hogy az intellektuális képességekkel rendelkező és 

tehetséges tanulókat felfedezze, útjukat egyengesse. Fontos, hogy a fejlesztés során pozitív értékekkel 

találkozzon, ismerje meg önnön képességeit, tehetségét, de kapjon segítséget a helyes énkép kialakítá-

sához, reális önértékeléshez. A különféle képességfejlesztő szakkörök, vetélkedők keretében történik a 

tehetséggondozás. 

Elsődleges feladatunk, hogy a kollégiumi élet tevékenységközpontú szervezésével lehetőségeket 

teremtsünk a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására. 

Megvalósulás módjai: 

 hagyományos kollégiumi rendezvényeken való szereplés 

 helyi és városi versenyeken való megmérettetés (vers- és prózamondó, történelmi vetélkedő, KI 

MIT TUD?, műveltségi vetélkedő, sport) 

 vetélkedők szervezése 

 szakkörök (internet, számítástechnika, filmkultúra, gasztronómia, városismereti, színjátszó) 

 kiselőadások tartása nevelési foglalkozások keretében (tanulási módszerek, technikák) 

 ANK, mint Tehetségpont lehetőségeinek kihasználása (megfelelő szakemberhez irányítás) 

A jövőben kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy a kollégiumi élet jó lehetőséget adjon a kognitív és 

szociális kompetenciák megmutatkozására, ill. fejlesztésére. 

 

3.2.1.7. Ellenőrzés, mérés, értékelés 

Célja: 

 a tudás szintjeinek megismerése alapján a fejlesztőprogram meghatározása 

 az önálló tanulás módszereinek megvalósításához elégséges alap teremtése 

 a felzárkóztatás és tehetséggondozás módjainak meghatározásához használható információ bizto-

sítása 

 visszajelzés a diák felé (önmagához mért fejlődés) 

 visszajelzés a szülők felé 

 pályaorientáció megalapozása 

 a kollégiumi nevelés eredményességének meghatározása  

 

Mérés, ell. tárgya Célja, iránya Módszere  Felelősök  
Értékelés gyako-

risága, határidők 

Tanulók tudás 

szintje 

Tudásszint megál-

lapítása 
kérdőív Csop.vez. nevelők évente 

Kollégisták tanul-

mányi eredményei 

Eredményesség 

mérése 

Tanulmányi ered-

mények, osztály-

zatok szoros nyo-

mon követése 

Csop.vez. nevelők folyamatosan 
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Korrepetálásokon 

való részvétel 

Korrepetálások 

eredményessége 

Tantárgyi tanul-

mányi eredmények 
Csop.vez. nevelők folyamatos 

A kollégisták tanu-

lási munkafegyel-

me 

Tanulás rendsze-

ressége az ered-

ményes munka 

előfeltétele 

Megfigyelés  
Igazgató helyette-

sek 
folyamatos 

Komplex vizsgálat 

Tanulók teljesít-

mény szintjének 

megállapítása 

Beszámoltatás  Csop.vez. nevelők 3 havonként 

A tanulók szemé-

lyes és társas kom-

petenciája 

Személyes és tár-

sas kompetenciák 

fejlettségének 

megállapítása 

Kérdőív vagy teszt 
MIBI csoport 

Csop.vez. nevelők 
Évenet 

Motiváció Önisme-

ret 

Önértékelés, ön-

ismeret szintjének 

megállapítása 

Kérdőív 
Csop.vez. nevelők, 

pszichológus 
Évente  

Tanulói elégedett-

ségmérés 

Tanulmányi téren 

igények felmérése 

(elégedettség, 

elégedetlenség) 

Kérdőív MIBI csoport 2 évente 
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3.2.2. Pályaorientációs tevékenység 

3.2.2.1. Tevékenység feladatai 

 Tájékozódás a pályaválasztás területén, lehetőségek számbavétele, a kedvező kínálat megragadása 

 Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz, a választott pályán történő beilleszkedés megalapozásához. 

 Pálya és szakmaválasztási érettség előkészítése és kialakítása 

 Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése. 

 Választott pályára való felkészítés, szembesítés a követelményeivel és elvárásaival, a hivatástudat 

kialakítása. 

 Reális jövőkép kialakítása 

 Technikák elsajátítása, amelyek megkönnyítik az álláskeresést (digitális kompetencia fejlesztése, 

információszerzés, gyűjtés, visszakeresés, értékelés, tárolása, előállítása, bemutatása. Kommuni-

káció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.) 

 Az esetleges pálya korrekciókra való felkészítés. 

 Az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismertetése. 

 Ismerje meg alapvető munkavállalói jogait. 

 

3.2.2.2. Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismerje meg a gazdaság működését, tudjon tájékozódni a pénz világában 

 ismerje fel saját belső lehetőségeit, egyéni képességeit (tudás, kreativitás, nyitottság, rugalmasság, 

újításra való beállítódás, kockázatvállalás) 

 tudatosan készüljön választott hivatására, 

 rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott hivatásával, szakmájával kapcsolatban, munkaerő 

piaci lehetőségeiről, a munkavállalói szerepről, 

 tudatosuljon benne, hogy élete során szükséges lehet a pályamódosítás és ezért fontos a az egész 

életen át tartó tanulás, önképzés. 

 rendelkezzen a megfelelő kommunikációs képességekkel, elemi rendszerező képességekkel 

 fejlődjön kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciája 

 

3.2.2.3. Tevékenység tartalma 

Eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása. 

 A tanulói motiváció, érdeklődési területek, érzelmi viszonyulás, személyes tulajdonságok, szocio-

kulturális környezet, szülői szándékok, fizikai, szellemi teljesítőképesség (teljesítményszint) feltá-

rása, tudatosítása; 

 Pálya és a személyiség megfelelésének feltárása, tudatosítása; 
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 Az életpálya-építő kompetenciák közül fejlesztjük az önismeretet, az önbemutatást, a pályaválasz-

tást és a munkaerő-piaci ismereteket. 

Tudatos felkészítés a választott pályára, hivatásra. 

 munka világa, 

 egyes pályák ismerete, 

 pályaválasztási dokumentumok ismerete, használata, 

 pályaválasztással, a munka világával kapcsolatos alapfogalmak, 

 munkahelyi ártalmak, 

 alapvető munkaügyi dokumentumok. 

Továbbtanulóknál: A tantárgyi felkészítésen túl a felsőfokú tanulmányokra és az értelmiségi szerep-

re való felkészítés: 

 tantárgyi felkészítés az érettségi tárgyakból, 

 tanulás-módszertani ismeretek (különös tekintettel az önálló ismeretszerzésre, a jegyzetelésre), 

 sikeres vizsga összetevői (tárgyi tudáson túli ismeretek), 

 az értelmiségi életmód, az értelmiségi hivatás, az értelmiségi szerep bemutatása. 

Felkészülés az esetleges pályamódosításokra. A tovább- és átképzések lehetőségei: az ezzel foglal-

kozó intézmények, a tanulható szakmák stb. bemutatása. Tájékozódás a munkaerő piacon, az álláske-

resés folyamata, technikái: 

 források, információk felkutatása, használata az elhelyezkedés lehetőségeiről (veszélyek), 

 viselkedési szabályok álláskereséskor (személyes, telefon, levél), 

 beilleszkedés a munkahelyen; munkavállaló jogai, kötelességei, 

 munkanélkülieket segítő intézmények, szolgáltatások igénybevétele. 

 

3.2.2.4. Tevékenységformák, módszerek, eszközök 

 Motivációs és műveltségi szint feltárása. 

 Pályával, jövőképpel kapcsolatos elképzelések leírása.  

Információk gyűjtése és feldolgozása a különböző területekről. 

 Családi szociokulturális háttérről. 

 Szakmákról, a kapcsolatos követelményekről 

 Választott pályáról 

 Pályaválasztási információ-forrásokról 

 Magyar munkaerő-piaci viszonyokról, munka világáról 

 Különböző életterekről, életformákról 

 Tovább- és átképzési lehetőségekről 

Szituációs játékok (álláskeresés, felvételi vizsga ill. beszélgetés) 

Önéletrajz írása 
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Látogatás a Pécsi Munkaügyi Központban. 

Együttműködés a szülői házzal, iskolával. 

Speciális foglalkozásokon felkészítés az érettségi vizsgára, a sikeres egyetemi helytállásra. 

 

Eszközei: 

 Szakkörök 

 Nevelési foglalkozások 

 Felsőoktatási intézmények tájékoztatóin való részvétel 

 Korábban végzett egyetemi hallgató-kollégista élménybeszámolója 

 Kiscsoportos foglalkozások 

 Egyéni beszélgetés 

 Munkaügyi dolgozó előadása 

 Iskolai szakoktatók előadásai 

 Intézményegységeink (Műv.Ház, Könyvtár, Étterem) dolgozóinak tájékoztatói 

 Vita, médiafigyelés 

 

A pályaorientációs tevékenység fontos eleme és előfeltétele az önismeret kialakítása és fejlesztése. 

 

3.2.2.5. Énkép, önismeret fejlesztésével kapcsolatos tevékenység 

Az általános és középiskolás korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és értelmi hatásra. E hatások 

feldolgozásában a kollégistának a család helyett (esetleg mellett) a kollégiumi közösség nyújt segítsé-

get. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő, azért, hogy támogas-

sák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az önismereti foglalkozások 

célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesz-

tése egyénileg és csoportban. 

A pszichés, „belső történések” tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, 

beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a konfliktusok 

megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az önmenedzselés megalapozásá-

ra. 

Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontosnak tartjuk az egyéni és közösségi motívumok, a cél-

rendszer és értékrend megismerését, alakítását, a kollégista társadalmi orientálódásban való segítését, 

az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetését, az érdekvédelmi és érdekegyez-

tetési technikák gyakorlását is. Mindezzel elsősorban a fiatalok önismeretének és erkölcsiségének 

alakulásához járulunk hozzá. 

 

Fejlesztési követelmények 
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 Ismerje az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 

 Legyen képes bemutatni néhány fontosabb erkölcsi felfogást, valamint tudjon érvelni ellenük 

vagy mellettük. 

 Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő személyiségvonásokat és erényeket. 

 Legyen tudatában a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. 

 Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. 

 Legyen képes a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes önismeret ki-

alakítására, önmaga felvállalására. 

 Törekedjen a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására. 

 Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését tiszteletben tar-

tani (vitakultúra, kommunikáció). 

 Ismerje személyes kompetenciáinak szintjét, fejlessze azokat (kompetenciamérés, fejlesztési ter-

vek) 

 

Megvalósítás színterei: 

 nevelési foglalkozások keretében 

 értékelő foglalkozásokon 

 kollégiumi szintű előadások keretében 

 kommunikációs szakkör, önismereti szakkör 

 pszichológus tevékenysége 

 egyéni beszélgetés során 

 közösségi-közéleti tevékenység (DT, rendezvények, önkiszolgáló munka) 

 kiscsoportos foglalkozásokon 

 

3.2.3. A kollégiumi közösségi élet fejlesztése 

3.2.3.1. Célok 

 Az egyén találja meg helyét, szerepét, feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi közösségben. 

 Minden kollégista legyen képes sikeresen beilleszkedni környezetébe, az őt körülvevő társada-

lomba. 

 Alakuljanak ki pozitív közösségi szokások, szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, 

konfliktuskezelés, kommunikáció és vitakultúra, szervezőkészség). 

 A fiatalok életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően legyenek képesek kötelességeik teljesíté-

sére, ismerjék és gyakorolják jogaikat. Éljenek és cselekedjenek saját közösségeik javára, és ve-

gyenek részt a közös ügyek felelős intézésében. 

 Alakuljon ki a tanulói öntevékenység, önállóság. 
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3.2.3.2. Feladatok 

 Szociális kompetencia fejlesztése (személyes, társas, értékorientációs, interkultúrális kompetenci-

ák). 

 Közjó iránti elkötelezettség igényének felkeltése. 

 Az egyénnek a társadalom cselekvő tagjává, közösségi lénnyé való formálása. 

 Az aktuális feladatokhoz, munkához, kötelességhez való pozitív viszony, hozzáállás kialakítása. 

 Az együttműködési kompetencia (kooperativitás) fejlesztése (empátia, tudatosság a kapcsolatok-

ban). 

 A közéletiségre, a közösségi társadalmi szerepekre való felkészítés. 

 Az önszerveződés, a demokratikus érdekérvényesítés lehetőségének megteremtése. 

 A tanulói érdekek megjelenítése és szervezett keretek közötti képviselete diákönkormányzat mű-

ködtetésével. 

 A tanulói öntevékenység, önállóság növelése. 

 Az önkiszolgáló tevékenység fejlesztése, elismerése. 

 A kollégiumi hagyományok ápolása. 

 Népi és nemzeti hagyományok, népszokások ápolása. 

 

3.2.3.3. Tevékenység 

 Diákönkormányzat működtetése: érdekképviselet, részvétel a tervezésben, döntéshozásban, szer-

vezésben. 

 Közgyűlés: demokratikus választások, programadás 

 Fórum: problémák megvitatása 

 Szakköri tevékenység: 

- kommunikációs szakkör: vitakultúra fejlesztése, 

 Klub-élet:  közösségi programok 

teaház 

vetélkedők:  - vers- és prózamondó 

   - történelmi vetélkedő 

   - sportversenyek 

   - városi, megyei ve-

télkedők, versenyek 

   - Legműveltebb cso-

port vetélkedő 

 Önkiszolgáló munka: ügyeletesi rendszer működtetése 

     takarítási rendszer 
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 Hagyományos rendezvények: 

- Gólyatábor 

- Tanévnyitó – elsősök avatása 

- Télapó-est 

- Karácsonyi ünnepély 

- Farsangi bál 

- Kulturális bemutató 

- Diáknap 

- Ballagás 

- Disco 

- Táborozás 

 Nevelési foglalkozások ( 3.sz. melléklet): elméleti ismeretek adása, problémafelvetés, vita. 

 

3.2.3.4. Beilleszkedés a kollégiumi közösségbe 

Nevelési feladataink között kiemelt fontosságú, hogy a korábban egymás számára idegen egyének 

közösséget alkossanak. Az érzelmi kötődés kialakítása érdekében arra törekszünk, hogy az újonnan 

érkezők mihamarabb megismerjék a kollégium szokás- és hagyományrendszerét. A kollégiumi rend és 

a szabályok elfogadtatása mellett figyelünk a tanulói jogok és kötelességek egészséges arányára, 

egyensúlyára is. A házirend és a balesetvédelmi szabályok megismertetésével határozott követelmé-

nyeket állítunk. 

Az elvárások megfogalmazása mellett fontos a kollégium által nyújtott lehetőségek, előnyök bemu-

tatása is. A jó légkör, a bizalmi kapcsolatok kialakulása segíti a közös értékrendszer elfogadását. A 

képességek szerinti teljesítmény elérését úgy tudjuk megvalósítani, ha előtte törekszünk a tanulók 

egyéniségének megismerésére. Fontos kiindulási alap a családi háttér és a társadalmi környezet feltér-

képezése, mert ez jelentős mértékben befolyásolja a gyermek gondolkodását, viselkedését. 

A közösség és a közösséghez tartozás érzésének kialakítása során figyelünk az egyéni igények ki-

elégítésére is: szobaközösségek szabad megválasztása, érdeklődési kör szerinti szakkör megválasztása, 

egyéniséghez illő tisztségek, feladatok adása, szabadidő biztosítása. 

A kollégiumi együttélés feltétele a közösen meghatározott szabályok betartása, a bizalmi légkör ki-

alakítása a csoportban, a közösségben. A „kollégiumi közösségi tudat” kiépítése a kollégiumi közös-

ség minőségének jelzője lehet. Ugyancsak a jó kollégiumi légkör alapvető feltétele a kölcsönös biza-

lom a diákok és a tanárok között. 

Az új kollégisták beilleszkedéséről a tanév első felében kérdőíves felmérést végzünk. Feltárjuk vé-

leményüket, megkérdezzük tapasztalataikat. A beilleszkedési nehézségekkel küzdőket fokozottan se-

gítjük, támogatjuk. 
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3.2.3.5. Beilleszkedés a társadalom életébe 

A kollégium belső világa mikro-társadalomként működik. A kollégiumi tevékenységek skálájával 

olyan állampolgári attitűdöket kívánunk kialakítani, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy 

tanulóink a társadalom tagjaként képesek legyenek érdekeik felismerésére és képviseletére. Életszerű 

terep kialakításával lehetővé tesszük, hogy döntéseik megalapozottak legyenek, feladataikat felelős-

séggel végezzék el. A társadalmilag elfogadott és általánossá vált viselkedési minták elsajátítására, 

begyakorlására lehetősége nyújt a kollégiumi közösség rendszere, működése (DT, ügyeletesi rendszer, 

felelősi rendszer). 

 

3.2.3.6. A kollégium tanulói közösségi rendszere 

Szobaközösségek 

 Létszám: max. 6 fő 

 Irányító: szobafelelős 

 Feladata: képviseli a szoba lakóinak véleményét, beosztja az aktuális feladatokra őket. 

 

Csoportok 

 Lánytagozaton 7 csoport. 

 Fiútagozaton 4 csoport. 

 Létszám: max. 27 fő 

 Irányító: nevelőtanár 

  csoportvezetőség: csoporttitkár, tanulmányi felelős, közéleti felelős, egészséges 

életmód felelőse, szabadidő felelős, sportfelelős, szobafelelősök, 

környezetvédelmi felelős 

 Feladata: Szobaközösségek munkájának összehangolása. 

   Kollégiumi feladatok, tevékenységek szervezése (tankör, nevelési foglalkozás, önki-

szolgáló munka) 

     Bekapcsolódás a kollégiumi szintű 

programokba, rendezvényekbe. 

 

Diáktanács 

 Tagjai: - elnök 

  - 2 helyettes 

(egyik az egészséges életmódot és a közéleti tevékenységet irányítja, a másik a sza-

badidő és a sporttevékenységet) 

  - csoporttitkárok 

  - stúdiós 
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  - környezetvédelmi felelős 

Feladat: programok szervezése, irányítása; részvétel a döntéshozásban (döntés, egyetértés, vé-

leményezés); érdekképviselet 

 Hatáskör: DT Működési Szabályzatában rögzített. 

 

A kollégiumi csoportok munkaterv és nevelési foglalkozási terv alapján végzik munkájukat. A diákta-

nács éves munkatervet készít. 

 

3.2.3.7. Önkiszolgáló munka 

 A szobák tisztaságáért a szobaközösségek felelősek. A napi takarítást a délelőtti ügyeletes nevelő-

tanár felügyeli és értékeli a szobapontozási rend alapján. Háromhavonta (csütörtökön) minden 

szobaközösség nagytakarítást végez. 

 Az ügyeletesi rendszert a csoportok szervezik havi beosztás szerint. 

Funkciók: főügyeletes nevelőtanár – tagozatonként 1 fő 

főügyeletes tanuló – tagozatonként 1 fő 

szintügyeletesek – emeletenként 2 fő 

       Hatáskörök: a házirendben rögzítettek. 

 Számítástechnikai terem ügyeletesi rendszere (tagozatonként) 

 

3.2.3.8. Önálló életkezdés segítése 

a.) Személyes problémák, ambíciók megismerése 

Nevelőtanárok – egyéni beszélgetések, személyes törődés, felmérések 

  szakköri tevékenység figyelése 

  egyéni felkészítés 

Pszichológus – önismeret fejlesztése, önbemutatás, önmeghatározás kompetencia fejlesztése 

  kommunikációs szakkör vezetése 

b.) Továbbtanulási és munkaerő-piaci ismeretek bemutatása: 

Nevelőtanárok – nevelési foglalkozásokon 

Meghívott előadók (Munkaügyi Központ), szakoktatók 

Könyvtár, Műv. Ház – szakmai ismertető foglalkozás (közművelődési, népművelési szakma) 

c.) Közéleti szerepek gyakoroltatása, önérdek-érvényesítés megnyilvánulási igény felkeltése 

Nevelőtanárok – csoportvezetőség irányítása, ügyeletszervezés 

DT segítő tanára – tisztségviselők segítése 

  tanulói kezdeményezések segítése 

d.) Együttélés, alkalmazkodás szabályainak gyakorlása 

Nevelőtanárok – nevelési foglalkozásokon, egyéni beszélgetések 
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Pszichológus – konfliktuskezelés 

  probléma-feldolgozás 

kommunikációs kultúra fejlesztése (szakkörön) 

 

3.2.3.9. Közösségi élet fejlesztése 

Ahhoz, hogy tanulóink jó kapcsolatokat tudjanak kialakítani, képesek legyenek beilleszkedni szű-

kebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe és ezekben megtalálják helyüket a következő képessége-

iket, szociális kompetenciájukat fejlesztjük. 

 szociális képességek (kapcsolatok kiépítése, együttműködési képesség) 

módszer: megbízatások, tisztségek, feladatok adása. 

 csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség, együttélési képesség 

módszer: nemzeti ünnepek megünneplése 

               bekapcsolódás a DT munkájába 

               sportkörök, szakkörök működtetése 

 érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a vezetés, a versengés képességének fejlesztése 

módszer: DT támogatása 

               ügyeletesi rendszer működtetése 

               tanulói jogok megismertetése 

               megmérettetési lehetőségek biztosítása 

 

Közösségfejlesztő programjaink: 

 Beiratkozás, tanévkezdés (házirend ismertetése) 

 Gólyatábor (9. évf., új kollégisták körében) 

- klubszoba, stúdió, nyelvi labor, számítástechnikai terem, fotolabor, barkács műhely be-

mutatása 

- programismertetők: szakkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők 

- A kollégium környékének bemutatása, ismerkedés az ÁMK egységeivel: könyvtár, 

fonotéka, sportegység meglátogatása. 

- Közösségépítő játékok 

 Tanévnyitó, elsősök avatása 

 Közgyűlés: DT bemutatása, programok ismertetése 

 Fórum (évente két alkalommal) a kérdések, problémák megvitatása 

 Disco (havonta) 

 Teaház 

 Télapó est 
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 Karácsonyi ünnepély 

 Farsang 

 Diáknap 

 Ballagás 

 Kirándulás (üdültetés) 

 Városi, megyei versenyek, vetélkedők 

 

3.2.3.10. A Kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 

A közösségi élet fejlesztésének egyik fontos eleme a hagyományok ápolása és fejlesztése. A közös-

séghez való tartozást erősítő hagyományos rendezvények akkor töltik be valódi szerepüket, ha az bel-

ső igényként jelentkezik és nem külső, felülről jövő ráhatás eredménye. 

A közös élmények, a kellő igazlommal eltöltött várakozás pozitív hatással van diákjainkra. A diákön-

kormányzat által meghirdetett, szervezett és a lebonyolításban aktív részt vállalás biztosítja, hogy 

tanulóink magukénak érezzék a programokat. Az egymásnak átadott tapasztalat, példamutatás és szín-

vonalas lebonyolítás erősíti a kollégiumi közösséghez tartozás érzését. 

A hagyományos programok a különböző iskolatípusba járó tanulók egymáshoz való viszonyát is javít-

juk, a közösségi szokások, szociális készségek pozitív irányba fejlődnak. 

Hagyományos rendezvényeink a már az előző pontban ismertetettek alapján alakulnak. 

Terveinkben szerepel: 

 Szülők bevonása a Diáknapi rendezvényekbe 

 Kapcsolattartás volt kollégistákkal 

 Más kollégiumok diákjainak bevonása egyes rendezvényeinkbe (Teaház , disco, Természetjá-

ró szakkör) 

 Sportversenyek, vetélkedők lebonyolítása intézményegységeink tanulóival. 

 

3.2.3.11. Tanuló-pedagógus együttműködési formái 

A kapcsolat kölcsönös tiszteleten és közvetlen bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködés. Megfelelő 

hangnem kialakításával harmonikus, szeretetteljes légkör létrehozására törekszünk. A személyre sza-

bott nevelés elveit valósítjuk meg. 

Nevelési, tevékenységi terület Tanuló Pedagógus 

Tanulás 

Részvétel a tankörön és a fej-

lesztő programon, beszámolás az 

iskolai teljesítményről 

Tanulás szervezése, korrepetá-

lás, felzárkóztatás, iskolai ér-

demjegyek ellenőrzése 

Közösségi munkák, tevékenysé-

gek 

Feladat- és felelősségvállalás, 

 

Beszámolási kötelesség, önálló 

kezdeményezés, érdekérvényesí-

Feladatadás – életkor és egyéni-

ség figyelembevételével, 

 

Ellenőrzés, személyre szabott 
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tés értékelés 

Szabadidő  

Programválasztás, sport- és 

szakköri munkába bekapcsoló-

dás 

Programok szervezése,  feltéte-

lek biztosítása 

Személyiségfejlesztés  
Önismeret fokozása, személykö-

zi kapcsolatok kiépítése 

Egyéniség megismerése, tiszte-

letben tartása, fejlesztése, közös-

ség építése 

 

3.2.4. Életmód, életvitel 

A kollégiumi nevelés során fontos törekvésünk, hogy egészséges, kiegyensúlyozott személyisége-

ket neveljünk tanulóinkból. A testi-lelki jólét harmonikus egysége a feltétele annak, hogy az egyén 

eredményes és alkotó módon tevékenykedhessék a különböző életterületeken. 

A gyermek- és ifjú korban elsajátított életvezetési szokások meghatározóak lehetnek a későbbi 

életminőség alakulása szempontjából, ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy testi-lelki egészségük 

megóvására tudatosan odafigyelő egyéneket neveljünk. 

 

3.2.4.1. Célok 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 Felkészíteni tanulóinkat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlá-

sára, s ezek beépítésére mindennapi életükbe. 

 Mentális jólétük érdekében megtanítani problémáik, konfliktusaik kezelését. 

 Alkalmassá tenni a tanulókat a mindennapi élet során adódó ügyeik önálló intézésére, érdekeik 

jogszerű és eredményes érvényesítésére. 

 Felkészíteni diákjainkat a környezetük egészségét, biztonságát veszélyeztető helyek, helyzetek 

elkerülésére, a káros függőséghez vezető szokások elutasítására. 

 Támogatnunk kell az önálló életvitelre, önellátásra, a családi életre való felkészülést. 

 

3.2.4.2. Feladatok 

 Egészségügyi ismeretek felidézése, nyújtása. 

 A személyi- és környezeti higiénia szokásainak kialakítása ill. erősítése. 

 Egészséges, nyugodt körülmények biztosítása a tanulók valamennyi tevékenységéhez. 

 Az egészséges életvitel megtartására irányuló feladatok (tisztálkodás, öltözködés, helyes táplálko-

zás, mozgás). 

 Az egészséges életritmus kialakítását segítő kollégiumi napirend létrehozása. 

 Életszerű közeg kialakítása. 

 Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, visszaszorítása. 

 Szexuális neveléssel kapcsolatos feladatok. 
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 Mozgás- és táplálkozáskultúra emelése. 

 A kollégium családpótló jellegének erősítése (bizalom, személyesség, kisközösségi intimitás). 

 Ifjúságvédelem (veszélyeztetett, hátrányos helyzetű ill. ideiglenesen bajba jutott fiatalok segítése, 

mentális problémák kezelése, idegrendszeri- és szervi betegségben szenvedő diákok egészségi ál-

lapotának figyelemmel kísérése; betegellátás). 

 A kollégium tisztaságának, esztétikusságának emelése. 

 Környezettel harmonikus életvezetés kialakítása. 

 A fenntartható fejlődés lehetőségeinek megismertetése 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Környezettudatos vásárlásra való törekvés 

 Párválasztással, barátsággal, szerelemmel, családtervezéssel, gyermekgondozással kapcsolatos 

ismeretek nyújtása. 

 A szabadidő kultúrált eltöltése feltételeinek megteremtése. 

 

3.2.4.3. Tevékenységrendszer 

Szintjei: 

 Egyéni szinten – mindennapi gyakorlat során (személyi higiénia) 

 Szobaközösségek szintjén – szobarend, nagytakarítás, dekoráció 

 Csoportszinten – nevelési foglalkozások, egyéb csoportfoglalkozások 

 Évfolyamszinten – nevelési foglalkozások, drogprevenció 

 Kollégiumi szinten 

-     tevékenységirányítók által vezetett komplex egészségnevelési program 

(előadások, filmvetítések, kiscsoportos foglalkozások, szakkörök – sport, versenyek, vetélkedők, ki-

emelten alkohol és drogprevenció, rekreációs tevékenység, ifjúságvédelem). 

- szabadidős programok 

- projektek 

 ANK szinten – együttműködés más intézményegységekkel, projektek 

 városi, megyei szinten – vetélkedők, versenyek 

 

3.2.4.3.1. Komplex egészségnevelési program 

1.) A mindennapok során a személyi- és környezeti higiénia szabályainak kialakítása folyik (szo-

barend, Tisztasági Őrjárat, ügyeleti munka, Legotthonosabb szoba). 

2.) Nevelési foglalkozások 

Előadás, beszélgetés, vita keretein belül a tanulók a készségek kialakítását segítő ismereteket sze-

reznek az Alapprogramban leírt témakörökben (melléklet). 

3.) Kiscsoportos foglalkozások témái (interaktív) 
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A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő ismereteket szereznek szakemberek vezetésével (or-

vosok, védőnők, ÁNTSZ munkatársai, szociális munkások, Drogambulancia munkatársai, kortárs 

segítők, orvosegyetemisták). 

9. évfolyam:  

- A személyi- és környezeti higiénia fontossága. 

- Szexualitás alapjai, párválasztás, szerelem 

- A dohányzás ártalmai – kiemelt program szerint 

- Drogbetegek elbeszélése – kiemelt program szerint 

10. évfolyam: 

- Az egészséges táplálkozás fontossága 

- A természetgyógyászat alapjai 

- Fogamzásgátlás, abortusz 

- A mozgás jelentősége 

- Az alkohol káros hatásai – kiemelt program 

Kollégiumi szintű előadások, filmvetítések, projektek 

11. évfolyam: 

- Környezetvédelem fontossága 

- Evészavarok (anorexia, bulímia; az ésszerű fogyókúra, testzsírmérés) 

- Emlő, here önvizsgálat 

- Szabadosság a szexualitásban, szexuális úton terjedő betegségek 

12. évfolyam: 

- Stressz, pszichoszomatikus betegségek 

- Várandóság, családtervezés 

Filmvetítések 

A drogfogyasztás következtében kialakult negatív élethelyzeteket bemutató mozifilmek vetí-

tésével a drogprevenció elősegítése a célunk, az elrettentés módszerével. 

4.) Drog- és alkohol-prevenciós program 

Az egészséges életmódra, életvitelre nevelés során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a szen-

vedélybetegségek megelőzésére, visszaszorítására. A tanulók képzésén túl, a szülők, pedagó-

gusok képzése is megvalósul. 

Tanulók részére szervezett programok: 

- kollégiumszintű előadások a drog- és alkoholfogyasztás következményeiről 

- interaktív foglalkozások (orvosegyetemisták, Drogambulancia dolgozói) 

- filmvetítések  

- találkozások, beszélgetések rehabilitációban résztvevő fiatalokkal 

- projektek – Cigaretta nélkül a világ (pozitív megközelítés) 
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5.) Szakkörök 

Gasztronómia 

Komplex szakkör: az egészséges táplálkozás szabályai; új, korszerű irányzatok a táplálkozás-

ban, ételkészítés (sütés-főzés), kultúrált étkezés (tálalás, terítés). 

Sport-szakkörök 

Cél: - tudatosítani a mozgás egészségmegőrző hatását, 

 - az egészség védelme; az erőnlét, állóképesség növelése, 

 - a rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása, állandósítása, 

 - mozgáskultúra fejlesztése, 

 - a játék örömének megismertetése. 

A mozgás hozzájárul az akarat, a jellem, az önbecsülés erősödéséhez. A csapatjáték felelős-

ségtudatot, kölcsönös segítségnyújtást, bizalmat feltételez. 

Sportszakköreink: 

- labdarúgás (ÁMK Sportegység) 

- röplabda (ÁMK Sportegység) 

- kosárlabda (ÁMK Sportegység) 

- asztalitenisz (Kollégium) 

- kondicionáló (ÁMK Sportegység) 

- úszás (ÁMK Sportegység) 

Szakkörön kívüli tagok tömegsport rendezvényeken sportolhatnak (kézilabda, labdarúgás, ko-

sárlabda, kocogás). 

A házi-, a városi-, a megyei szintű sportversenyek, bajnokságok alkalmasak arra, hogy a tanu-

lók összemérjék ügyességüket, erejüket, kialakuljon bennük az egészséges versenyszellem. 

Természetjáró-, városismereti szakkör 

E két szakkör célja, hogy tanulóink megismerkedjenek a természeti- és épített környezettel, 

azzal harmonikus egységben éljenek és óvják azt. 

Kommunikációs szakkör, önismereti szakkör 

Cél: a harmonikus társas kapcsolatok kialakításának segítése, segítségnyújtás a konfliktusok 

elkerüléséhez, meglévő konfliktusok kezeléséhez. Vitakultúra fejlesztése, harmónia önma-

gammal és másokkal. 

6.) Vetélkedők, gyakorlati bemutatók 

- egészségügyi vetélkedő 

- szépségápolási bemutató 

- egészségnapok, egészségügyi mérések, elsősegélynyújtás 

- életmentő pont 

- véradás 
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Cél: ismeretek felidézése, rendszerezése; versenyszellem erősítése. 

Tevékenységünkkel kapcsolódunk a Városi Vöröskereszt munkájához. Rendezvényeken, ver-

senyeken való részvétel. 

7.) Szelektív hulladékgyűjtés 

Cél: Hozzájárulni a hulladékok újrahasznosításához, és ezáltal a környezeti egyensúly fenntar-

tásához. 

A tanulói szemléletváltás elősegítése érdekében a tanulók látogatást tesznek a BIOKOM hul-

ladékszelektáló üzemében (9. évf.); előadást hallanak a felhalmozódó szemét környezetpusztí-

tó hatásáról (11. évf.). 

8.) Mentálhigiénés tevékenység  

Célunk:  

- diákjaink kerüljék el a pótszerek alkalmazásával történő boldogságkeresést, 

- fejleszteni a problémamegoldó képességüket, 

- megfelelő önismereten alapuló felelősségteljes döntéshozó képesség fejlesztése. 

Ez a feltétele annak, hogy a későbbiekben jól irányítsák életüket, választásaikban csökkentsék 

a bizonytalanságok számát, határt tudjanak szabni annak, hogy miként befolyásolják jövőjü-

ket. 

Feladatok: 

- szemléletmód alakítása, az egyén ráébresztése arra, hogy sokféle individuum létezik, ő 

maga is egyedi eset, 

- konfliktusok, válságkezelési helyzetek megoldása, 

- érzések, érzelmek felismerésének képességfejlesztése, 

- felelősségteljes döntéshozatal segítése. 

Megvalósítás színterei: szobaközösségek, csoportközösségek, nevelési foglalkozások, 

pszichológus, kommunikációs és önismereti szakkör 

- stresszkezelési metódusok feldolgozása 

Megvalósítás színterei: nevelési foglalkozások, pszichológus, kommunikációs szakkör, ön-

ismereti szakkör 

- droggal, alkohollal járó veszélyek 

Megvalósítás színterei: kollégiumi előadások, in-

teraktív foglalkozás 

 

3.2.4.3.2. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 

Összetett, komplex tevékenység. Cél: a nehéz élethelyzetbe kerülő vagy különböző fejlődési, nevelési, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók speciális gondozása, segítése. 

A feladat összetettségéből adódóan ifjúságvédelmi feladatok ellátásával a nevelési folyamatban részt-
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vevő és abba bekapcsolódó számos szakember foglalkozik. 

Feladataink: 

 Prevenciós tevékenység 

 Tanulók tájékoztatása 

 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 Tartósan veszélyeztetett ill. ideiglenesen bajba került tanulók segítése 

 Szociálisan inadaptált tanulók közösségi beilleszkedésének segítése 

 Mentális zavarokkal küzdő tanulók segítése 

Feladatot ellátók: 

- ifjúságvédelmi felelős (családsegítő intézmények, gyermekjóléti szolgálat, Drogambulan-

cia szakemberei bevonásával) 

- kollégium pszichológusa 

- Nevelési Tanácsadó 

- csoportvezető nevelő 

 Tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése 

 Kulturális műveltségi hátrányok ledolgozása 

 Fejlesztő programok kidolgozása 

Feladatot ellátók: csoportvezető nevelők 

 Idegrendszeri- és szervi betegségben szenvedő diákok egészségi állapotának figyelemmel kísérése 

 Betegek ellátása (napi 1 órában) 

Feladatot ellátó: kollégiumi orvos 

 

3.2.5. Szabadidős tevékenységek szervezése 

A tanulók testi-lelki jóléte csak a tanulás és pihenés helyes arányával tartható fenn. Az aktív és pasz-

szív pihenés lehetőségét egyaránt biztosítja a kollégium. A szabadidős programok többféle igényt is 

kielégítő kínálatával hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlesztéséhez. 

 

Célunk továbbá: 

 A szabadidő tudatos és tartalmas eltöltésére nevelés. 

 Szocializációs folyamatok segítése. 

 Műveltségbeli- és kulturális különbségek kiegyenlítése (esélyegyenlőség biztosítása). 

 Kultúrált emberhez illő életmódbeli szokásrendszer kialakítása. 

 Tehetségek felismerése, kibontakoztatása. 

 A tanulók érdeklődési körének kiszélesítése. 

 Idegen kultúrák elfogadása. 
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Feladatok: 

 Az érzelmi élet, az akarat, valamint a jellem nevelése, erősítése. 

 Értelmi képességek fejlesztése. 

 Lelki egészség fejlesztése. 

 A kultúrált érintkezés formáinak elsajátíttatása a felnőttek és a kortársak körében. 

 Praktikus ismeretek adása a mindennapi élethez. 

 Sokoldalú programszervezés a tanulók életkora, érdeklődési köre és igényeinek figyelembevételé-

vel. 

 A kollégiumi hagyományok továbbélésének biztosítása. 

 Az ÁMK többi tagintézménye által kínált lehetőségek kihasználása. 

 

A tevékenység megvalósításának színterei és módjai: 

a.) Csoportszintű rendezvények: 

Cél: közösségformálás, személyiségfejlesztés 

Mód:  - közös ünnepségek 

   - mozi, színház, kiállítás látogatása 

   - versenyek, vetélkedők 

 

b.) Kollégiumi szintű rendezvények: 

Cél:  - közösségformálás 

  - a kollégiumi identitástudat erősítése 

  - hagyományok ápolása 

Mód: 

 Hagyományos rendezvények 

- Gólyatábor  

- Elsősök avatása 

- Programadó Közgyűlés 

- Mikulás nap 

- Karácsonyi ünnepség 

- Farsangi bál 

- Diáknapi rendezvények 

- Kulturális bemutató 

- Ballagási ünnepség 

- Jutalom- és felkészítő tábor 

 Nemzeti ünnepeinkről megemlékezés 

- Október 23. – megemlékezés az 1956-os forradalomról 
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- Március 15. 

 Történelmi emléknapjainkról való megemlékezés 

- Október 6. – az aradi vértanúk napja 

- Február 25. – megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

- Április 16. – emlékezés a holocaust áldozataira 

 Szakkörök 

- dekorációs szakkör 

- internet szakkör 

- origami 

- barkács 

- sportszakkörök (úszás, kondicionáló, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, labdarúgás) 

- természetjáró 

- városismereti 

- fotó szakkör 

- színjátszó 

- gasztronómia 

- filmkultúra 

- kommunikáció 

- önismereti 

- kertbarát 

- könyvbarát 

- gyöngyfűző 

 Vetélkedők, versenyek 

- történelmi vetélkedő, 

- vers- és prózamondó verseny,  

- dekorációs verseny, 

- Legműveltebb csoport vetélkedő 

- sportversenyek, legsportosabb csoport, az év sportolója cím 

- bajnokságok, 

- stúdiós vetélkedők. 

Cél: ismeretek rendszerezése (értelmi nevelés), versenyszellem fejlesztése (érzelmi nevelés), 

tehetséggondozás. 

 Teaház, disco (cél: harmonikus, társas kapcsolat kialakítása) 

 Múzeum-, kiállítás látogatása (cél: értelmi, érzelmi, esztétikai nevelés, művészeti nevelés) 

 Mozi-, színházlátogatás, koncert (cél: érzelmi, értelmi nevelés, művészeti nevelés) 

 Stúdióprogramok (cél: információátadás segítése, szórakoztatás, ismeretek nyújtása) 
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c.) Városi, megyei szintű rendezvények 

 „Hajnóczy napok” (Hajnóczy Kollégium – kulturális és sport rendezvények) 

 Szirén Kupa (Szent Margit Kollégium) 

 Megyei vers- és prózamondó versenyek (Hajnóczy Kollégium) 

 Apáczai Kupa – városi labdarúgó bajnokság (kollégiumunk szervezésében) 

 Megyei Atlétikai Verseny (kollégiumunk szervezésében) 

 Megyei Történelmi Vetélkedő (kollégiumunk szervezésében) 

 

3.2.6. Környezeti nevelés 

Cél: Intézményünkben – a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltaknak megfelelően – 

a környezeti nevelés átfogó célja a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása. 

Részcélok: 

 A tanulóinkban alakuljon ki a környezettel való harmonikus együttélés igénye és szokása. 

 Ismerjék meg a természet és az emberi környezet értékeit, szépségeit. 

 Alakuljon bennük környezetvédő szemlélet. 

 Értsék meg a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fejlődés elvét. 

 

Feladat 

A célok teljesülése érdekében az intézményben kialakított tevékenységi formákkal a következő felada-

tok végrehajtását tartjuk szükségesnek: 

 A tanulókat megismertetjük a környezetet veszélyeztető magatartásformákkal, a lokális és 

globális szennyező forrásokkal, a környezetszennyezés társadalmi és természeti veszélyeivel. 

 Képessé tesszük őket a lokális és globális környezet változásainak, problémáinak felismerésé-

re, az okok elemzésére és értékelésére. 

 Felkészítjük őket a környezettudatos döntések meghozatalára, a környezetvédő megoldások 

melletti érvelésre. 

 Kialakítjuk bennük a környezet állapota iránti érzékenységet, odafigyelést, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvést, a környezetkímélő magatartást. 

 Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a környezetvédelem területén az első lépéseket mindenkinek 

saját közvetlen környezetében kell megtennie. 

 Felismertetjük a környezetvédelem és az egészséges életmód közötti összefüggéseket, köl-

csönhatásokat. 

 Kialakítjuk azokat a magatartásformákat, amelyekkel tanulóink a társakkal együttműködve 

képesek – a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve – alakítani a kollégium belső és 

külső környezetét. 
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 Olyan szokásrendet – egyéni napirendet – alakítunk ki, amely a személyes élettér folyamatos 

védelmére, gondozására irányul. 

 

Tevékenységi formák 

Kötelező foglalkozások 

A környezeti nevelés a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának részeként illeszkedik a feldol-

gozandó témákhoz (melléklet). 

A témákat nevelési foglalkozások és kiscsoportos egészségügyi és környezetnevelési foglalkozások 

keretében dolgozzuk fel. A csoportok vezetői – módszertani szabadságuk megtartása mellett – törek-

szenek arra, hogy igazodjanak a nevelési terület felelőse által évente elkészített Környezeti nevelés 

munkatervéhez. A témák feldolgozása során figyelembe vesszük az egyes csoportok összetételében 

meglévő életkori és iskolázottsági sajátosságokat. 

 

Kötelezően választható foglalkozások (szakkörök) 

Intézményünkben több olyan szakkört szerveztünk, amely közvetlenül kapcsolódik a környezetvédel-

mi neveléshez. Valamennyi szakkör éves munkatervre építve működik. 

 Természetjáró szakkör: 

A foglalkozásokon megismertetjük a tanulókat a természeti értékekkel, bemutatjuk nekik a 

természeti táj és az élővilág szépségeit. A kirándulások, túrák során felhívjuk figyelmüket a 

környezeti károkra. Az észlelt szennyezéseket közös erővel törekszünk mérsékelni, megszün-

tetni. 

 Városismereti szakkör: 

A szakköri tagoknak bemutatjuk az urbanizációs értékeire és hátrányaira. Megismertetjük a vi-

lágörökség részét képező objektumokat, a műemléki védelem alatt álló épületeket. Felhívjuk 

figyelmüket a szemetelés környezetromboló hatására. 

 Barkács szakkör: 

A tanulókkal megismertetjük a természetes alapanyagok természetbarát mivoltát. Ismereteket 

kapnak a nyersanyagok gazdaságos felhasználhatóságáról. 

 Dekorációs szakkör: 

A tanulók megtanulják környezetük esztétikus formálását. A foglalkozásokon ismereteket sze-

reznek a környezetbarát anyagok felhasználásáról. 

 Gasztronómia szakkör 

Tudatos vásárlás, egészséges alapanyagok felhasználása ételeink elkészítéséhez 

 Kertbarát szakkör 

Belső és külső környezetünk szépítése, növények gondozása, ültetése 

 Könyvbarát szakkör 
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Környezetneveléssel kapcsolatos könyvek, folyóiratok feldolgozása, ismertetése. 

 

Szabadon választható foglalkozások, tevékenységi formák, akciók 

 Szelektív hulladékgyűjtés: 

Intézményünkben megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtést. Lehetőséget teremtettünk a 

környezetkárosító műanyag, illetve veszélyes (akkumulátor, elem) hulladék elkülönített gyűjté-

sére. Évente több alkalommal környezetszépítő hulladékgyűjtést végzünk intézményünk köz-

vetlen környezetében. 

 Üzemlátogatás a BIOKOM Kft-nél: 

A 9-10. évfolyamos tanulóinkat látogatásra vittük városunk környezetgazdálkodásért felelős 

üzemébe, itt a gyakorlatban is megismerhették a hulladékfeldolgozás és hasznosítás lehetősé-

geit. 

 Ökokollégium cím elnyerése 

Pályázat beadása, kritériumok teljesítése 

 Biofarm látogatás 

Évente a 9. évfolyamosoknak. Biotermelők, gazdálkodók tevékenységének bemutatása. Fenn-

tarthatóság elvének kézzelfogható bemutatása, megértetése. 

 Öko-diákönkormányzat létrehozása 

Diákok bevonása a tervezési, szervezési, értékelési munkába. 

Diákképviselők képzése. 

 Energiaőrjárat megszervezése 

Takarékos fogyasztói szemlélet kialakítása. 

 Előadások, tájékoztatók: 

A környezeti nevelés éves munkatervében foglalt részletességgel külső előadókat hívunk meg, 

akik tanulóink részére speciális ismereteket adnak át, egyes bemutatott filmekről vitát vezetnek 

le. 

 Vetélkedők, versenyek: 

Meghirdettük a szobadekorációs versenyt. A szobák napi tisztaságát pontozzuk, amely fontos 

eleme a tanulók értékelésének. 

Legvirágosabb szint és szoba verseny meghirdetése. 

 Parkgondozás, takarítás: 

Ősszel és tavasszal tanulóink aktív részt vállalnak az intézmény közvetlen környezetének szépí-

tésében. Virágokat, bokrokat és fákat ültetünk, gondozzuk a parkosított területet. 

 Pályázatok: 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a témában kiírt pályázatokat, rendszeresen élünk a lehető-

ségekkel. A pályázatokkal kapcsolódunk az intézményi energia megtakarítás lehetőségeihez, 
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pl. csöpögő vízcsapok, ablakszigetelések, gazdaságos világítóeszközök stb. 

 Öko-projekt lebonyolítása 

Ismeretadás, ismeretek alkalmazásának felmérése. 

 Együttműködés a Zöld Óvodákkal, Ökoiskolákkal 

Tapasztalatok kicserélése 

 Kapcsolatok civil szervezetekkel: 

Figyelemmel kísérjük a környezetvédő civil szervezetek felhívásait, akcióit. Lehetőségeinkhez 

mérten – intézményi nevelési céljainkhoz igazodva – részt veszünk a civil szervezetek kezde-

ményezéseiben. 

 

3.2.7. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 

Célok: 

 Diákjaink szabadon gondolkodó és a korszerű nemzeti hovatartozást vállaló, de az európai ha-

gyományokat is ápoló, öntudatos polgárrá váljanak. 

 Más népek és nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerésén keresztül sajátítsák el a hu-

manista és globális szemlélet- és gondolkodásmódot, erősödjön európai identitástudatuk. Is-

merjék meg, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként magyarnak lenni. 

 Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit, az 

embereket veszélyeztető kihívásokat. 

 Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt. 

 Szerezzenek információkat az emberiséget foglalkoztató közös, globális problémákról, kötele-

ződjenek el a fenntartható fejlődés, a prevenció pártján. 

Feladatok: 

 A kollégisták személyes élményeik, egyéni és/vagy csoportos alkotófolyamat, befogadás során 

találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közve-

tített érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. 

 Formálódjék a műalkotások megismerése által tárgy- és környezetkultúrájuk, fejlődjön véle-

ményalkotó képességük. 

 Alkotóhelyzetek biztosításával ösztönözzük a tanulókat személyes elképzeléseik kifejezésére a 

művészi kommunikáció segítségével. 

 Lehetővé tesszük a tehetséges kollégiumi tanulók számára alkotások (irodalmi, képzőművé-

szeti, nép- és iparművészeti, fotó, film, internetes objektiváció, blog, weboldal) készítését, pro-

dukciók (zenei, tánc és dráma, egyéb színpadi előadó-művészet) létrehozását és bemutatását. 

 A művészi kifejezés által nyitottságra, toleranciára, az értékek élményeken és belátáson alapu-

ló megbecsülésére neveljük diákjainkat. Ösztönözzük a tanulókban a bátor, találékony gondol-

kodást, új kérdések felvetését, az ötletes, eredeti kifejezésmódokat, értelmezéseket. 
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 Támogatjuk a mindennapi tevékenységek során az esztétikus, harmonikus tárgyak, eszközök, 

anyagok választását. 

 Segítjük az egyéni ízlés alakulását. Példát mutatunk a szélsőségektől tartózkodó, divatos test-

kultúrára, öltözködésre, ízléses, igényes belső és külső téralakításra, lakberendezésre, tárgy-

használatra. 

 A művészi kommunikáció különböző formái mellett a gondolatok kifejezésének, közlésének 

egyéb eszközeit is megtanítjuk alkalmazni, s azt hozzáférhetővé tesszük a tanulók számára. 

 Külön figyelmet fordítunk a könyvtár és információs forrásközpont céltudatos használatára 

való felkészítésre, az önművelés támogatására. 

 

A tevékenységrendszer megvalósulási módjai 

Az egyetemes kultúra területén a nevelésünk több szinten valósítható meg. Csoportszinten a neve-

lési foglalkozások biztosítanak alapvető ismereteket tanulóink számára, amelyek feldolgozása és a 

hozzájuk kapcsolódó kiegészítő programok a céljaink megvalósítását nagyban segíthetik. Ezeket az 

elméleti ismereteket tanulóink kiegészíthetik a kollégiumi szinten szervezett programok, rendezvé-

nyek és szakkörök keretében elsajátított gyakorlati tapasztalatokkal, ismeretekkel. 

Szakkörök: 

- fotó szakkör 

- origami szakkör 

- városismereti szakkör – nemzeti kultúra megismerése 

- könyvbarát szakkör 

- internet szakkör 

- filmkultúra szakkör 

- színjátszó szakkör 

Számítástechnikai termünk lehetőséget ad az iskolai feladatok teljesítésére, gyakorlására. 

Hagyományos rendezvényeink alkalmat biztosítanak tanulóinknak produkciók létrehozására és bemu-

tatására. 

A hagyományok ápolásán túl felelevenítjük az egyes ünnepekhez kapcsolódó népszokásokat – advent, 

karácsony, farsang, húsvét. 

Évente részt veszünk a vers- és prózamondó versenyen, amely lehetőséget biztosít az előadó-művészet 

iránt fogékony tanulók számára. A város többi kollégiuma által szervezett versenyen is képviseltetjük 

magunkat. 

Az ízléses környezet kialakítása érdekében évente megrendezzük a szobadekorációs versenyt. 

A Művelődési Ház, a Könyvtár és a város kulturális intézményei által rendezett programjain keresztül 

megismerkedhetnek az európai és egyetemes kultúra hagyományaival. 

A kollégium tereinek dekorálásához felhasználjuk a Művészeti Iskola tanulói által készített alkotáso-
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kat. Művészeti nevelésünket segítik szaktanáraik tanácsai, rendezvényeink színvonalát emelik művé-

szeti csoportjaik fellépései. 

A Könyvtár által szervezett író-olvasó találkozókon tanulóink is részt vehetnek, lehetőségük nyílik 

találkozni kortárs alkotókkal. A könyvtár dolgozói bemutatják diákjainknak az információszerzés 

különböző formáit. A könyvtárban elhelyezett számítógéppark is lehetőséget biztosít tanulóinknak az 

ismeretek gyakorlására, felhasználására. 

 

3.2.8. Hon- és népismeret 

 kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi társadalomhoz tartozó tanuló a határain-

kon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A foglalkozások 

és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon meg, sőt erősödjön a 

kötődés a külső környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó környezethez. A kollégista tartsa 

meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet „elküldte” a kollégiumba, s az 

új környezet értékei is épüljenek be a személyiségébe. 

Ebből adódó célok és feladatok: 

 A szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet (település, kisebb tájegység) ismerete szerete-

te, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet összefüggése, alapjainak erősítése. 

 Régiónk, országunk, nemzetünk ismerete, szeretete. 

 Az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata. 

 A határainkon kívül, kisebbségben, diaszpórában élő magyarok hagyományainak, helyzetének 

ismerete, a velük való közösségvállalás. 

 Nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása. 

 Nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat), nemzeti ünnepeink. 

 A hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek, migráns csoportok jogainak ismerete, kultú-

rájuk, hagyományaik, nemzeti érzéseik, jelképeik tiszteletben tartása. 

A tanulókban tudatosul, hogy mindenkinek először saját népének hagyományait, nemzeti értékeit kell 

megismernie, elsajátítania ahhoz, hogy más népek kultúráját, az egyetemes értékeket és a kultúrák 

közötti kölcsönhatásokat megérthesse. 

 

Speciális célkitűzések 

 Nemzetiségi identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, nemzetiségek hagyomá-

nyainak, kulturális örökségének tisztelete, ápolása. 

 Az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata. 

 Az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak megismerése, az 

adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete. 
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Fejlesztési követelmények 

A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista közösségi identitásainak fejlődésében. A témák feldol-

gozása segítse elő az iskolában tanultak (magyar irodalom, történelem, hon- és népismeret, nyelv, tánc 

és dráma, mozgókép-, médiaismeret, továbbá a földünk és környezetünk ismeretköreinek) szintetizálá-

sát, az ott tanult ismeretek más szempontú felhasználását. 

A feldolgozás során a tanuló váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, és tegyen szert az együtt-

működés képességére, illetve az önálló munkára. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe 

és kultúrája értékeihez való kötődés, ismerje meg azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyisé-

geit és szimbólumait. 

A témák feldolgozása során fejlődjön információgyűjtő és feldolgozó és rendszerezni. Gyakorolja a 

szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tudjon különböző társadalmi jelenségeket 

megkülönböztetni, összehasonlítani. Tudjon a felsorolt témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban, 

interneten. Legyen képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg vagy képi kifejezéssel, s 

egyre szabatosabban indokolni. 

A középfokú iskola végére alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit a különböző 

társadalmi jelenségek, folyamatok értelmezésében. 

 

Tevékenységi formák 

Kötelező foglalkozások 

A hon- és népismeret a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának részeként illeszkedik a feldol-

gozandó témákhoz. (melléklet) 

A témákat nevelési foglalkozások keretében dolgozzuk fel. A témák feldolgozása során figyelembe 

vesszük az egyes csoportok összetételében meglévő életkori és iskolázottsági sajátosságokat. 

Kötelezően választható foglalkozások (szakkörök) 

Intézményünkben több olyan szakkört szerveztünk, amely közvetlenül kapcsolódik az adott nevelési 

területhez. Valamennyi szakkör éves munkatervre építve működik. 

 Természetjáró szakkör 

 A szakköri foglalkozások keretében szervezett kirándulásokon a tanulók megismerkednek or-

szágunk szép tájaival, értékeivel, ezáltal erősödik bennük a hazafi büszkeség. Megtanulják be-

csülni a szépet, az értékest. 

 Városismereti szakkör 

 A szakköri tagoknak bemutatjuk a városunkban lévő, a világörökség részét képező objektu-

mokat, a műemléki védelem alatt álló épületeket. Ismereteket kapnak a kulturális örökségről. 

 Kommunikációs szakkör 

 A verbális kommunikáció eszköztárának megismertetésével, szituációs játékokkal és helyzet-

gyakorlatokkal adunk lehetőséget tanulóinknak a kultúrált emberi érintkezésre, a konfliktusok 
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kezelésére és megoldására, az érveléstechnikák elsajátítására. 

 Színjátszó szakkör 

 Színvonalas műsort állítanak össze nemzeti ünnepeink megemlékezésére. 

 Dekorációs szakkör 

 Ünnepi faliújságok, kiállítások készítése. 

 Filmkultúra szakkör 

 Különböző kultúrák bemutatása, elfogadtatása. 

 Könyvbarát szakkör 

Különböző kultúrák megismerése. Anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata. 

 Fotó szakkör 

Különböző kultúrák, társadalmi jelenségek bemutatása. 

 

Szabadon választható foglalkozások, tevékenységi formák, akciók 

 Diákönkormányzat 

Tanulóink igénylik a Diákönkormányzat működését. Ennek során lehetőséget kapnak az egyéni 

és közösségi érdekérvényesítés, a parlamentarizmus, a társadalmi érintkezés formáinak gyakor-

lására. Szerepet kapnak az intézmény, kötelezően és szabadon választható, illetve szabadidős 

programjainak kialakításában, szervezésében és lebonyolításában. Önszervező módon alakítják 

tevékenységüket, élnek törvény adta jogaikkal és részben ellenőrzik a tanulói kötelezettségek 

teljesítését. 

Feladataik elvégzése során a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás képességének 

gyakorlásával fejlődik kezdeményezőképesség kompetenciájuk. 

 Klubfoglalkozások, versenyek, vetélkedők 

 Erősödik tanulóinkban az egészséges patriotizmus, a közös élmények, sikerek mélyítik a hova-

tartozás érzését. Az együtt tevékenykedéssel, az öntevékeny szervezőmunkával gyakorolhatják 

a társadalmi érintkezést, annak formáit. A verbális produkciók elősegítik az anyanyelv szépsé-

geinek megismerését. 

 Műsorok, hagyományos rendezvények 

 Nemzeti ünnepeinken műsorokat állítunk össze és adunk elő tanulóink részvételével, amelyek 

egyrészt ismeretközlő-, kiegészítő, másrészt identitást erősítő szerepet töltenek be. 

 Vers- és prózamondó verseny 

Az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata 

 Kulturális bemutató 

Kulturális örökségünk ismerete 

 Pályázatok 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a témában kiírt pályázatokat, rendszeresen élünk a lehető-
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ségekkel. 

A hon- és népismeret területe a napi tanár-diák és a diák-diák kapcsolatokban is megjelenik. Nevelő-

ink példamutatással és a személyes meggyőződéssel is alakítják tanulóink hazafi érzelmeit, a másság 

elfogadását, az értékek tiszteletét. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a napi érintkezés során is 

jelenjen meg nevelőink ezen szándéka, a kultúrált beszéd, a toleráns magatartás, az egymásra figyelés 

megkövetelésében. 
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3.8. A pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 

MŰVÉSZETI ISKOLA  

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 
Az intézmény neve: Apáczai Nevelési és Általános Művészeti Központ 

Művészeti Iskola (ANK Művészeti Iskola) 

 

" Életünk minden pillanatában törekednünk kell rá, hogy ne azt leljük meg, ami elválaszt bennünket 

másoktól, hanem azt, amiben közösek vagyunk".  

          (Puskin) 

 

HELYZETELEMZÉS: 

1990-ben alakult az iskolánk, az ANK egyik intézményegységeként. A 461 tanulót jelenleg 24 

pedagógus részesíti művészeti nevelésben. Az alapfokú művészeti intézmény három tagozat-

tal működik: zeneművészet, képző- és iparművészet, valamint táncművészet. Intézményegy-

ségünk fő erénye a három tagozat és a köztük lévő kapcsolat kiépítése, komplex művészeti 

programok szervezése. A növendékek számára jó átjárhatóság van a szakok között, így érvé-

nyesül a művészetek transzferhatása. Tanáraink jó személyes kapcsolata a gyerekekkel, szü-

lőkkel megkönnyíti igényeik folyamatos felmérését és azok figyelembevételét (pl. órabeosz-

tás, rendezvények időpontja, új tanszakok, tantárgyak beindítása). 

Tanáraink a továbbképzési keret maximális kihasználásával folyamatosan törekszenek gya-

korlati és elméleti ismereteik fejlesztésére, korszerűsítésére. Ez teszi lehetővé az átlagos ké-

pességű gyerekek pedagógiai programban vállalt művészeti nevelése mellett a magas szintű 

tehetséggondozást (a rendszeres részvételt és sikereket megyei, országos és nemzetközi talál-

kozókon, versenyeken). 

Igényes, összetartó, kooperatív tantestületi közösséget sikerült kialakítanunk, mely a nevelés, 

a szakmai eredményesség záloga. A technikai személyzet készséges, lelkiismeretes munkájá-

val segíti a munkahelyi jó közérzet megőrzését.  

Jelentős, kiemelt szerepet vállaltunk a kertvárosi közösség (felnőtt, gyermek) kultúrával való 

szorosabb kapcsolatának kiépítésében. Kínálatunkat az ő igényeik figyelembevételével alakít-

juk ki. A környezetünkben levő óvodákkal, iskolákkal és gimnáziumokkal szakmai kapcsola-

tot tartunk, hiszen utánpótlásunkat elsősorban tőlük remélhetjük. 

Az ANK-n belül szeretnénk integráló szerepet betölteni.  

 

Legszorosabb kapcsolatban a következő négy intézményegységgel vagyunk:  

 Óvodákkal, ahol foglalkozásokat tartunk, ezért utánpótlást kapunk. 

 1. Sz. Általános Iskola: az emelt szintű művészetoktatásukba a mi tanáraink is áttaní-

tanak, szaktantermeink egy részét közösen használjuk. 

 Művelődési Házzal, amely tanóráinknak és rendezvényeinknek is helyszínt biztosít. 

 Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolával, akikkel közös szakmai programokat és 

rendezvényeket is szervezünk. 

 

Szükségünk lenne egy szövésteremre és legalább egy- két zeneteremre, mert a tanulói és tanári 

létszám ezt indokolná, jelenleg nehezen tudjuk az órarendünket emiatt kialakítani. Egy 60-80 

férőhelyes kis-hangversenyterem teljesíthetné azt a reális szülői igényt, hogy gyakrabban mu-

tatkozhassanak be tanulóink. Tárgyi feltételeink minőségi fejlesztése is indokolt lenne (  
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A „Művészeti Nevelésért” alapítványunk hittel és eredménnyel teljesíti a kitűzött célját: Te-

hetséges tanulóink versenyeztetéséhez nyújt segítséget nagyrészt, valamint a tárgyi feltételeink 

javításában. A pedagógusok, a versenyre felkészítő tanárok elismerésében, a versenyeken való 

részvételében is jelentős támogatást nyújt az Alapítvány. 

Anyagi feltételeinket tovább kellene javítani, még több kollégát bevonni a pályázatok felkuta-

tásába, írásába. 

A pályázati lehetőségeket figyeljük, maximálisan kihasználjuk. 

Reális veszélynek érezzük a városban nagy számban alakuló művészeti iskolákat, melyek ta-

nulókat vonhatnak el tőlünk.  

Partnerkapcsolatainkat tovább szeretnénk bővíteni határainkon belül és kívül is.  

Szemléletformálással, korszerű látásmód kialakításával szeretnénk érzelmekben gazdag, krea-

tív embereket nevelni. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

 

A. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
„ Mondd és elfelejtik, 

mutasd meg és emlékeznek, 

vond be őket és megtanulják.” 

  (Konfucius) 

 

Iskolánk szakmai kiválóságra és személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelő, serkentő környezet 

megteremtésével, ahol minden egyes diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. Sze-

retnénk olyan tanulókat nevelni, akik kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot. 

A szülőket a legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, céljaink közösek. 

Munkatársainktól elvárjuk, hogy törekedjenek fejlődésre és kiválóságra. 

Intézményünkben az önállóság és a csapatmunka folyamatos és érzékeny összehangolása elengedhe-

tetlen. 

A Nevelési Központ bennünk mindig igazi partnerre talál, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van 

szó. 

 

Működési vezérelvünk: 

 

Nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk, akik most élnek! 

 

B. JÖVŐKÉP 

Iskolánk elsősorban a Kertváros és az Apáczai Nevelési és ÁMK művészeti neveléssel kapcsolatos 

igényeit elégíti ki szakmailag önálló, délutános rendszerű szervezett iskolai keretben. 

Az iskola erőssége a városban működő művészeti iskolákkal szemben, hogy több művészeti ággal 

ismerkedhetnek meg a tanulók. A nálunk oktatott három művészeti ág (zene, tánc és képző- iparművé-

szet) komplex lehetőségeinek kibontakoztatása az iskola pozícióját megerősíti a hasonló iskolák kö-

zött. Ajánlatunkat felkínáljuk a város más területeire és Pécs vonzáskörzetére is.  

Feladatunk az átlagos képességű gyerekek programban vállalt művészeti nevelése mellett magas szin-

tű tehetséggondozás. A jövőben még intenzívebbé tesszük szakirányú felkészítő tevékenységünket. A 

művészeti szakközépiskolával való szorosabb együttműködés lehetőséget biztosít az igények változá-

sának rugalmas követésére. Az eddig jól működő szolgáltatásaink megőrzése mellett a vizuális tár-

gyakban (festészet) a vizuális kommunikáció szerepét hangsúlyozzuk. Tervezzük dráma tanszak beve-

zetését. Magas szintű szolgáltatásaink megvalósulása bővülő teremigényt von maga után. 

Az Európai Unióhoz csatlakozva, annak lehetőségeit jobban kihasználjuk. Partnerkapcsolatot építünk 

ki külföldi iskolákkal. 

Munkánkban tovább erősítjük a gyermekcentrikus oktatást. Még nagyobb hangsúlyt fordítunk a gye-

rekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. 

Célunk olyan odafigyelő gyerekek nevelése, akik az általunk közvetített értékek, értékelési szempont-

ok mentén elindulva saját értékrendet, gazdagabb látásmódot alakítanak ki. Munkánk nyomán kritikát-

lan befogadóból, a felé áramló információ halmazból a saját igényei szerint szelektáló egészséges 

lelkű ember váljon. A művészet MINDEN EMBER számára kínálható, nem kuriózum. 

Célunk megvalósításában – a gyerek mellett – legfontosabb szövetségesünk a szülő, akiket iskolán 

kívüli rendezvényeken is szeretnénk bevonni az iskolaközösségbe. 

Célunk: művészeteket szerető, értő és művelő gyerekek nevelése és ez által kreatív, harmonikus sze-

mélyiség formálása. 

 

1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka  

 

1.1.1. Alapelvei: 
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 Intézményünk gyermekközpontú, minden a gyermekért történik: az ő jó közérzetének biztosí-

tása, képességeinek fejlesztése, nevelése a központi feladatunk. 

 A partnerközpontú működés jellemzi iskolánkat, igényt tartunk rá és komolyan is vesszük 

közvetlen és közvetett partnereink visszajelzéseit. 

 A másság nálunk természetes: a másik ember tisztelete, tolerancia, igényesség, munkamorál, 

együttműködési készség szükséges ahhoz, hogy eredményesen végezzük munkánkat 

 A pedagógus közérzete fontos pedagógiai szempont: jól dolgozó kollégáink megtartása, elis-

merése, munkamegosztás a testületen belül, a közösen hozott megállapodásokat be kell tarta-

nia, autonómia megtartása mellett. 

 

A tehetségek felismerése és gondozása intézményünk kiemelt feladata: a társintézményekkel való 

kapcsolat segíti a művészeti tehetségek felismerését, gondozzuk, fejlesztjük őket, majd a szakirányú 

pályára menők útját a szakközépiskolában is figyelemmel kísérjük. 

 
1.1.2 Céljai: 

 

Az iskola kiemelt céljai: 

? - A tanulói tehetséggondozás (zene-, tánc- valamint képző- és iparművészet területén)  

? Sikerkritérium: Előkészítőben segíteni eldönteni szülőnek, gyereknek, hogy a tanuló mi-

lyen művészeti ágat válasszon. A tanuló megfelelő szintre jut-e az általa választott művé-

szeti ágban, ezt félévente előjátszáson, vizsgán értékeljük. 

? - Túlterhelt gyerekek lelki feltöltődésének biztosítása művészeti alkotótevékenység lehe-

tőségeinek felhasználásával, életük gazdagítása, önbizalmuk erősítése  

? Sikerkritérium: Növelni a közös élmények számát (színház, koncert, kiállítás látogatása). 

Folyamatos pozitív megerősítés nyújtása, stresszmentes légkör biztosítása.  

? - Iskolánk nagy előnye, hogy három művészeti ágban képezhetjük növendékeinket. Sok-

irányú érdeklődésre nevel. Transzfer hatások előnyeit élvezik a tagozatok (pl. tánctagoza-

tos gyerekek ritmusérzéke jó, könnyebben tanulják a zenét is). Oktatásunkban keressük a 

művészeti ágak közötti kapcsolódási lehetőségeket. 

? Sikerkritérium: Évente legalább egy közös produkció a három tagozat közreműködésével 

? - A kertvárosi területen a szülők, gyerekek örömmel veszik, hogy helyben adott a művé-

szetoktatási lehetőség. Szeretnénk ennek a feladatnak maximálisan eleget tenni azzal is, 

hogy kínálatunkat az igényeknek megfelelően alakítjuk.  

? Sikerkritérium: A szülők, tanulók körében kedvelt tagozatok, tanszakok, tantárgyak bein-

dítása (színművészet, bábművészet…). 

? - Környezetünk részére színvonalas művészeti szolgáltatás nyújtása. 

? Sikerkritérium: Városi, ANK-s rendezvényeken szereplés felkérés szerint évente több al-

kalommal. Regionális Apáczai Táncfesztivál szervezése. 
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?  

? A zenei tagozaton e mellett a társas zenéléssel igyekszünk élményszerűbbé tenni munkán-

kat. 

? Mindenekelőtt a tanulók egyéni képességeihez és adottságaihoz igazodó zeneoktatást kell 

megvalósítanunk. A tanulók és a szülők igénylik a rendszeres fellépéseket, versenyeken, 

találkozókon való részvételt. 

? Sikerkritérium: Színpadképes produkciók létrehozása, színvonalas kamarazenekarok (vo-

nós, fúvós, gitár) működtetése. 

?  

Képző- és iparművészeti tagozat: Kreatív személyiség kialakítása a célunk. Inspiráló környezetet biz-

tosít e tagozat művészeti iskolánk munkájához. Képviselje iskolánkat megyei, országos pályázatokon.

  

Sikerkritérium: Folyóson állandó kiállítás, alkalomhoz illő dekorációk.  

Táncművészeti tagozat: 

A gyerekek testi- lelki állóképességének, mozgáskultúrájának fejlesztésén keresztül egészséges élet-

módra, magabiztosságra, művészetek iránti fogékonyságra való nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy mind 

a tantárgyak egymásra épülésével, a korosztálynak megfelelő tananyag választásával, mind pedig 

szakképzett tanáraink garantáltan jó színvonalú munkájával biztosítani tudjuk tanítványaink folyama-

tos, hosszú távú fejlődését. 

Sikerkritérium: Életkorának megfelelő mozgás kivitelezése, testrészeinek koordinációja legyen össz-

hangban. Tehetséggondozás, színpadképes produkciók létrehozása, színvonalas együttesek működte-

tése. 

Az ANK 1. Sz. Általános Iskolájának emeltszintű tanítást folytató művészeti tagozatos osztályaiban is 

dolgoznak tanáraink, a tárgyi eszközöket is közösen használjuk. A tartalmi kapcsolódás és a jó 

együttműködés a célunk. 

- Céljainkat akkor tekintjük teljesültnek, ha a partnereink körében elvégzett elégedettség vizsgálatok 

pozitív eredményt mutatnak. 

Szülők és tanulók körében évente, a külső intézményekben 3 évente végzünk elégedettség vizsgálatot. 

1.1.3. A nevelő- oktató munka feladatai: 

- Differenciált képességfejlesztés mindhárom tagozat óráin. 

- A tanulók örömmel végezzék a művészeti tárgyak tanulását, az iskola légkörével le-

gyenek elégedettek (kimaradás csökkentése) 

- Tehetséges tanulóinkat szakirányú pályára is felkészítjük  

- A szülőkkel, környezetünkkel való kapcsolattartás, kommunikáció fejlesztése (ren-

dezvényeken, SZMK, alapítvány működtetése) 

- Komplex művészeti alkotómunkára teremtsünk alkalmat.  

- Kiállítási és fellépési lehetőségek biztosítása a tanulók részére. 

- Rendszeres konzultáció az 1. Sz. Ált. Iskola művészeti oktatást végző osztályainak il-

letékes szaktanáraival. 
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            Sikerkritériumok: 

              Tehetséges tanulóinknak lehetőséget biztosítunk kamaracsoportokban való szereplésre, 

minden arra érdemes tanuló B tagozaton tanulhat. A képző- iparművészeti tagozaton 

pályára felkészítő csoportot működtetünk. A táncművészeti tagozaton fellépő csoport-

ban emelt óraszámban képezzük a tehetséges növendékeket. 

Évente végzünk a tanulók körében elégedettség vizsgálatot.                                 Rek-

lámtevékenységünk fejlesztése: kapcsolat a Remény Rádióval, Városi Televízióval, 

helyi sajtóval, közvetett és közvetlen partnereink javaslatainak megvalósítása.  

Minden tanulónak legalább évi egy fellépési alkalmat biztosítunk, a tehetségeseknek 

kiemelt szereplési lehetőséget nyújtunk. 

Zeneművészet: iskolai kamarazenekar működtetése, (fuvola, gitár, vonós) kamaracso-

portok létrehozása, működtetése. 

Képző- és iparművészet: szakirányú pályára felkészítő foglalkozás szervezése, orszá-

gos képzőművészeti tanulmányi versenyeken való részvétel. 

Táncművészet: fellépő csoport működtetése tanáronként, egészséges életmódra neve-

lés kirándulással, túrával. 

1.1.4. A nevelő, oktató munka eszközei: 

- Biztonságot nyújtó, tiszta, esztétikus környezet 

- Belső tartalmi együttműködés az intézmény egységekkel (elsősorban 1. Sz. Ált. Isko-

la, 2. számú Általános Iskola, Óvoda, Művelődési Ház, Martyn Ferenc Művészeti 

Szabadiskola) 

- Személyi, tárgyi feltételek célszerű kihasználása a Művészeti Iskola és az 1. Sz. Ált. 

Iskola művészeti tagozatos osztályai között 

A szabadon választott tantárgyat a törvényi lehetőségek figyelembevételével a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választhatja, az iskolai létszámkeretek és a szaktanári ja-

vaslat figyelembe vételével (pl. együttesekben szereplés).  

 

1.1.5. A nevelő, oktató munka módszerei, eljárásai:  

Módszerek: bemutatás, beszélgetés, példaállítás, ösztönzés, ellenőrzés. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a színházi előadások előkészítésére, szervezésére, koncert-

látogatásra, Múzeumlátogatásra, műemléki kirándulásra. Találkozókon, versenyeken 

való részvételre ösztönözzük tanárainkat és tanulóinkat.  

 

1.2 Képzési struktúra: 

Részletes leírása a helyi tantervben szerepel.  

Mindhárom tagozaton: 2 év az előképző 1.; 2. évfolyam (nem kötelező). 

6 év az alapfok 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. évfolyam    - 4 év a továbbképző 7.; 8.; 9.; 10. évfolyam. 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát (ez a továbbképző 

évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít), az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően 

pedig művészeti záróvizsgát tehet. 
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A 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet szerint. Az e rendelet szerint megkezdett képzések felmenő rend-

szerben folytathatók oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 

2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 

 A zeneművészeti tagozat: 

Főtárgy: hangszer (zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, gitár, szinte-

tizátor, ütő, magánének, jazz-zongora) 

Kötelező tárgy: szolfézs 

 Képző- és iparművészeti tagozat: 

Előképző tantárgya: vizuális alapismeretek 

Főtárgy: rajz-festés-mintázás 

Választható műhelyek: szobrászat, textilműves, grafika, fotó-videó 

 Táncművészeti tagozat: 

Tanszakok:  klasszikus balett 

  néptánc 

  társastánc 

  modern- kortárstánc 

 

A 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet szerint. Az e rendelet szerint első alkalommal a 2011/2012. 

tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 

Billentyűs tanszak tantárgya: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai:   hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgya:   magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

Elektroakusztikus zene 

Billentyűs tanszak tantárgya: szintetizátor, keybord 

Jazz-zene 

Billentyűs tanszak tantárgya: jazz-zongora 

 

 Képző- és iparművészeti ág: 

Tanszakok: 

Képzőművészet, grafika és festészet, fotó és film, környezet- és kézműves kultúra, szobrászat 

és kerámia 
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 Táncművészeti ág: 

Tanszakok: 

Klasszikus balett, néptánc, társastánc, moderntánc, kortárstánc 

 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:  

A tanulók a számukra azonosnak látszó környezet hatására másképp reagálnak, mert mások a korábbi 

tapasztalataik. Mindenkit önmagához képest lehet eredményesen fejleszteni. 

 

Az alábbi feladataink vannak: 

- a bizalom légkörének megteremtése - az életkori szakaszok jellegzetességeit figyelve 

     a gyerekek sokoldalú megismerése, a személyiség fejleszthető képességeinek minél előbbi 

felismerése 

 - önismeret, önértékelés képességének fejlesztése 

 - a hátrányok enyhítése (szociális, kulturális) 

 - erkölcsi nevelés (értékek nyújtása - együttélési szabályok megállapodások utáni betartása) 

 - értelmi nevelés - értelmi képességek fejlesztése 

 - testi nevelés  -   elsősorban a tánctagozaton mozgáskultúra fejlesztés 

 - képző - és iparművészeten és zenén: a helyes testtartás, ülőmunka és a mozgás helyes ará-

nyának megbeszélése 

 - közösségi nevelés - közös normák, együttműködés, közvélemény alakítása, helyi közéletben 

való részvétel, kommunikációs kézségek fejlesztése, helyes érintkezési formák 

 - érzelmi, akarati nevelés - értékelés, önbizalom erősítés, érzelmi nevelés nélkül nincs alkotó-

munka 

 - hazaszeretetre való nevelés- környezetünk hagyományainak értékeinek megismerése, híres 

művészek munkásságának megismerése (pl. zeneműveltségi vetélkedő szervezése) 

 - munkára nevelés - tanulási folyamatban: időbeosztás, tervezés, ellenőrzés, értékelés 

 - esztétikai nevelés - művészetet ismerő, művelő alkotó gyerekek nevelése, ízlésnevelés 

 - A fejlesztés színterei: tanórák, tanórán kívüli lehetőségek: rendezvényeink, színház -, múze-

um - és hangverseny látogatás, diákönkormányzat fórumai, alkotótábor, találkozók, versenyek, 

bemutató foglalkozások. 

 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

 A közösségek kialakulását, megszilárdítását nehezíti, hogy tanulóink általában heti 

két alkalommal jönnek iskolánkba. Cél: a közös normák kialakítása, a kötelességek 

elvégzésére nevelés, a gyermeki jogokkal való élés, a különböző értékrendek talál-

kozásának kezelése. 

 Közösségfejlesztés lehetőségei:  

 csoportos tanórákon 

 rendezvényeken 

 színház, hangverseny látogatáson 

 diákönkormányzat fórumain 
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 A művészeti iskola csoportjai, művészeti együttesei nem csupán a tehetséggondo-

zás, de a közösségi nevelés eszközei is. 

 

1.5.     A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevé-

kenység: 

 Iskolánkban kis létszámmal vannak magatartási nehézséggel küzdő tanulók. 

 Mivel legfeljebb heti három alkalommal (összesen max. 300 percben) tartózkodnak 

intézményünkben, ezért a probléma kezelhető. 

 Az egyéni órákon személyre szóló feladat adásával, a csoportos órákon megkülönböz-

tetett figyelemmel kell irányukba lenni. A velük való foglalkozás eredményességének 

feltétele, hogy rendszeres kapcsolatot tartsunk a szülővel és konzultáljunk a tanuló ált. 

iskolai osztályfőnökével, illetékes szaktanárával is. 

 

1.6.  A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység: 

- A művészeti iskola feladata a tehetség felismerése és gondozása, melyet a tanórák keretében 

és a következő speciális alkalmakkor végez: 

- Szakirányú felvételire előkészítő képzés: A KT értelmében térítési díjért 6 foglalkozás lá-

togatása lehetséges. Ezeket a felkészítőket a törvény biztosította lehetőségeken belül (6 

foglalkozásban) nyújtjuk tanulóinknak.  

- A zenei tagozaton a B tagozatos szolfézs illetve a B tagozatos hangszeres oktatás jelenti 

az emelt szintű képzést.  

A  B. tagozatra kerülés szempontjai: 

-  A szaktanár javaslatot tesz, a növendékeket külön vizsga keretében a szaktanárokból 

álló bizottság meghallgatja és a gyereket tanító szolfézstanár véleményét is figyelem-

be véve, közösen dönt a tanuló alkalmasságáról. 

- Ha a tanuló a B tagozatos követelményt nem megfelelő szinten teljesíti, a döntés visz-

szavonható 

- Nem csak a pályára készülő tanuló lehet B tagozatos, hanem bármelyik tehetséges ta-

nulónak felkínálható a lehetőség. 

- A B tagozatra kerülő tanulónak rendelkeznie kell: 

- megfelelő technikai felkészültséggel 

- muzikalitással 

- jó zenei hallással, ritmusérzékkel 

- jó memóriával 
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- fizikai és pszichikai állóképességgel  

- szorgalommal 

- Kiváló növendékeinknek kérésükre lehetőséget adunk két hangszer tanulására.  

      Feltétel: egy hangszeren kiemelkedő teljesítményt nyújtson a tanuló 

    Az engedélyezés előtt a tagozat tanári testülete hallgassa meg a tanulót és tegyenek az 

igazgatónak javaslatot. 

- A táncművészeti tagozaton az együttesekben végzett munka készít elő a szakközépisko-

lai felvételire. 

- A képző- és iparművészeti tagozaton általában az alapfok 4. osztályának elvégzése után 

kezdjük differenciáltan a felkészítő csoportba való képzést. A rajzórákon célirányosan a 

felvételi feladatok tematikája és technikai elvárásai szerint dolgoznak a tanulók 

(kockológia, csendélet, portré).  

A szakirányú pályára készülő tanulókat lehetőleg minden megyei illetve országos verse-

nyen is indítjuk, ezzel is előkészítve őket a megmérettetésre. 

- Versenyek, találkozók: Tanulóink közül a legkiválóbbakat városi, megyei, regionális, 

országos és nemzetközi versenyekre, találkozókra is elvisszük. A szaktanár kijelölése 

alapján a gyermek köteles az iskolát képviselni ezeken a rendezvényeken. Több megfelelő 

tanuló esetén iskolai válogatót tartunk, ahol bizottság dönti el, hogy a jelentkezők közül ki 

a legalkalmasabb arra, hogy méltón képviselje iskolánkat.  

Tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék: a szaktanárok szervezésében tanulóink hang-

verseny-látogatáson, színházi előadásokon, múzeumlátogatáson vehetnek részt. Jutalom-

ból, anyagi lehetőségei szerint, az iskola is fizetheti a jegyek és a hangversenybérletek 

árát. 

A tanárok részére szakmai tapasztalatcsere céljából más művészeti iskolákba tanulmányi 

kirándulás szervezhető, melynek költségeit lehetősége arányában az iskola fizeti. 

Minden nyáron egyhetes alkotótáborban vesznek részt tanulóink, ahol a három tagozatnak 

lehetősége van arra, hogy egymás tevékenységét megismerje és ki is próbálja. A feltöltő-

dés, elmélyülés alkalma ez az alkotótábor. Az eredményesség érdekében és a tanulók jobb 

megismerése miatt kapcsolatot kell keresnünk a tanuló általános iskolájával, tanáraival. 

Az ANK tagintézményeivel napi kapcsolatban vagyunk (1. Sz. Ált. Iskola- elsősorban az 

ott működtetett művészeti tagozatok miatt, az Óvodákkal, Művelődési Házzal - használ-

hatjuk kerámia műhelyét, tánctermeit, színháztermét, Martyn Ferenc Művészeti Szabadis-

kolával szakmai azonosság miatt). 

A szakirányú pályára menő növendékeink a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában tanul-

nak tovább - ahol tanulmányaik alakulását figyelemmel kísérhetjük, szereplésre meghív-
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juk őket hangversenyeinkre, kiállításainkra, a Művészeti Iskola által szervezett versenyek-

re. 

 

1.7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 
Tanulóink heti 2-4-6 órában járnak a művészeti iskolába. A szaktanárok tájékozottak a gyerekek szo-

ciális és családi helyzetéről. A munkaköri leírásában foglaltak szerint az igazgatóhelyettes végzi az 

ifjúságvédelmi teendőket.  

 

1.8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program: 
Tanulóink választják intézményünket, ezért kevés közöttük az, aki nem szereti a választott tantárgyat 

és nincs sikerélménye. A szerényebb képességűekkel a zeneművészeti tagozaton, az egyéni hangszer-

órákon van mód foglalkozni. A képző- iparművészet és táncművészet csoportos óráin differenciált 

képességfejlesztésre is hangsúlyt kell fektetni. 

 

1.9.     A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: 
A térítési- és tandíj befizetésnél (félévkor, év végén) van módunk szociális indok alapján mérséklést 

adni a befizetésben (jegyzői határozat alapján.).   

   

1.10.   A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés to-

vábbfejlesztésének lehetőségei. 
Minden oktató - nevelőmunka eredményességének egyik meghatározója, hogy a tanulók mögött mi-

lyen családi háttér áll. Ez a művészetoktatás terén is nagy fontossággal bír. 

A szülőket az iskolai életről a szaktanár, a szülői érdekképviselet és az igazgató tájékoztatja. A part-

nerközpontú működésben a közvetlen partnereinkre megkülönböztetett módon figyelünk. A szülőktől 

szóban és írásban is kérünk véleményt munkánk jobbítása érdekében.  

A kapcsolattartás formái: fogadóóra, szülői értekezlet, rendezvényeinkre meghívjuk őket, utána kon-

zultációs lehetőséget biztosítunk, bemutató órákat tartunk félévkor, év végén. 

Támogató, fejlődést segítő légkört biztosítanak munkánkhoz. Visszajelzéseiket felhasználva jelöljük 

ki megoldandó feladatainkat. 

Szülői munkaközösség is segíti az intézmény munkáját. Tagozatonként 4-4 szülő képviseli a szülők 

véleményét.  

 

Mit vár a szülő az iskolától? 

Gyermeke zenei, képző- és iparművészeti látóköre szélesedjen, tudása gyarapodjon, hangversenyeket, 

előadásokat látogasson, azokon szerepeljen, vegyen részt közös produkciókban. Legyenek olyan taná-

rai, akikhez ragaszkodik, akikkel jól megérti magát, legyen egy olyan hely, ahova szívesen megy el, 

ahol jól érzi magát. 

Alkalomadtán más magyar vagy külföldi művészeteket tanuló fiatalokkal tarthat kapcsolatot, köthet 

barátságot. 

Lelki és pszichikai kiegyenlítést, ellensúlyozást várnak a szülők a gyermekük mindennapi zajos, fá-

rasztó, idegesítő terhelése ellen. 
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Mit vár az iskola a szülőtől? 

Kövesse gyermeke tanulmányait, érdeklődjön előmenetele iránt, segítse gyakorlását, jöjjön el a ren-

dezvényekre, lehetőségeihez képest támogassa az iskolát. 

Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás. Viselkedésükön különböző- az iskolával kapcsolatos - meg-

nyilvánulásaikon, de még inkább lelkesedésükön visszatükröződik, hogy jól végzik-e munkájukat a 

tanárok. 

A szülők a gyerekeken keresztül mindent tudnak, mindent éreznek és megéreznek, ezért megtéveszteni 

őket nem lehet. 

Az ANK Művészeti Iskolában a tapasztalatok nagyon kedvezőek, a szülők szeretetét az iskola iránt 

nap, mint nap érzékelni lehet. 

 

1.11. Az intézmény egészségnevelés programja 
Az alapfokú művészetoktatási intézménynek nem kell készítenie. Az ANK egészségnevelési program-

jában intézményünk is képviselteti magát. 

 

1.12. Az intézmény környezeti nevelési programja 
Az alapfokú művészetoktatási intézménynek nem kell készítenie. De tevékenységünkkel / elsősorban 

a képzőművészeti területen/ sokat teszünk a környezet esztétikája és tisztasága terén is. 

 

1.13. A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 
Alkalomszerűen színházjegyek diákoknak és esetleg szülőknek - a színház támogatásával. 

Évi 1 alkalommal városi Múzeumlátogatás 

Hangversenyeink, kiállításaink, rendezvényeink belépőjegy nélküliek 

Az iskola anyagaiból készített tanulói munkák egy része a szaktanár döntése alapján (az archív anyag 

kiválasztása után) a tanuló tulajdonát képezi. 

Iskolánk tanulója a közismereti iskolájában, a Művészeti Iskolájában tanult produkciót előadhatja 

szaktanára engedélyével.  

 

1.14.  A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke (mellékletben). 

 

1.15.   A program megvalósíthatóságának feltételei 
A nevelő- oktató munkához a legszükségesebb tárgyi feltételek adottak. A kötelező (minimum) esz-

közjegyzékben foglaltak nagy része rendelkezésünkre áll, a hiányzók beszerzésének ütemezési javas-

latát benyújtottuk a fenntartónak. Ezt 2008-ban teljesítettük. 

Pénzügyi feltételeink: az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ egyik tagintézménye a 

Művészeti Iskola. A közműszámlákat központilag fizetik, intézményegységünk a részére leosztott éves 

költségvetésből gazdálkodik. Legfeljebb a működést fedezi ez az összeg. Pályázatokból, Művészeti 

Nevelésért Alapítványunk, Szülői Munkaközösség támogatásából fedezzük a versenyeken való részvé-

telünket, feltételeink javítását. 

Személyi feltételeink: 

Mindhárom tagozaton a közoktatási törvényben előírt végzettségű tanárok dolgoznak.  

A zeneművészeti tagozaton 16 fő 

A képző- és iparművészeti tagozaton 3 fő 

A táncművészeti tagozaton 5 fő dolgozik. 
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Az ANK Munkaügyi osztálya intézi részben a munkaügyi feladatainkat. Gondnok segíti az épülettel 

és a működéssel kapcsolatos feladatainkat. 2 fő takarítónő és 1 fő udvaros biztosítja, hogy tiszta, ren-

dezett körülmények között dolgozhassunk. 

Óraszámaink: Tanáraink egy része áttanít az ANK 1. Sz. Általános Iskolájába. Kevés túlórával el tud-

juk látni 461 tanulónk nevelését.   
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2. HELYI TANTERV 

 

1. számú melléklet 
 

A 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet szerint. Az e rendelet szerint megkezdett képzések felmenő rend-

szerben folytathatók oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 

2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 

2.1 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai fog-

lalkozások és azok óraszámai az előírt tananyag és követelmények. 

 

A képzés pedagógiai szakaszolása 

 

Mindhárom tagozaton előképző, alapfok és továbbképző szakaszokban folyik az oktatás.  

 

A zeneművészeti tagozat óraszámai: 

Tantárgy                       Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Szolfézs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zongora 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hegedű 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gordonka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Furulya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fuvola 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klarinét 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 2 2 

Ütő (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szintetizátor (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Magánének - (2) 2 2 2 2 2 2 - - - - 

Gitár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kamarazene - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 

Zenekar - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Képzési struktúra 

 

Főtárgyi képzési idő 

Egyéni oktatás Képzési idő 

Hosszú tanszakok Furulya  

 

 

12 év 

 Fuvola 

 Gitár 

 Zongora 

 Hegedű 

 Gordonka 

 Ütő 

Rövid tanszakok Magánének 7 év 

 Klarinét 10 év 

 Szintetizátor 8 év 

Csoportos oktatás Kamarazene 4 év 

 szolfézs előképző 2 év 

 Szolfézs 10 év 

 zenetörténet, zeneirodalom 8 év 
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zeneelmélet 

 

Főtárgyi képzési struktúra 

Tanszak Képzési 

idő 

"A " tagozat "B" tagozat 

Előképző Alapfok Tovább- 

képző 

Alapfok Tovább- 

képző 

Hosszú tanszakok 

Furulya 12 2 6 4 5 4 

Fuvola 12 2 6 4 5 4 

Gitár 12 2 6 4 5 4 

Zongora 12 2 6 4 5 4 

Hegedű 12 2 6 4 5 4 

Gordonka 12 2 6 4 5 4 

Ütő 12 2 6 4 5 4 

Rövid tanszakok 

Szintetizátor 8 2 6 - 5 - 

Magánének 7 1 6 - 5 - 

Klarinét 10 2 4 4 3 4 

Csoportos 

Kamarazene 4 - - 4 - - 

Szolfézs előképző 2 2 - - - - 

Szolfézs 10 - 6 4 3 4 

Zeneelmélet, zenetörténet, 

zeneirodalom 

8 - 4 4 - - 

 

Kötelező tárgy képzési ideje 

 Óraszám "A" tagozat "B" tagozat 

Szolfézs    

Hosszú tanszakok 2x 45' 4. évf. végéig 10. évf. végéig 

Rövid tanszakok 2x 45' 4. évf. végéig utolsó évf. végéig 

Zongora    

Szolfézs 1x45' 1.-10. évf. 1.-10. évfolyam 

Zeneelmélet 1x45' 1.-8. évf. - 

Zenetörténet, zeneirodalom 1x45'   

Kötelező    

Kamarazene 1x30' - 1.-4. évfolyamon 

Zenekar 2x45' 2.-3. évfolyamtól 2.-3. évfolyamtól 

 

Tanítási órák időtartama 

Hangszeres órák: 

Egyéni órák:  főtárgy:  "A" tagozat  heti 2x 30' 

    "B" tagozat  heti 2x 45' 

  melléktárgy:    heti 1x30' (1x45') 

 

Csoportos órák: heti 2 × 45 perc 
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Korrepetíció (zongorakíséret) 

 

(heti perc) 

Tanszakok „A” tagozat „B” tagozat 

Elők. Alapfok Továbbképző Alapfok Továbbképző 

Furulya, fuvola 

Hegedű, gordonka 

5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 

Klarinét 5 5 5 10 15 15 - - 15 15 - - 10 15 20 - - - 20 20 20 20 

Magánének - 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - 30 30 30 30 30 - - - - 

Kamarazene - - - - - - - - 15 15 15 15 - - - - - - - - - - 
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A képző- és iparművészeti tagozat óraszámai: 

Tantárgy Évfolyam 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Vizuális alapismeretek 2-4 2-4 - - - - - - - - - - 

Rajz-festés-mintázás, 

 

- 

 

- 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhelygyakorlat - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szabadon választható 

tantárgy 

- - - - - - - - - - - - 

Szabad sáv - - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen 2-4 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 

A foglalkozások időtartama 45 perc, ennél hosszabb is szervezhető, amelynek ideje 90 percnél nem 

lehet több. 

Heti 4 – 6 foglalkozás: 2 foglalkozás rajz – festés – mintázás, 2 foglalkozás műhelygyakorlat, szabad-

sávban 2 foglalkozás 

Az A/6 rajzórát + 1 órával kiegészítjük a szabadsávból. 

A műhelyek aránytalan óraszámai miatt nem tudjuk a félévenkénti váltásokat betartani, ezért nem 

tartunk műhely előkészítőt. 

 

EK/2 évfolyamtól indítjuk a műhelyeket. EK/2-ben csak a szobrászat lehetséges, A/1-től választhat a 

tanuló a 3 műhelyből. 

 

A táncművészeti tagozatának struktúrája 

A táncművészeti oktatás tanszakai: 

Balett tanszak 

Modern – kortárs tánc tanszak 

Néptánc tanszak 

Társastánc tanszak 

 

A tanszakonkénti heti óratervek „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja „-

tól kisebb mértékben eltérnek a helyi körülmények, lehetőségek, követelmények és a tanárok végzett-

sége miatt. 

 

Balett tanszak 

Heti óraterv 

Megjegyzés: A tanítási órák ideje 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ÉVFOLYAMOK 

 

ELŐKÉPZŐ 

 

ALAPFOK 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgy 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Klasszikus balett   2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Balett előkész.  

Gimnasztika 

2-4 2-4           

Tánctörténet         1 1   

Köt. választható 

Tantárgy 

  1-2 1-2 1 1 1 1 1-2 1-2   

Szabadon vá-

lasztható 

Tantárgy 

1 1   1 1 1 1   1-2 1-2 

Összesen 3-5 3-5 3-6 3-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 3-6 3-6 
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ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

 

Modern-kortárs tánc tanszak 

 

Heti óraterv 

 

Megjegyzés: A tanítási órák ideje 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek ideje 90 

percnél nem lehet hosszabb. 

 

Néptánc tanszak 

 

Heti óraterv 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előkép. Alapfok Továbbképző 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi gyermek-

játék, néptánc 

2-4 2-4 2-

4 

2-

4 

3 3 3 3 2-

4 

2-

4 

2-

4 

2-4 

Folklór-

ismeret 

    1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Szabadon vál. 

tantárgy 

1-2 1-2 1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1 1 1-

2 

1-2 

Összesen 2-4 2-4 2-

4 

2-

4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Megjegyzés: a tanítási órák ideje 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

 

Társastánc tanszak 

Heti órarend 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgy 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Társastánc   3-4 3-4 3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 2-4 3-4 3-4 

Gyermek-

tánc 

2-4 2-4           

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgyak 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Táncelőkészítő gim-

nasztika 

2-4 2-4           

Esztétikus testképzés   2-3 2-3         

Klasszikus balett   1 1 1 1 1 1 1 1   

Jazz-technika     3-4 3-4       

Modern Jazz-techn.       2-4 2-4     

Graham-techn.         2-4 2-4   

Limon technika           3-4 3-4 

Tánctörténet         1 1   

Szabadon választott 

tantárgy 

1 1         1-2 1-2 

Összesen: 3-5 3-5 3-4 3-4 4-5 4-5 3-5 3-5 4-6 4-6 4-6 4-6 
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Klasszikus 

balett 

  1 1 1 1 1 1     

Viselkedés- 

Kultúra 

      1      

Tánctörténet         1 1   

Szab.vál.tant

. 

        1 1 1-2 1-2 

Összesen: 2-4 2-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-5 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Megjegyzés: a tanítási órák ideje 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

 

A tanszakon táncegyüttes szervezhető, heti 2 órában, fakultatív óraként. Az együttesbe jelentkezés 

alapján lehet bekerülni. A felvételről a táncegyüttest vezető szaktanár dönt. 

 

2.1 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozá-

sok és azok óraszámai az előírt tananyag és követelmények: 

   elmélet:  szolfézs 

      zenetörténet- zeneirodalom 

  gyakorlat:  kamarazene 

      zenekar 

Választható tárgyak: a fentiek közül bármelyik. 

 

Főtárgy képzés ideje: egyéni oktatás:  2x30' 

    csoportos oktatás: 2x45' 

 

Korrepetíció ideje: mindegyik osztályban az előző táblázat szerint 

 

Kötelező tárgy képzési ideje: 4 évfolyam végéig 2x45' 

 

Kötelezően választható tárgy képzési ideje: 

  hosszú tanszakon: 5.-6. évfolyamon 

  elmélet: 2x45' 

  gyakorlat: 1-2x45' 

    1x30' egyéni 

 

Választható tárgy képzési ideje: 

 Előképző  1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

 kamarazene:   1-2x45 perc csoportos, létszám: 2-8 fő, maximum: 15 fő 

                        (zenekar: 2x45') 

 (kamarazene és zenekar kétéves hangszertanulás után lehetséges) 

 

A szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom követelménye és tantervi programja megegyezik a 

klasszikus zene követelményeiben és tantervi programjában megfogalmazottakkal. 

 

A képző - iparművészetben választható tárgy a műhelyek választéka. 

A táncművészetben választható az együttesben való szereplés. 

Mindhárom művészeti ág követelményei a helyi tantervben találhatóak (külön dokumentum). 

 

2. számú melléklet 

 
A 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet szerint. Az e rendelet szerint első alkalommal a 2011/2012. tanév-

ben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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Hangszeres és vokális tanszakok - egyéni képzés 

 
„A" TAGOZAT  

 

Fõtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelezõ tantárgy: szolfézs kötelezõ*  

Kötelezõen  választható  tantárgyak:  szolfézs,  zeneismeret,  zenetörténet-zeneirodalom,  zeneelmélet,  

kamarazene,  

zenekar, kórus  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 

zeneismeret,  

második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene, elektroa-

kusztikus-zene  

tantervi programjainak tantárgyai  

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak) és  

a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelezõ kiegészítõ foglalkozás.  
 
*  Ha  a  tanuló  már  teljesítette  a  kötelezõ  tantárgy  követelményeit  (szolfézs  alapfok  4.  évfo-
lyam),  akkor  helyette  a  
kötelezõen választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni.  

 

Óratervek 
 
Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra (4-6) 4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai  

(2)+6+4  évfolyam:  furulya,  fuvola,  oboa,  klarinét,  szaxofon,  fagott,  trombita,  kürt,  harsona-

tenorkürt-baritonkürt,  

tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütõ, zongora, hegedû, gordonka  

 

Óraterv 2 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

     2 2 
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tantárgy 

Választha-

tó tantárgy 

(0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai  

(1)+6 évfolyam: magánének  

 

A tanszak  kötelezően  előírt  tantárgyai  és  azok  óraszámai  figyelembevétele  mellett  a  tanuló  más  

zenei  műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág (képző- és 

iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A" tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)  

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig  

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő)  

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fõ)  

Korrepetíció ideje:  

Hangszeres tanszakok: (minimum)  

Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc  

2-3. évfolyam 10 perc  

4. évfolyamtól 15 perc  

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc  

 
„B" TAGOZAT  
 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok - alapfok 2. évfolyamától javasolt.  

Kötelezőtantárgy: szolfézs  

Kötelezőn választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak esetében) a 3. 

évfolyamtól  

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneisme-

ret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene, elekt-

roakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai  

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő fog-

lalkozás.  

 
Óratervek 
 
Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően     0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 
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választható 

tantárgy 

Választható 

tantárgy 

(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
A képzés évfolyamainak száma  

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütõ, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, hegedű, gordonka  

 
Óraterv 2 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 

Választha-

tó tantárgy 

(0-2) (0-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák idõtartama  

Főtárgy: „B" tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)  

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc  

Korrepetíció ideje:  

Hangszeres tanszakok:  

2. évfolyam 15 perc  

3-4. évfolyam 20 perc  

5. évfolyamtól 25 perc  

Vokális tanszak:  

A teljes képzési idõben minimum 30 perc  

 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok - csoportos képzés 
 
„A" TAGOZAT  
 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene  

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom és kamara-

zene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy  

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörté-

net-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz-zene, elektroakusz-
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tikus-zene tantervi programjainak tantárgyai  

 
Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(1-2) (1-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs  

 

 

Óraterv 2 

Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene  

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.   

A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy 

választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.  

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy  vokális  évfolyamok  elvégzése  után,  

kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.  

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:  

szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam  

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható  

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható  

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható  

egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható  

improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A" tagozaton 2x45 perc  

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő  

Kötelező tantárgy: „A" tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc  

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő  
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Korrrepetició (zongorakíséret):  a  teljes  képzési  idő  alatt  a  kötelező  hangszerhez  szorosan  kap-

csolódó  kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban 

minden évfolyamban 10 perc (kivéve  

csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)  
 

„B" TAGOZAT  
 
Főtárgy: szolfézs  

Kötelező tantárgy: zongora  

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, improvizáció zene-

történet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi 

programjainak tantárgyai  

 
Óraterv 1 

Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

4+4 évfolyam: szolfézs   

„B" tagozatra a tanulót, a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet 

irányítani.  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos 2x45 perc  

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc  

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő  

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegészí-

tő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantár-

gyak)  

 

Korrepetíció (zongorakíséret hetente percben) 

„A” tagozat 

 

 

Tanszakok 

„A” tagozat 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hangszeres 

tanszakok 

5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 

Vokális tan-

szak (magán-

ének) 

- 20 20 20 20 20 20 20     

Kamarazene - - - - - - 10 10 10 10 10 10 
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Korrepetíció (zongorakíséret hetente percben) 

„B” tagozat 

 

 

Tanszakok 

„B” tagozat 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hangszeres 

tanszakok 

15 15 20 20 25 25 25 25 25 25 

Vokális 

tanszak 

(magánének) 

- 30 30 30 30 30 30    

Kamarazene           

           

           

 

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

Klasszikus balett tanszak 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak: 

 

Főtárgy:  

Balett előkészítő gimnasztika (1-2. előképző évfolyamon)  

Klasszikus balett (1-6. alapfokú évfolyamon és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgy:  

Balett előkészítő gimnasztika (1-2. alapfokú évfolyamon)  

Balett elmélet (3-6. alapfokú évfolyamon)  

Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban:  

Balett elmélet, tánctörténet  

Kötelezően választható tantárgy:  

Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az alábbiak közül  

Néptánc (3-6. alapfokú évfolyamon), vagy  

Történelmi társastánc (3-6. alapfokú évfolyamon), vagy  

Társastánc (7-8. továbbképző évfolyamon), vagy  

Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon), vagy  

Graham-technika (7-8. továbbképző évfolyamon)  

Választható tantárgyak:  

Népi játék (1-2. előképző évfolyamon)  

Kreatív gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon)  

Néptánc (3-6. alapfokú évfolyamon)  

Történelmi társastánc (3-6. alapfok évfolyamain)  

Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon)  

Társastánc (7-8. továbbképző évfolyamon)  

Graham-technika (7-8. továbbképző évfolyamon  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Főtárgy 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 3 3 3 3 

Kötelező 

tantárgy 

- - 2 2 1 1 1 1 - - 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - 1 1 1 1 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Néptánc tanszak 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak:  

 

Főtárgy:  

Népi játék (1-2. előképző évfolyamon)  

Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgy:  

Folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon)  

Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:  

Folklórismeret  

Tánctörténet  

Választható tantárgyak:  

Népi játék (1-2. előképző évfolyamon)  

Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Népzenei alapismeretek (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Táncjelírás-olvasás (9-10. továbbképző évfolyamon)  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3-4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 

- - - - 1 1 1 1 - - 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - 1 1 - - - - 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

  

Moderntánc tanszak 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak: 

  

Főtárgy:  

Berczik-technika (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon)  
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Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgy:  

Kreatív gyermektánc (1-2. elõképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon)  

Limón-technika (5-6. alapfokú évfolyamon)  

Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban:  

Tánctörténet  

Limón-technika  

Választható tantárgyak:  

Kreatív gyerektánc (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon)  

Berczik-technika (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon)  

Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon)  

Kontakt improvizáció (5-6. alapfokú évfolyamon)  

Lábán-technika (7-8. továbbképző évfolyamon)  

Repertoár (7-10. továbbképző évfolyamon)  

Graham-technika (9-10. továbbképző évfolyamon)  

Improvizáció és kompozíció (9-10. továbbképző évfolyamon)  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 1 1 3 3 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 

1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - 1-2 1-2 - - 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Kortárstánc tanszak 

 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 
Tantárgyak:  

 

Főtárgy:  

Kreatív gyerektánc (1-2 előképző évfolyamon, 1-2 alapfokú évfolyamon)  

Kortárstánc (3-6 alapfokú évfolyamon, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgy:  

Limón-technika (5-6 alapfokú évfolyamon)  

Kontakt improvizáció (5-6 alapfokú évfolyamon)  

Lábán- technika (7-8 továbbképző évfolyamon)  

Tánctörténet (9-10 továbbképző évfolyamon)  

Repertoár (7-10 továbbképző évfolyamon)  

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban:  

Tánctörténet  

Limón-technika  

Választható tantárgyak:  

Kreatív gyerektánc (1-2 előképző évfolyamon,1-2 alapfokú évfolyamon)  

Kortárstánc (3-6 alapfokú évfolyamon, 7-10. továbbképző évfolyamon)  
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Graham-technika (9-10 továbbképző évfolyamon)  

Improvizáció és kompozíció (9-10 továbbképző évfolyamon)  

 
Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 4 4 3-4 3-4 2 2 2-3 2-3 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

- - - - - - 2 2 1 1 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - 1-2 1-2 - - 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Társastánc tanszak 

 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak:  

 

Főtárgy:  

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon)  

Társastánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgyak:  

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)  

Társastánctörténet (5-6. alapfokú évfolyamon, 9-10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelezően választható tantárgy - az összevont osztályokban:  

Viselkedéskultúra,  

Társastánctörténet  

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2. előképző évfolyamon,1-3. alapfokú évfolyamon)  

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7-8. továbbképző évfolyamon)  

Társastánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 3-4 3-4 2-3 3-4 3 3 3-4 3-4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 

- - - - - - 1 1 - - 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - 1 1 1 1 - - 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

 

Tanszakok és tantárgyak:  

 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1-2. évfolyam + 1-3. alapfokú évfolyam)  

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyam)  

Grafika és festészet alapjai (1-3. alapfokú évfolyam)  

 

Kötelező tantárgy:  

Vizuális alkotó gyakorlat (1-10. évfolyam)  

 

Választható tantárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyama)  

Népművészet (1-10. évfolyam)  

Művészettörténet (3-10. évfolyam)  

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig  

Fém- és zománcműves tanszak - Fém- és zománcműves műhelygyakorlat  

Fotó és film tanszak - Fotó és film műhelygyakorlat  

Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

 

Környezet- és kézműves kultúra tanszak - Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat  

Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

Textil- és bőrműves tanszak - Textil- és bőrműves műhelygyakorlat  

 

Kötelező tantárgy:  

Vizuális alkotó gyakorlat (1-10. évfolyam)  

 

Választható tantárgyak:  

Népművészet (1-10. évfolyam)  

Művészettörténet (3-10 évfolyam)  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

- - 2 2 2 - - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Mindhárom művészeti ág követelményei a helyi tantervben találhatóak (külön dokumentum). 
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2.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-

sának elvei: 

 
A képző- és iparművészet, valamint a táncművészet számára készültek ajánlott tankönyvek. A zene-

művészeti ágban is az új tantervek szerinti korrekciók várhatók a tankönyvekben, kottákban. Jelenleg 

a szaktanárok a tananyaghoz leginkább hasznosítható és könyvesbolti forgalomban kapható szakköny-

veket használnak. Az évente kapott tankönyv és kottavásárlási keretből a tanulók részére is szerzünk 

be ezekből. A munkaközösség tagjai egyeztetik véleményüket, a könyvválasztást illetően. Ha megje-

lennek az új tankönyvek, elsődlegesen azokból választunk majd. A taneszközök kiválasztásánál szem-

pontunk a célszerűség és megfizethetőség, erről a szülői munkaközösség véleményét is kikérjük. 

 

2.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: 
A tanuló a minimum követelmények teljesítésével léphet felsőbb osztályba. Lehetőség van arra, hogy 

a tanuló egy tanév ideje alatt két év követelményeit is teljesítse. Ha az év végi vizsgán a bizottság 

meggyőződik erről, akkor a tanuló bizonyítványában és törzslapjában is jelölni kell a két éves tan-

anyag teljesítését ill. az magasabb osztályba lépésnél két évet lép előre. A különbözeti vizsgáról jegy-

zőkönyvet kell készíteni. 

 

2.4.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a 

tanulók szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei: 
Az értékelés feladata, hogy folyamatos visszajelzést kapjunk, és motiváljuk a tanulót a további mun-

kára, segítsük az önértékelésének fejlesztését is. 

Tanév közben a tanulókat szóban és írásban is értékeljük, s annak eredményéről a tanuló szüleit is 

tájékoztatni kell. Mindhárom tagozaton az előkészítőkben szöveges értékelés van (kiválóan megfelelt, 

jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg), a felsőbb osztályokban 1-5-ig terjedő osztályzattal értéke-

lünk. Félévkor a tájékoztató füzetbe, tanév végén a tanulók a bizonyítványba kapnak értékelést. Fé-

lévkor és tanév végén is lehetőség van dicséretet adni a tanulóknak. A zeneművészeti tagozaton a 

kamarazene, zenekar, a tánctagozaton az „együttes” tantárgyban is szöveges értékelés van.  

A zeneművészeti tagozaton félévkor előjátszás, tanév végén vizsga, valamint a tanórákon nyújtott 

teljesítmény figyelembevételével osztályozunk. 

Kötelező minden tanulónak legalább évi egy alkalommal nyilvánosan fellépni. 

A táncművészeti tagozaton félévkor a vizsga (szaktanárokból álló bizottság előtt zajlik) és a tanórai 

munka alapján, év végén az órai munka mellett a koncertvizsgán nyújtott teljesítményt is felhasználva 

történik az értékelés.  

A koncertvizsgán kötelező minden tanulónak fellépnie. 

A képző- és iparművészeti tagozaton az elkészített munkák alapján valamint a pályázatokon, kiállítá-

sokon való részvétel figyelembevételével történik az osztályozás. Lehetőleg minden tanuló munkája 

évi egy alkalommal szerepeljen kiállításon. 

Az osztályzat megállapítására a gyermekeket tanító tanárok tesznek javaslatot és az osztályozó érte-

kezlet dönt. A szorgalomjegynél a motivációt, a tanuló képességéhez mért teljesítményét vesszük fi-

gyelembe. Egyéni elemzés szükséges tanulónként, hogy helyesen értékeljük.  

A művészeti iskolában magatartásosztályozás nincs. 

Házi feladat: 

A képző- és iparművészeti-és a táncművészeti tagozaton nem adunk házi feladatot, 

Zeneművészeti tagozaton:  szolfézs - írásbeli 

hangszer: gyakorlati feladatot kapnak a tanulók, az órai munka elmé-

lyítése céljából. 

 

2.5.A modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres 

befejezéséhez: 
Az alapfokú művészetoktatási intézménynek nem kötelező feladat. 

 

2.6.A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 
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Az alapfokú művészetoktatási intézménynek nem kötelező feladat. 

 

2.7.A középszintű érettségi témakörei: 
Az alapfokú művészetoktatási intézménynek nem kötelező feladat. 
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ZÁRÓ DOKUMENTUMOK 

 
1. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések. 

1.1 A pedagógiai program érvényességi ideje 

 Jelen pedagógiai program érvényességi ideje az elfogadástól számított 5 év  

(2016.08.31.) 

Hatályba lépés: 2011.09.01. 

Ezen pedagógiai program az alkalmazottak 70 %-ának kicserélődéséig legitim. 

A program módosításának módja: tantestületi döntés alapján, költségvetés módosítása esetén 

illetve az ANK igazgatójának kezdeményezésére, fenntartó utasítására. A bevezetését követő 1 

év elteltével módosítható. 

A program felülvizsgálata: minden év májusában. Folyamatát az intézmény MIP -je tartalmaz-

za. 

 

1.2. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala. 

 Diákönkormányzattal és Szülői munkaközösséggel véleményeztettük. 

 

1.3. A jóváhagyott Pedagógiai Programhoz való hozzáférés biztosítása. 

Az iskola könyvtárában helyeztünk el egy példányt. 

Az ANK könyvtárában is található egy példány. 

 

2. A Pedagógiai Program elfogadásának dokumentumai: 

2011.06.10-én  a Szülői Munkaközösség, véleményezte és a tantestületnek elfogadásra java-

solta.(jegyzőkönyv a mellékletben) 

2011.06.10-én a Diáktanács véleményezte és a tantestületnek elfogadásra javasolta. (jegyző-

könyvek a mellékletben) 

Jelen pedagógiai programot az intézmény szakalkalmazotti közössége 2011.06.14-én tartott 

határozatképes értekezletén 100 % - os arányban elfogadta.(jegyzőkönyv a mellékletben) 

 

Pécs, 2011. június 22. 

 

 

 

 

        Dr. Szelierné Czina Györgyi 

             Intézményegység vezető 
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TARTALOMJEGYZÉK 
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A. Küldetésnyilatkozat            2. oldal 

B. Jövőkép          3. oldal 

1.1 Az iskolában folyó nevelő, oktató munka 

1.1.1 Alapelvei            3. oldal 

1.1.2. Céljai         4-5. oldal 
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 1.10. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködési formái, 
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 1.14. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges 

  nevelő-oktató munkát segítő eszközök és  

felszerelések jegyzéke.          11. oldal 

 1.15. A program megvalósításának feltételei.       11. oldal 

 

2. Helyi tanterv          

1. számú melléklet        12-18. oldal 

2.1      Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a 

kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok 

óraszámai az előírt tananyag követelmények.         19. oldal 

 2. számú melléklet        20-31. oldal 

 2.2 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

  és taneszközök kiválasztásának elvei.          32. oldal 
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2.4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
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 értékelésének és minősítésének követelményei.    32-33. oldal 

2.5. A modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása 

az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe.             33. oldal 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet  (12-18. oldal)    

 

2. számú melléklet (20-31. oldal) 

 

3. Alapító okirat  (37-41. oldal) 

 

4. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszkö-

zök és felszerelések jegyzéke (42-43. oldal) 

 

5. Eredmények  (44-53. oldal) 

 

6. Jegyzőkönyv a Művészeti Iskola Diáktanácsának üléséről (54. oldal) 

 

7. Jegyzőkönyv a Művészeti Iskola Szülői Munkaközösségének üléséről (55. oldal) 

 

8. Jegyzőkönyv és jelenléti ív az ANK Művészeti Iskola nevelőtestületi értekezletéről         

(56-57. oldal) 
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A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő  

eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

 

Zeneművészet 

Megnevezés Mennyiség 

Ötvonalas tábla 2 

Számítógép 5 

Nyomtató 3 

Fénymásoló 1 

DVD lejátszó 1 

Színes televízió 1 

Zongoraszék 10 

  

Hangszerek fajtánként 

Hegedű 27 

Cselló 10 

Furulya 9 

Fuvola 16 

Oboa 1 

Klarinét 7 

Gitár 7 

Dobkészlet 3 

Xilofon 2 

Ütős készlet 9 

Csengősor 6 

Zongora, pianínó 11 

Kottatartó 28 

Hangológép 4 

 

 

Táncművészet 

Megnevezés Mennyiség 

Táncterem 2 

Tanári öltöző, tusoló 1 

CD lejátszó, music center 9 

Televízió 2 

Videómagnó 1 

Pianínó 1 

Zongoraszék 2 

Tükörrel borított falfelület 2 

Balettszőnyeg 2 

Falba rögzített balettrúd 2 

Erősítő berendezés 2 

Számítógép 3 

Videokamera 1 

DVD lejátszó 1 

 

 

Képző- és iparművészet 
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Megnevezés Mennyiség 

Iskolai falitábla 1 

Tűzzománc kemence 1 

Kerámia kemence 1 

Szobrászállvány 2 

Karos lemezvágó 1 

Mintázó korong 3 

Üvegrogyasztó kemence 1 

Kézi agyagprés 1 

Számítógép 1 

Színes televízió 1 

Videolejátszó 1 

Vetítővászon 1 

Szövőállvány 2 

Varrógép 1 

Nyomtató 1 

Diavetítő 1 

Írásvetítő 1 

Rajzbak 30 

Asztalbak 2 

CD lejátszó 1 
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EREDMÉNYEK 
 

2008/2009. 

 

I. Országos Bartók Béla Zongoraverseny-Budapest 

Kiemelt nívódíj   Forró Fruzsina   Iván Katalin 

„Legjobb Chopin-prezentáció” Forró Fruzsina   Iván Katalin 

 

Megyei Népdaléneklési Verseny-Pécs 

III. díj     Bíró Diána    Szuprics Edit 

 

II. Apáczai Társastánc Fesztivál 

II. díj     A/3.d     Dr Papp Judit 

I. díj     A/5.d     Dr Papp Judit 

I. díj     T/7.d     Dr Papp Judit 

 

Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 

Döntőbe jutott:   Forró Fruzsina   Kovács Árpád 

 

Országos Zeneiskolai Gitárverseny   

Döntőbe jutott:   Tátrai Farkas    Sára Erika 

     Fellegi Dávid    Sára Erika 

Csikós Tamás    Sára Erika 

     Ódor Botond    Sára Erika 

 

Országos Festészet Verseny 

Döntőbe jutott:   Pesti Fanni    Simon Krisztina 

 

Megyei Klarinét- és Szaxofon Találkozó 

Arany minősítés:   Csikós Balázs    Németh Kornél 

 

Országos Varga László Zeneiskolai Énekverseny 

Döntőbe jutott:   Madarász Eszter   Szuprics Edit 

 

Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 

I. díj     Forró Fruzsina   Kovács Árpád 

 

Országos Zeneiskolai Gitárverseny 

I. díj:     Tátrai Farkas 

II. díj:     Fellegi dávid 

     Ódor Botond 

III.díj:     Csikós Tamás    Sára Erika 

 

Országos Festészet Verseny 

Különdíj:    Pesti Fanni    Simon Krisztina 

 

VI. Szabolcs MCO-NET Hungary Társastánc Fesztivál 

I. díj:     A/4.d 

II. díj:     A/5.d 
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     A/6.d-T/7.d    Dr Papp Judit 

Koreográfusi különdíj:       Dr Papp Judit 

 

Baranya Megyei Szóló Zongora Találkozó 

Kiemelt arany:   Forgó Benjámin   Iván Katalin 

Arany:     Péter Flóra    Iván Katalin 

Ezüst:     Kenyeres Réka   Iván Katalin 

Bronz:     Kállai Róbert    Gergely Enikő 

 

Bicínia verseny 

I. díj:     Forró Fruzsina 

     Tátrai Anna 

Különdíj:    Váradi Fanni 

     Forgó Benjámin   Lovász Péterné 

 

I.„Esély a Művészetre” Táncfesztivál 

II. díj:     T/7. osztály 

III. díj:     T/7. osztály    Papp Anita 

 

Országos Festészet Verseny 

Különdíjat kapott:   Pesti Fanni    Simon Krisztina 

 

Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny 

Döntőbe jutott:   Forgó Benjámin 

     Forgó Boglárka   Iván Katalin 

 

„Képzelet Szárnyán” Meghívásos Képzőművészeti Verseny 

I. díjat kapott:    Tátrai Dóra    Simon Krisztina 

 

Cigaretta nélkül a világ! 

2 db díj    Pesti Fanni + textil műhely  Simon Krisztina 

 

III. Országos Modern- és Kortárstánc Tanulmányi Verseny 

I. díj    T/7. oszt.:   Tóth Odett 

            Németh Rebeka 

                                                                   Gyevi Szabó Lívia 

                                                                   Várnai Enikő 

I. díj                                        A/5.b oszt.: Sztancs Gréta 

  Gáspár Lilla 

  Barros Jennifer  Radics Zorka 

  Urbánszky Szimonetta Papp Anita 

 

Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny 

I. díj:     Forgó Benjámin 

     Forgó Boglárka   Iván Katalin 

 

XII. Apáczai Táncfesztivál 

II. díj     E/1.b osztály    Radics Zorka  

 



 

 615 

615 

I. díj          Foki Nikolett, Nagy Lívia   Radics Zorka 

II.díj      A/5.b osztály    Radics Zorka 

III. díj     A/5.b osztály    Radics Zorka 

I díj     A/1.d osztály    Dr Papp Judit  

I. díj      A/4.d osztály    Dr Papp Judit  

I. díj     Menüett    Dr Papp Judit  

I. díj     T/7.d osztály    Dr Papp Judit  

II. díj     T/7.d osztály    Dr Papp Judit  

II. díj     T/7.d osztály    Dr Papp Judit  

I. díj                       Klepe Viktória, Zsolnai Odett   Mosgai Andrea 

III. díj    Nagy Lívia, Tolnay Petra   Mosgai Andrea 

I. díj     Tandi Zsófia    Mosgai Andrea 

I. díj     T/10.c osztály    Mosgai Andrea 

I. díj     T/7. osztály    Papp Anita 

 

Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztivál 

I. díj    Alapfokú Együttes    Mosgai Andrea 

I. díj    Továbbképző Együttes   Mosgai Andrea 

I. díj    Tandi Zsófia     Mosgai Andrea 

II. díj    Klepe Viktória, Zsolnai Odett  Mosgai Andrea 

I. díj    Nagy Lívia, Foki Nikolett   Radics Zorka 

 

2009/2010. 

VIII. Nemzetközi Ifjúsági Tehetségkutató Fesztivál 

Ezüst diploma         Dr Papp Judit 

 

III. Dél-dunántúli Amatőr Táncművészeti Fesztivál 

I. díj    E/2.b osztály     Radics Zorka 

I. díj    A/6.b osztály     Radics Zorka 

I. díj    A/5.a osztály     Papp Anita  

I. díj    Alapfokú Együttes    Mosgai Andrea 

I. díj    Továbbképzős Együttes   Mosgai Andrea 

 

 IV. Országos Ferenczy György Zongoraverseny 

III. díj      Forgó Boglárka 

Különdíj: „Legjobb Haydn mű előadásért” Forgó Boglárka 

III. díj:      Forgó Benjámin 

Dicséret:     Forró Fruzsina  Iván Katalin 

 

 Megyei fuvolatalálkozó, Bóly 

Kiemelt arany minősítés   Forró Fruzsina  Kovács Árpád 

Ezüst minősítés    Fodor Boglárka  Takácsné A. Margit 

 

 XII. Országos Zongoraverseny, Nyíregyháza 

III. díj      Forgó Benjámin  Iván Katalin 

 

 Megyei Vonóstalálkozó, Siklós 

Bronz minősítés    Bánky Berta 

Bronz minősítés    Klepah Vanda   Kovács Erzsébet 
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 VII. Szabolcs Országos Társastánc Fesztivál, Nyíregyháza 

I. díj      A/2.d/1. osztály 

II.díj      A/5.d osztály 

I. díj      T/7-8.d osztály  Dr Papp Judit 

 

 Országos „Berczik Sára” Moderntánc Verseny, Budapest  

III. díj      A/6.b osztály 

I. díj      Vecsera Melinda  Radics Zorka 

I. díj      A/1.a osztály   Papp Anita 

 

I. Táncvarázs Fesztivál, Szekszárd 

I. díj      Alapfokú Együttes  Mosgai Andrea 

I. díj      E/2.b osztály    

I. díj      A/6.b osztály     

III. díj      A/6.b osztály   Radics Zorka 

II. díj      A/5.a osztály   Papp Anita  

 

Megyei Bicínium, Tricínium és Énekegyüttes verseny, Pécs 

Ezüst     Bánki Berta-Németh Luca 

Arany     Forgó Benjámin-Oláh Zsigmond 

Kiemelt arany    Forró Fruzsina-Tátrai Anna 

     Forró Fruzsina-Tátrai Anna-Horváth Henriett 

     Énekegyüttes    Lovász Péterné 

 

 Gitár- és Magánének Megyei Találkozó, Szigetvár 

Gitár: 

Arany:     Michelisz Norman 

     Tátrai Farkas 

   Gitár Quartett: Ódor Botond 

     Fellegi Dávid 

     Csikós Tamás 

     Tátrai Farkas 

Kiemelt arany:   Csikós Tamás    Sára Erika 

Arany:     Gyugyi Péter 

     Sebestyén András, Csonka Gábor Szőke Brandó 

Magánének: 

Ezüst:     Madarász Eszter 

Arany:     Horváth Henriett 

Kiemelt arany:   Putz Ádám 

     Ódor Botond    Szuprics Edit 

 

Alba Regia Országos Kamarazenei Találkozó, Székesfehérvár 

Bronz:   Gitár Quartett: Ódor Botond 

     Fellegi Dávid 

     Csikós Tamás 

     Tátrai Farkas    Sára Erika 

 

 Országos Tűzzománc Verseny, Révfülöp 
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I. díj     Tóth Adél    Keményffy Gábor 

          Simon Krisztina 

 

II. Országos Társastánc Minősítő Verseny, Sátoraljaújhely 

Arany minősítés   T/8.d 

     A/6.d 

Ezüst minősítés   A/6.d 

 

XIII. Apáczai Táncfesztivál 

II. díj:      E/2.b     Radics Zorka 

I. díj     E/1.a     Papp Anita 

I. díj     A/2.d/1.    Dr Papp Judit 

II. díj     A/2.d/2.    Dr Papp Judit 

I. díj     A/5.a     Papp Anita 

I. díj     A/6.c     Mosgai Andrea 

I. díj     Alapfokú Együttes   Mosgai Andrea 

I . díj     Zsolnai Odett 

     Klepe Viktória   Mosgai Andrea 

I. díj     Tandi Zsófia    Mosgai Andrea 

I. díj      A/6.d     Dr Papp Judit 

II. díj     A/6.d     Dr Papp Judit 

III. díj     A/5.d     Dr Papp Judit 

I. díj     T/10.c     Mosgai Andrea 

I. díj      T/8.d     Dr Papp Judit 

II. díj      T/8.d     Dr Papp Judit 

II. díj      A/6.b     Radics Zorka 

III. díj     Vecsera Melinda   Radics Zorka 

 

Szakmai középiskolában illetve főiskolán továbbtanulók: 

 

Táncművészeti tagozatról: 

Bencze Viktória 

Tandi Zsófia 

 

Képzőművészeti tagozatról: 

Tóth Adél 

 

Zeneművészeti tagozatról: 

Forró Fruzsina 

Tátrai Anna 

Fellegi Dávid 

Ódor Botond  

 

2010/2011. 

 

IX. Nemzetközi Tehetségkutató Fesztivál, Budapest 

Bronz diploma:   A/6.a     Papp Anita 

Ezüst diploma:   T/7.b     Radics Zorka 

Bronz diploma:   T/7.d     Dr Papp Judit 



 

 618 

618 

Arany diploma:   T/8-9.d    Dr Papp Judit 

 

IV. Országos Albatrosz Táncművészeti Fesztivál, Zalaegerszeg 

I. helyezés    A/1.b    Radics Zorka 

 

Baranya Megyei Továbbképzős Találkozó, Pécs 

Arany minősítés   Fodor Boglárka  Takácsné A. Margit 

Arany minősítés   Csikós Tamás 

     Lukács Dorottya  Sára Erika 

Ezüst minősítés   Csurka Tamás   Gergely Enikő 

Ezüst minősítés   Kolbert Ildikó   Baloghné S. Adrienne 

Ezüst minősítés   Csonka Gábor 

     Sebestyén András  Szőke Brandó 

Ezüst minősítés   Tandi Mátyás   Kovács Árpád 

 

”Rév Lívia” I. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny, Kaposvár 

2. helyezés     Forgó Boglárka 

1. helyezés     Forgó Benjámin   Iván Katalin 

 

III. Apáczai Társastánc Fesztivál, Pécs 

Ezüst minősítés   A/3.d/1.   Dr Papp Judit 

Bronz minősítés   A/3.d/2.   Dr Papp Judit 

Ezüst minősítés   T/7.d    Dr Papp Judit 

Arany minősítés   T/8-9.d   Dr Papp Judit 

Arany minősítés   T/8-9.d   Dr Papp Judit 

Arany minősítés   A/6.a    Papp Anita 

Arany minősítés   Műv. Isk.,.   

I.sz. Ált. Isk. növendékei  Dr Papp Judit 

 

Alapfokú Művészeti Iskolák Országos Társastánc Fesztivál, Nyíregyháza 

I. díj     A/3.d/1.   Dr Papp Judit 

IV. helyezés    A/3.d/1.   Dr Papp Judit 

II. díj     T/7.d    Dr Papp Judit 

IV. helyezés    T/7.d    Dr Papp Judit 

Különdíj: a legjobb koreográfiáért Dr Papp Judit részére. 

 

IX. Országos „Berczik Sára” Moderntánc Verseny, Budapest 

I. díj     A/1.b    Radics Zorka 

II. díj     A/6.a    Papp Anita 

III. díj     A/2.a-A/6.a   Papp Anita 

III. díj     A/2.a    Radics Zorka 

 

V. Regionális Gitárverseny, Szekszárd 

II. díj     Tátrai Farkas   Sára Erika 

III. díj     Michelisz Norman  Sára Erika 

I. díj     Tátrai Farkas 

     Michelisz Norman  Sára Erika 

I. díj     Csikós Tamás 

Lukács Dorottya  Sára Erika 
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Tanári Különdíj: Sára Erika tanárnő részére 

  

 II. Nagykunság  - Dunától keletre – Minősítő Társastánc Fesztivál, Túrkeve  

Arany minősítés   A/3.d/1.    Dr Papp Judit 

Ezüst minősítés   T/7.d     Dr Papp Judit 

 

 III. Esély a művészetre táncfesztivál, Pécs 

Ezüst     A/1.d    Radics Zorka 

 

 Kodály Zoltán X. Országos Szolfézs és Népdaléneklési Verseny, Debrecen 

4. helyezés    Oláh Zsigmond  Lovász Péterné 

9. helyezés    Forgó Benjámin  Lovász Péterné 

Korrepetítori különdíj:  Forgó György 

 

Megyei Zongora-négykezes Találkozó, Szigetvár 

Kiemelt arany    Forgó Boglárka 

     Forgó Benjámin  Iván Katalin 

Arany     Dóczi Dalma    

     Kállai Róbert   Gergely Enikő 

         B. Solymos Adrienne 

Arany     Kenyeres Kata 

     Molnár Julianna  

Ezüst     Kenyeres Réka 

     Péter Flóra   Iván Katalin 

 

Bicínium, tricínium énekverseny, Pécs 

Ezüst     Bánki Berta 

     Oláh Zsigmond 

Ezüst     Németh Luca 

     Forgó Benjámin 

Arany     Horváth Henriett 

     Madarász Eszter 

Arany     Kolbert Ildikó 

     Horváth Henriett 

     Madarász Eszter  Lovász Péterné  

 

 XIV. Apáczai Táncfesztivál, Pécs 

I. helyezés    E/1.b    Radics Zorka 

I. helyezés    A/1.b    Radics Zorka 

III. helyezés    E/2.a    Papp Anita 

I. helyezés    A/2.a    Radics Zorka, Papp Anita 

II. helyezés    A/2.a    Papp Anita 

I. helyezés    A/3.d    Dr Papp Judit 

II. helyezés    Felsős Együttes   T. Mosgai Andrea 

I. helyezés    T/8.d    Dr Papp Judit 

III. helyezés    T/8.d    Dr Papp Judit 

II. helyezés    T/7.d    Dr Papp Judit 

I. helyezés    T/7.b    Radics Zorka, Papp Anita 

II. helyezés    T/7.b    Radics Zorka 
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I. helyezés   Tolnay Petra, Pestality Petra  T. Mosgai Andrea 

I. helyezés    Továbbképzős Együttes  T. Mosgai Andrea 

I. helyezés   Néptánc Együttes   T. Mosgai Andrea 

 

Szakmai középiskolában tanul tovább: 

Táncművészeti tagozatról: 

Nagy Liliána 

Képző- és iparművészeti tagozatról: 

Gerényi Attila 

Kósa Klaudia 
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3.9.  

 

APÁCZAI CSERE JÁNOS NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 

 

MARTYN FERENC MŰVÉSZETI SZABADISKOLA 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

(Pécs, 2011) 
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       „Tág a világ 

        mint az álom. 

 

         Mégis elfér 

        egy virágon.” 

 

     (Weöres Sándor) 
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Bevezető 

 

 

 

 
Az Apagyi Mária és Lantos Ferenc által alapított ANK Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola a ma-

gyar művészetoktatás megújításának élenjáró intézménye. Az alapítóink által megfogalmazott peda-

gógiai alapvetés, és az Iskolában alkalmazott, a Tanári Kar által szüntelenül fejlesztett speciális művé-

szetpedagógiai szemléletmód pillanatnyi helyzetét rögzíti pedagógiai programunk jelen megfogalma-

zása. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a Pécs M. J. Város és a Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapít-

vány között létrejött együttműködési szerződés értelmében, - Iskolánk pedagógiai szemléletének tar-

talmi sajátosságaiból adódóan - folyamatban van annak az oktatásszervezési szerkezetnek a kidolgo-

zása (speciális tantárgyak, óraháló, csoportszervezés, stb.), mely a legalkalmasabb formáját adja tu-

dományos alapokon nyugvó, hosszú pedagógiai kutatás eredményeként valós tartalmi integrációt 

létrehozó pedagógiai rendszerünknek. Ezen munkánk reményeink szerint érdemi választ ad korunk új, 

az oktatással kapcsolatban felmerülő igényeire, a tanulók és családjaik változó, sokszínű elképzelései-

re, valamint az Oktatási Törvény ajánlásaira egyaránt. A fent jelzett változások tehát a közeljövőben 

fokozatos bevezetésre kerülnek iskolánkban. A bevezetést megelőzően és azzal párhuzamosan, széles-

körű egyeztetésre kerül sor mind a Fenntartó, mind pedagógusaink, mind tanulóink és családjaik kö-

zött, hogy a legtöbb szempontból elfogadott, magas szakmai, művészi és emberi minőség megvalósí-

tására lehetőséget adó oktatási szerkezet készülhessen el. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése által módosított és elfogadott 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

és annak 2. melléklete szerint, pedagógiai programunkba beépülnek azok a megváltozott kifejezések 

és új óratípusok, melyek pedagógiai céljainkkal megegyeznek. Jól értelmezhetően megjelenek a tan-

tervi programok, (vizuális és zenei szakmai program), és az azokon alapuló helyi tantervek. Apagyi 

Mária Zongorálom című kottakönyvét, mely iskolánk pedagógiai elveinek zongora nézetű summázata, 

Pedagógiai Programunk elválaszthatatlan részének tekintjük, amely felépítése révén, ill. az improvizá-

ciós feladatok általános, valamint a téma tárgyalásának egyetemes volta miatt, minden bármely művé-

szeti ágban, tanszakon bármely hangszeren, s bármely fejlődési szinten kiválóan alkalmazható. 

Pedagógiai eredményeinket közkincsnek tekintjük, ám senkit sem szeretnénk kitenni annak a veszély-

nek, hogy kiollózott „ötletelések”, ill. a pedagógiai rendszer egyes tartalmi elemeinek kiragadott és 

önkényes, beszűkült, hozzá nem értő alkalmazása révén megfossza a tanulót a program teljességének 

megtapasztalásától. 

 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/27_rendelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/27_rendelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/2mell_altalanos.doc
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1. Helyzetkép 

 

1.1   Adatok 

 

1.1.1   A tagintézmény elnevezése: 

 

Apáczai Csere János Nevelési és Általános Művelődési Központ 

Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola 

 

1.1.2   A tagintézmény jogállása:  

 

A Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola az Apáczai Csere János Nevelési és Általános Mű-

velődési Központ (a továbbiakban Apáczai Nevelési és ÁMK) tagintézménye, sajátos peda-

gógiai programmal rendelkező alapfokú művészetoktatási intézmény. Önálló jogi személy. 

Képviseletében az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ vezetője által megha-

talmazott személy jár el. 

 

1.1.3 A tagintézmény fenntartója:  

 

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapítvány  

 

 

1.1.4 A tagintézmény székhelye:  

 

 7625 Pécs, Cserző köz 2. 

 

1.1.5 A tagintézmény beiskolázási területe: 

 

 Pécs városa, környező települések 

 

1.2. Személyi feltételek 

 

1.2.1 Alkalmazottak 

 

Pedagógiai munkakörben dolgozó, főállású alkalmazott: 6 fő 

Pedagógiai munkakörben dolgozó, részmunkaidős alkalmazott: 2fő 

 

Egyéb munkakörben dolgozó, főállású alkalmazott: 1 fő 

Egyéb munkakörben dolgozó, részmunkaidős alkalmazott: 2 fő 

 

Összesen: 11 fő 

Alapítványi Műhelyek: 3 fő (Alapítványi megbízással) 
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1.2.2 A tantestület 

Iskolánk egyedi művészetpedagógiai koncepcióval rendelkezik. A tantestület tagjai számára 

ennek elfogadása alapkövetelmény, világnézetre, korra, nemre való tekintet nélkül. A másik 

lényeges elvárás (önmagunk felé is) az oktatói munka mellett folytatott, e koncepcióval szink-

ronban levő, alkotói tevékenység. A harmadik pedig, mint mindenütt, a jó kollegiális viszony. 

Mindebből következik, hogy tantestületünk nem csupán az egy intézményen belül dolgozó 

tanárok összessége, hanem egységes művészetpedagógiai elveket valló alkotóközösség. 

A tantestület nagyobb részét a régi, stabil és meghatározó „mag” alkotja: Árvai Attila, Árvainé 

Rúzsás Ágnes, Garamvölgyi Attila, Lantos Éva, Rónaszéki Mónika, Szalai Klára, Udvardy 

Gizella. Kisebb hányadát az az „új generáció”, amely várhatóan továbbépíti, amit a régiek 

elkezdtek: Egle Anita, Hágen Zsuzsa, Hegedűs Orsolya, dr. Ficzek Ferenc. 

 

1.3. Tárgyi-dologi feltételek 

Iskolánk jelenlegi helyét 1992-ben az Önkormányzat bocsátotta rendelkezésünkre. A helyszín 

akkor ideális környezeti feltételeket nyújtott tevékenységünknek. Miután az évekkel ezelőtt 

megállapított és részünkre kiutalt évi 80 ezer forintos költségvetési keret azóta sem változott 

(és már akkor is jelentéktelen összegnek számított), a tárgyi-dologi feltételeket (ill. rezsi-

költségeket) zömében a két alapítvány finanszírozza, melyek bevételének nagy részét a szülők 

hozzájárulása képezi. Működésünk alapfeltételeit ezek a támogatások teremtik meg. A szak-

mai munkához szükséges eszközök (hangszerek, rajzeszközök) részben rendelkezésünkre 

állnak, részben a tanulók hozzák magukkal. Audiovizuális, ill. számítástechnikai berendezése-

ink minősége és mennyisége sem elégséges, a fejlesztés csak lassú ütemben történhet. Az is-

kolabútorok elavultak, a korszerű ergonómiai elvárásoknak nem felelnek meg. Karbantartá-

sukról folyamatosan gondoskodunk. Könyvtárunk jelentős mértékű bővítésre szorul. Legna-

gyobb anyagi természetű problémánk azonban az épület állagmegóvása, melyet folyamatosan 

igyekszünk biztosítani az alapítványi bevételekből. Anyagi terheinken pályázatok benyújtásá-

val, illetve kreatív szakmai munkával próbálunk enyhíteni. 

1.4. Pedagógiai tevékenység 

Iskolánkban a zenei és vizuális tagozat, valamint tagozatként funkcionáló alapítványi táncmű-

hely működik, melyek egymással összehangolt, közös alapokra épített program szerint végzik 

munkájukat. Tervezzük a pedagógiai szemlélet multimédia, irodalom és természettudományi 

analógiák irányú kiterjesztését. 

  

A zenei tagozat a zenei nyelvi ismereteket alapozza meg és fejleszti tovább a különböző kép-

zési szinteknek és igényeknek megfelelő szolfézs elméleti és gyakorlati, valamint hangszeres 

(zongora, szintetizátor, hegedű, gitár, furulya, oboa, fuvola, klarinét) képzéssel. 

Tagozatvezető: Garamvölgyi Attila 

Tanárok: Árvai Attila (hegedű, gitár, kamara, improvizáció, zeneismeret), Árvainé Rúzsás 

Ágnes (zongora, szolfézs, kamara, improvizáció, zeneismeret) Garamvölgyi Attila (zongora, 

korrepetíció, szolfézs, kamara, improvizáció, zeneismeret) Hegedűs Orsolya (fafúvó, kamara, 

improvizáció, zeneismeret) Rónaszéki Mónika (szolfézs, szintetizátor, kamara, improvizáció, 

zeneismeret), Szalai Klára (zongora, kamara, improvizáció, zeneismeret), Udvardy Gizella 

(fafúvó, kamara, improvizáció, zeneismeret) 
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A vizuális tagozat egységesen a vizuális-plasztikai nyelvi ismereteket alapozza meg és fej-

leszti tovább a különböző képzési szinteknek és igényeknek megfelelően.  

Tagozatvezető: Lantos Éva (vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és festészet alapjai, grafika 

és festészet műhelygyakorlat, művészettörténet, vizuális alkotógyakorlat) 

Tanár: dr. Ficzek Ferenc (vizuális alkotó gyakorlat, művészettörténet, grafika és festészet mű-

helygyakorlat) 

 

Tánc tagozat: Hágen Zsuzsa, Kurucz Ildikó (Alapítványi Műhelyek) 

 

Képzési szintek:  

Előkészítő (óvodás korúak) 

Ezen a szinten még nincs szakosodás. A gyerekek mindhárom területtel komplex módon, 
játékos formában ismerkednek, hogy megfelelő és hosszútávra szóló inspirációt 
kapjanak a bennük eredendően meglévő egységes gondolkodásmód és kifejezés 
megtartására, illetve továbbfejlesztésére. 
  

Előképző és alapfok (2+6 évfolyam) 

Tanulóink igény, ill. képesség szerint szakosodnak, akár mindhárom tagozaton folytathatják 

tanulmányaikat. Képzésük az alapvető és általános művészeti ismeretektől a szakma speciális 

gyakorlati és elméleti ismeretei felé halad, szoros összefüggésben egymással, ill. a természet-

tudományokkal. 

Az ismeretek megalapozása, elmélyítése és bővítése kettős céllal történik:  

 a művészet e területei iránt érdeklődő, de nem kiemelkedő képességű tanítványok 

számára az összefüggésekre való kellő rálátás, és alkalmazható, biztos szakmai tudás 

nyújtása;  

 a tehetség kibontakozásának elősegítése, ill. a szakirányú továbbtanulás 

megkönnyítése a kiemelkedő képességű tanítványok részére 

 

Továbbképző (4 évfolyam) 

Biztosítja az alacsonyabb képzési szintek elvégzése után a szabadiskolánkban továbbtanulni 

kívánó fiatalok számára a magasabb szintű, a művészi pályát választó növendékek részére 

pedig a szakirányú, speciális képzést. 

 

Továbbképző műhelyek (felső korhatár és időtartam nélkül) 

 

Egyrészt különböző szakmájú felnőttek részére biztosít olyan művészeti eszközökkel végzett 

gyakorlatokat, melyek „önépítő” jellegűek, és így bizonyos értelmű amatőr képzést valósíta-

nak meg mindhárom tagozaton.  

Másrészt olyan szakmai-pedagógiai kísérleti munkára adnak lehetőséget (elsősorban rajzta-

nárok, zenetanárok és más szakmák képviselőinek részvételével), amely kellő pedagógiai fele-

lősséggel figyel a művészeti nevelés jelenlegi helyzetére és tennivalóira. 

Harmadrészt, lehetőséget biztosít a magas szintű szakmai alkotói és előadói tevékenységre. 
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Természetesen e műhelyek nem dolgoznak előre meghatározott „tanterv” szerint, mert az em-

beri, szakmai és pedagógiai igények sokfélék. Ezért itt a tanári munka eleve feltételezi egy-

részt a résztvevők szabadidejéhez való alkalmazkodást, másrészt a kollegiális kapcsolatok 

meglétét, ill. kialakítását, harmadrészt, azt a szakmai biztonságot és rálátást, pedagógiai érzé-

kenységet és emberi nyitottságot, mely képes a különböző jellegű és igényű feladatok ellátásá-

ra, természetesen a szabadiskola általános művészetoktatási koncepcióján belül. 

 

Mindhárom területen, valamennyi képzési szinten a gyakorlati és elméleti ismeretek elsajátítá-

sa az improvizálás, komponálás és interpretálás egymást kiegészítő és segítő, hármas egysé-

gének összefüggése alapján történik. 

 

1.5.  Intézményi kapcsolatok 
 

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kara  

 Pécsi Galéria és Vizuális Műhely 

 Civil Közösségek Háza 

 Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 

 Magyar Iparművészeti Egyetem 

 Magyar Művészeti Akadémia 

 Magyar Festők Társasága 

 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 

 Nemzetközi Kepes Társaság 

 Paksi Képtár 

 Zenetanárok Társasága (ZETA) 

 Zenei Tanács 

 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

 Ormánság Alapítvány 

 Helix Alapítvány 

 Chopin Zeneakadémia (Lengyelország) 

 East Music Institute, Helsinki (Finnország) 

 Coventry University of Warwick (Anglia) 

 Amszterdami Egyetem, Esztétikai-Kultúrfilozófiai Csoport (Hollandia) 

 Pécsi Művészeti Szakközépiskola 

 Városi Képtár Pécs 

 Hármasegység Pedagógiai Alapítvány Waldorf Kezdeményezés 

 Tanac Egyesület 

 Markóc Önkormányzata 

 Duna-Dráva Nemzeti Park 

 ANK Művészeti Iskola, Művelődési Ház, Sportegység, Kollégium 

 TIT Pécs 

 Pécsi Kulturális Központ 

 Zsolnai Örökségkezelő KHT. 

 Forrás Alapívány 

 Hetedik Kortárs Táncműhely 
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2. Pedagógiai program 

2.1 Az iskola alapelvei 

Iskolánk elnevezése utal arra a különleges státusra, melyet betölteni hívatott az ország más 

művészetoktatási intézményei között. Egyrészt névadónk, Martyn Ferenc emberi és művészi 

hitele, másrészt a „szabadiskola” jogcím kötelez bennünket pedagógiai hitvallásunk kinyilat-

koztatásakor. 

Továbbra is azon alapállás szerint kívánunk működni, melyek intézményünk következő sajá-

tosságaiból adódnak: 

 iskolánk bárki számára szabadon választható, de senki számára nem kötelező; 

 szakmai programunk az általunk megalapozott és helyesnek vélt pedagógiai 

irányvonalat követi. 

Feltételezzük tehát, hogy a növendékek – szüleikkel egyetértésben – azért iratkoznak be 

iskolánkba, mert e képzési program céljai, feladatai egybeesnek sokrétű egyéni 

elképzeléseikkel, elvárásaikkal. Így önszabályozó rendszerként működik, ami a szakmai 

minőség legfőbb biztosítékát jelenti! 

 

A „természetes szelekció” is ezen alapul, ugyanis csak azok folytatják huzamosabb ideig ná-

lunk tanulmányaikat, akik számára hosszú távon is beigazolódik hasznossága, fontossága, így 

önként vállalják az erőfeszítéseket. Miután akadnak ilyenek (számos továbbképzős növendé-

künk jár hozzánk óvodás kora óta), az ő eredményeik alapján is felmérhetjük koncepciónk 

helyességét, illetve, hogy mi az, amin esetleg módosítanunk kell.  

E kölcsönösen hasznos együttműködés (és egymásrautaltság) feleslegessé teszi az érdekvé-

delmi szervezetek kiépítését, hiszen gyereknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt érdeke a 

megfelelő viszony, jó légkör és folyamatos személyes kontaktus fenntartása. 

Szabadiskolánk pedagógiai elvei – melyek mögött 30 éves tapasztalat áll –, egyedülállóan 

sajátosak az országban: 

 

 Célnak nem a művészetet és nem is a műveket tekintjük, hanem az „emberművet”. Ez 

határozza meg szakmai programunkat. A művészetet és a művészeti nevelést tehát 

mindenképpen eszköznek tartjuk. Éppen ez adja súlyát és felelősségét. Ezért nem 

mindegy, hogy mit, mikor, hogyan, kinek és milyen műveken keresztül tanítunk. 

 

 Meggyőződésünk, hogy a művészeti nevelés csak akkor lehet (lesz) igazán fontos, ha 

nem önmagában akarjuk fejleszteni, hanem a különböző szakterületekkel való 

kapcsolatában, azaz, ha megkeressük az interdiszciplináris, transzdiszciplináris 

csomópontokat, melyek birtokában más és nagyobb rálátásban kezelhetjük saját 

szakterületünket. Így valósulhat meg az az „organikus integráció”, mely a közös 

gyökerek környékéről hozza felszínre a kapcsolatokat, és így érhetjük csak el, hogy a 

„szelet-ember” helyett a „teljes-ember” (Moholy Nagy László) nevelését helyezzük 

középpontba.  

 

 Ennek értelmében függetlenítjük magunkat a pillanatnyi művészeti, pedagógiai 

divatoktól, stílusoktól, politikai rendszerektől. A művészet azon alapjaira figyelünk, 

melyek a kezdetek óta meghatározói voltak, csupán alkalmazásuk alakult 

sokféleképpen a társadalmi változásoktól függően. Pedagógiai koncepciónk tehát – 

kellő felelősséggel – hosszú távra tervezett, és tanítványaink számára is hosszú távra  

érvényes szakmai, szemléleti felkészültséget biztosít az élet más területein is. 
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 A fentiekből következik, hogy szabadiskolánk három tagozata nem egymástól 

függetlenül működik, hanem azokra a közös alapokra épít, melyek mindháromban 

meghatározók, ill. más területekre is érvényesek. E közös alap a világ leegyszerűsített 

alapszerkezetét modellezi: az elemek és a szerkezeti elvek, és e kettő 

kapcsolatminőségét meghatározó funkciók rendszerét, valamint azokat az 

összefüggéseket, melyek e rendszer-, ill. szimmetriaelméleti kategóriákból 

következnek, mint a rész-egész, ok-okozat stb. 

 

 A fenti szempontokat érvényesnek tartjuk az ún. közismereti művészeti képzésre és a 

szakmára felkészítő képzésre egyaránt. Tisztázni kell azonban, hogy a közismereti 

képzés esetében mik azok az alapok, melyek minden ember számára szükségesek, és 

várhatóan el is sajátíthatók; a szakmára felkészítő képzésnek viszont ugyanezen 

alapokra építve milyen mélyebb és szélesebb skálájú ismereteket kell nyújtania! 

 

 Mindkét képzési szinten párhuzamosan van jelen a rögtönzés, mint adott pillanatban 

történő, előre nem tervezett reagálás, ami eleve feltételezi a művészeti nyelv önálló, 

kreatív alkalmazását; a komponálás, mint a rögtönzést kiegészítő, csiszoló 

tevékenység, és az interpretálás, mely vonatkozik minden megvalósítás, megszólaltatás 

és megjelenítés milyenségére, és minőségére. 

 

 

 Nyelvet tanítunk tehát, a nyelv önálló alkalmazását, nem pedig a már meglévő 

művészeti megoldások ilyen-olyan ismétlését. Vagyis nem előre „elvárt” 

eredményekhez akarunk eljutni, hanem mindenkitől a személyes hitellel létrehozott 

maximum teljesítményt várjuk, ill. ezt segítjük kibontakoztatni, ami előre nem 

kiszámítható – sokszor meglepetésszerű – eredményekhez vezet a tanár és tanítvány 

részéről egyaránt. 

 

2.2  Képzési célok 

Általános és alapvető pedagógiai célunk: 

A világot összefüggéseiben felfogó, környezetéhez harmonikusan illeszkedő emberi minőség 

létrejöttének elősegítése. 

 

Művészetpedagógiai céljaink:  

 A fent említett cél érdekében a művészetet, mint eszközt, hozzáférhetővé tenni a 

személyiség számára. 

 A személyiséget képessé tenni adekvát művészi kifejezésre. 

 

2.3  A célokból adódó feladatok, tevékenységek 

 

2.3.1 Általános feladatok 

 Az alapelveinknek megfelelő képzési programok folyamatos felülvizsgálata és 

csiszolása a fenti célok elérése érdekében 

A pedagógusok önképzésének, alkotómunkájának és továbbképzésének támogatása 
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 A pedagógiai munka körültekintő rövid és hosszú távú tervezése a hatékonyság 

növelése érdekében, eredményességének folyamatos ellenőrzése, értékelése 

 A tanulók képességeiknek megfelelő képzésben való részesítése, különös tekintettel a 

tehetséggondozásra. 

 A szülők, mint partnerek folyamatos tájékoztatása egyrészt a pedagógiai célokról, 

folyamatokról, másrészt gyermekük előrehaladásáról; a tapasztalatok, problémák 

megbeszélése, stratégiák közös kidolgozása. 

 A külső, szakmai és szakmaközi kapcsolatok építése, információ-, ill. tapasztalatcsere, 

a közös ügy, a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében.  

 Lehetőségek teremtése koncepciónk, tapasztalataink, kutatási eredményeink minél 

szélesebb körű terjesztésére. 

 Az interdiszciplináris művészetpedagógiai szemléletmód elterjesztése érdekében 

kapcsolatok kialakítása művészetoktatási intézményekkel, különös tekintettel az ANK 

Művészeti Iskolájára, illetve az ANK művészeti csoportjaira, együttműködés az ANK 

kulturális profilú intézményeivel (Művelődési Ház, Könyvtár) 

 Az interdiszciplináris művészetpedagógiai szemléletmód közismereti kiterjesztésének 

előkészítése. 

 Lehetőségek teremtése a növendékek számára, hogy tudásukat, eredményeiket 

közönség előtt is megmutathassák. 

 Iskolánk szellemi kisugárzásának megőrzése, fokozása 

 A pedagógiai munka hatékonyságát növelő személyi, tárgyi feltételek javítása. 

 

 

2.3.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység 

A közösségépítésre leginkább alkalmas csoportos foglalkozások a vizuális tagozaton, a tánc 

tagozaton, a komplex művészeti előkészítőn, ill. a zenei tagozat szolfézs, kamarazene és 

improvizáció óráin vannak. Az összművészeti szemléletű foglalkozások ezen felül lehetőséget 

nyújtanak a különböző tagozatra járó gyerekek együtt gondolkodására, és az együttműködésre 

a közös alkotások létrehozásában. Felsőbb évfolyamokon már jól összeszokott, mondhatni 

baráti társaságok működnek, ennek megfelelő légkörben, szinte problémamentesen. Az új 

vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekekkel megkülönböztetett figyelemmel bánunk 

(lásd a következő pontban). Az évközi rendezvények, ill. a nyári táborok során kialakuló 

alkalmi közösségek formálása speciálisabb pedagógiai feladat. Fontos szempont a pedagógiai 

folyamatban, a koncerteken és vizsgákon befogadóként-hallgatóként való részvétel. Egy-egy 

ilyen esemény a főtárgyi órával egyenértékű nevelő hatással bír. Biztatjuk tanulóinkat és 

családjaikat a „házi muzsikálás intézményének” újra felfedezésére. Az oldott, otthoni, baráti 

körben való szereplés tovább erősíti a muzsikáláshoz fűződő bensőséges viszonyt.  

Általában elmondható, hogy sok tanuló nálunk találta meg azt a kört (a család mellett), ahova 

leginkább szeret tartozni, és ezért még szívesebben jár a foglalkozásokra, rendezvényekre tá-

borokba. 

 

2.3.3 A beilleszkedési nehézségekkel, magatartási problémákkal összefüggő feladatok 

Iskolánkat szabadon választják növendékeink, szívesen járnak hozzánk a gyerekek. Ebből 

következően intézményünkben nem jellemző a deviáns magatartás. Ha mégis előfordul, több-

nyire kezelhető a foglalkozások keretein belül. Legfontosabb feladat az ilyen gyermekkel való 

beszélgetések során az okok feltárása, megoldási lehetőségek közös keresése, ill. a szülőkkel 

való fokozottabb együttműködés. 



 

 635 

635 

  

2.3.4 A tehetség, képesség kibontakoztatását célzó feladatok 

A kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás speciális képzési feladat. Ez a zenei és 

táncművészeti képzésben a „B”, mint kiemelt tagozat keretében, ezen felül külön foglalkozá-

sokkal, a vizuális képzésben pedig egyéni programok segítségével valósul meg, természetesen 

mindez a növendékek terhelhetőségének, motiváltságának figyelembevételével. A tehetség-

gondozás egyik legalkalmasabb színtere a nyári művészeti tábor, ahol ideális környezeti felté-

telek mellett jóval intenzívebb munka folyhat. Az önmagukat megmérettetni, szerepelni vágyó 

növendékeknek igyekszünk több koncert-, pályázati és kiállítási lehetőséget biztosítani. 

 

2.3.5 A minőségbiztosítás és esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok 

Intézményünknek napi kapcsolata van a szülőkkel, így a szaktanárok többnyire ismerik a tanu-

lók családi és szociális helyzetét. Az ANK egységes szerkezetbe foglalt minőségbiztosítási és 

esélyegyenlőségi programjában lefektetett elveket napi szinten valósítjuk meg. 

 

2.3.6.A szociális hátrányok enyhítését célzó feladatok 

Mindenekelőtt beiratkozáskor, a szülők által közölt információk alapján, ill. a későbbi beszél-

getések alkalmával tájékozódunk a családi környezetről. Az alapítványi hozzájárulások, ill. a 

táborozási díj befizetésekor mindig tekintettel vagyunk az egyes családok szociális helyzetére; 

szükség esetén eszköz, és hangszerkölcsönzéssel is támogatjuk a hátrányosabb helyzetben 

lévőket. 

 

2.3.7. A tanulással és önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

Pedagógiai programunk szemléletéből, ill. alapelveiből következően tanulóinkat eleve nem 

tesszük ki kudarcnak. Tanterveink minden egészségesen fejlett gyermek számára teljesíthető-

ek, emellett figyelembe veszünk minden olyan körülményt, amely a továbbhaladást esetleg 

hátráltatja. Miután a nálunk működő tanulócsoportok nem nagy létszámúak, így lehetőség van 

differenciált munkára, személyre szabott módszerekre. Értékeléskor mindenkinél elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődést tartjuk szem előtt; megpróbálunk elkerülni mindennemű össze-

hasonlítást, versengést, ahol óhatatlanul kudarc ér bizonyos gyermekeket, és általában mindig 

ugyanazokat. Ehelyett a pozitív megerősítés elvét alkalmazzuk, és bár a teljesítmények közti 

különbségeket nem lehet elfedni (ez nem is célunk), igyekszünk sikerélményekhez juttatni a 

gyengébb képességű tanulókat is. Mindenfajta tanulás alapja a megfelelő motiváltság, ezért 

minden esetben a belső késztetésekre próbálunk építeni, ill. ezeket felkelteni.  

 

2.3.8. A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok 

Intézményünk bekapcsolódott a „Comenius 2000” minőségbiztosítási programba. Munkánkat 

ehhez igazítva végezzük. A program leírása az Apáczai Csere János Nevelési és Általános 

Művelődési Központ IMIP programjában található. 
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2.4. Követelményrendszer 

 

2.4.1. Az iskola tanulói számára támasztott követelmények: 

 Törekedjen a képességei szerinti maximális teljesítmény elérésére 

 Feleljen meg a helyi tantervekben megfogalmazott minimális elvárásoknak 

 Működjön együtt társaival, tanáraival az iskolai munka sikerének érdekében 

 Köteles az órákon megjelenni, illetve az előre látható hiányzásait tanárával közölni, 

mulasztásait utólag igazolni. A mulasztott feladatok pótlásáról a tanítványnak a 

tanárral való megállapodása szerint gondoskodnia kell  

 Az órákon való megjelenésen és az órákra való felkészülésen túl köteles az iskola 

rendezvényein (hangverseny, kiállítás stb.) részt venni, amennyiben tanára kijelölte, 

megbízta 

 A szabadiskolán kívül olyan szerepléseken, melyek a szabadiskolai tanulmányaival 

vannak összefüggésben, csak tanára tudtával, ill. engedélyével vehet részt, és 

dokumentálás esetén köteles művészeti iskolája és tanára nevét feltüntetni  

 Az iskola belső rendjét saját, jól felfogott érdekében őrizze meg. A tanuló által okozott 

kárért a tanuló vagy szülője anyagi felelősséggel tartozik 

 

2.4.2. Az iskola alkalmazottai számára támasztott követelmények: 

 

 Személyisége mintaként szolgál az iskolában tanuló gyerekek számára. Törekedjen 

arra, hogy e minta pozitív hatású legyen. 

 Tegyen eleget munkaköri leírásának 

 Törekedjen az iskola hitelének megőrzésére. 

 Az iskola főállású dolgozóinak minden külső tevékenysége csak az iskolai, ill. az 

iskolához kapcsolódó munka elsődlegessége mellett jöhet számításba 

 

2.4.3.  Az iskola pedagógusai számára támasztott követelmények: 

 

 Törekedjen a lehető leghatékonyabb pedagógiai munkára 

 A pedagógiai szabadság nem azonos a „bármit lehet tanítani” felfogással. Így egyéni 

terveit, módszereit összhangba kell hoznia az iskolánkban elfogadott általános 

pedagógiai alapelvek szerint készült helyi tantervekkel 

 A pedagógiai munka nem ér véget az óra befejeztével. A tanítás mellett köteles 

folyamatos önképzéssel, elméleti vagy gyakorlati, művészi vagy pedagógiai alkotó- 

vagy kutatómunkával foglalkozni, s erről valamilyen formában időnként számot adni 

(kiállítás, hangverseny, publikáció stb.) 

 Kísérje figyelemmel, ill. működjön közre a szakmaközi kapcsolatok felszínre 

hozásában  

 A pedagógiai munka részesei, a gyermekek, a pedagógusok és a szülők 

kölcsönhatásban állnak egymással. A tanár feladata, hogy e kölcsönhatást pozitív 

irányban befolyásolja 

 Kerüljön minden olyan külső – iskolánk szemlélete és programja szempontjából káros 

– szakmai együttműködést vagy kapcsolatot, mely – akár jellegénél, akár szándékánál 

fogva – megzavarhatja a tanári kar egységes szemléletű és színvonalú munkáját és 

belső békéjét. 
 

2.5. Ellenőrzési és értékelési rendszer 
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2.5.1 A pedagógusok munkájának ellenőrzési és értékelési rendszere: 

Az ANK Dolgozói Teljesítményértékelési rendszerének alkalmazása. 

Igazgatói óralátogatások során tapasztaltak kiértékelése egyénileg és kollektívan egya-

ránt. 

A koncerteken, kiállításokon, vizsgákon való aktív részvétel figyelemmel kísérése. 

 

2.5.2 A tanulók munkájának ellenőrzési és értékelési rendszere: 

a. Az értékelés szempontjai: 

Képességeihez mért fejlődés 

A minimumkövetelményhez viszonyított teljesítmény 

Munkamorál (tanórai aktivitás, fegyelem, társakhoz való viszony, egyéb iskolai rendezvé-

nyeken való részvétel, mulasztások stb.) 

 

b. Az értékelés formái: 

Félévi, év végi írásbeli szöveges értékelés az előképző 1.és 2. évfolyamban az évközi 

munka alapján 

Érdemjeggyel történő értékelés alapfok 1. évfolyamtól félévkor az ellenőrzőben (zenei ta-

gozat) és év végén a bizonyítványban (mindhárom tagozat) az éves munka, kiállítás, pá-

lyázat, hangverseny, ill. a vizsgák alapján 

Alapvizsga az alapfok 6.osztálya végén, és záróvizsga a továbbképző 4. osztálya végén. 

 

2.5.3. Szóbeli értékelés az egyes feladatok, témák megoldása, feldolgozása után 

A jutalmazás módja: szóbeli elismerés, írásbeli tantárgyi dicséret, jutalomkönyv, kotta, hang-

lemez, oklevél. 

A fegyelmi felelősségre vonás a hanyag munka vagy fegyelmezetlen viselkedés miatt szóban, 

ill. az ellenőrző füzetben, írásban történik. 

Az értékelés közös megbeszélést, önértékelést, a tanár és a társak észrevételeit is tartalmazza. 

Szempontjai: a tanuló önmagához mért fejlődése, aktivitása, közösségi szelleme, minőségigé-

nye. 

 

2.6. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

a. A helyi tantervekben rögzített minimumkövetelmények teljesítése, melyet az év közbe-

ni munka, ill. a félévi, év végi vizsgák eredményei alapján a tanári karral egyeztetve álla-

pít meg a szaktanár. 

b. Rendszeres órára járás. Túl sok (igazolt) mulasztás esetén a félévi, ill. évi munka elfo-

gadásáról a tantestület dönt. A tagozatvezető indokolt esetben évhalasztást, ill. a tantestü-

let határozatával egyetértésben, továbbhaladást engedélyezhet. 
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2.7. Felvételi rend 

Az iskola minden tavasszal és indokolt esetben év közben is felvételt tart új tanulók részére. 

A felvétel mindhárom tagozaton beszélgetés alapján történik. 

A szaktanárok tájékozódnak a felvételiző képességeiről. 

A felvételi a szülők számára nyitott és a megbízott szaktanárok jelenlétében történik. 

A felvételről a szaktanárok véleménye alapján a tagozatvezető dönt. 

Más művészeti intézményekből érkezők beszélgetés, ill. meghallgatás során adnak számot 

szándékaikról és tudásszintjükről. 

A felvételről az érintettek személyesen tájékoztatást kapnak 

Szükség esetén pótfelvételi hirdethető. 

Akik folytatni kívánják tanulmányaikat intézményünkben, azok számára a bizonyítványok 

leadása mellett évente újra beiratkozás szükséges. 

 

2.8.Képzési rendszer 

2.8.1.Vizuális tagozat 

Képzési struktúránk kialakításánál tudomásul vettük a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium által meghatározott követelményeket és tantervi programot, azonban azt oly 

módon formáltuk át, hogy kifejezze iskolánk sajátos és letisztult művészetpedagógiai 

törekvéseit, megjelenítse azokat az integrációs csomópontokat, melyek a különböző területek 

közötti organikus kapcsolatot biztosítják. 

 

2.8.2.Zenei tagozat 

A zenei tagozat feladata a hangzó világ elemeiből kiindulva, az egyszerűtől a bonyolult felé 

haladó, szisztematikusan egymásra épülő improvizációs és kompozíciós gyakorlatok soroza-

tán keresztül a növendékek kreatív zenei képességeinek kifejlesztése és folyamatos fejleszté-

se. Ezzel szoros összefüggésben és párhuzamosan az alkotó jellegű interpretációs készség 

kialakítása és az ehhez szükséges elméleti és hangszeres ismereteknek az egyes képzési szin-

teken történő, optimális elsajátíttatása. 

A teljes szakanyagot az integrációs szempontok szerint súlypontozzuk. Ennek további rész-

letei a zenei tagozat szakmai programjában szerepelnek. 

 

2.8.3. Táncművészeti tagozatként funkcionáló Alapítványi Táncműhely 

 

2.8.4. Komplex művészeti előkészítő 

Ismerkedés a művészetek és a rendszerelvű gondolkodás alapjaival. 

 

2.9. Felzárkóztatás 

A képzési struktúrából (bővebben lásd: helyi tantervek) következően a folyamatba bármikor 

be lehet kapcsolódni. A később belépők hiányzó ismereteinek pótlásáról a szaktanár differen-

ciált munkával gondoskodik, ill. ellenőrzi a felzárkózás ütemét. 
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2.10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések 

A legszükségesebb felszerelések rendelkezésünkre állnak, ám ezek korszerűsítése, ill. a fej-

lesztés a még hatékonyabb munka érdekében fontos feladat. Terveink között szerepel a hír-

adás- és oktatástechnikai állomány bővítése (CD lejátszók,, diavetítő stb.), egy új, nagyobb 

kapacitású számítógép vásárlása, festőállványok, rajztáblák, rajzbakok, modelltárgyak beszer-

zése, hangszerek, kották vásárlása, a könyvtár és lemeztár bővítése. 

 

3. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 

3.1.  A pedagógiai program érvényessége 

A pedagógiai program az elfogadás és a fenntartó általi jóváhagyás időpontjától érvényes. A 

program elfogadásakor a tantestület a pedagógiai program teljes – minden fejezetre kiterjedő – 

átvizsgálását elvégezte. Az elfogadott pedagógiai program alapját a 2001/2002-es tanévtől 

alkalmazzuk. A program teljes felülvizsgálata a törvényi előírások szerint történik.  

 

3.2. A pedagógiai program módosítása 

3.2.1 A program módosítására a következők tehetnek javaslatot: 

 az iskola fenntartója 

 az intézményvezető 

 a tagozatvezetők 

 a tantestület bármely tagja 

 az alapítvány kuratóriuma 

 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását az alapítvány kuratóriumának tagja-

in, vagy tanáraikon keresztül javasolhatják. 

 

A pedagógiai program módosítását a tantestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a módosítást követő legrövidebb időn belül (a törvényi 

előírások és pedagógiai szempontok szerint meghatározott módon) alkalmazni kell. 

3.3. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

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

tő meg:  

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az intézményvezetőnél 

 a tagozatvezetőknél 

 az alapítvány irattárában 
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4. A módosított pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

4.1  A pedagógiai program változtatását a tantestület …………………………..elfogadta. 

 

 

 

Garamvölgyi Attila 

                 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Az iskola pedagógiai programjához csatolandó mellékletek: 

 

1. Apagyi Mária: Zongorálom című kottakönyve 

2. Az iskola alapító okirata 

3. Az iskola szervezeti és működési szabályzata 

4. Az iskola tanulói házirendje 
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APÁCZAI CSERE JÁNOS NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 

 

 

MARTYN FERENC MŰVÉSZETI SZABADISKOLA 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET 
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Vizuális szakmai program 

(Koncepció-terv) 
 

Bevezető gondolatok 
 

Minden egészséges gyerek születésekor még olyan teljesség, mint egy virág vagy egy lepke, 

vagyis olyan szerves egység, melynek önmagán belül szinte korlátlan lehetőségei vannak. 

Az óvodai és iskolai évek során aztán ez a teljesség fokozatosan szétszakadozik és többségük 

lelkében megszűnik az az egység, mely a teljes emberi élethez nélkülözhetetlen lenne. Emiatt 

a felnövekvő ifjúság nagy része – miután érzi, hogy valami fontos hiányzik az életéből – öntu-

datlanul is pótcselekvésekhez folyamodik. Így aztán a látszatmegoldások látszat-élethez, lát-

szat-kultúrához, látszat-szabadsághoz és csupán kirakat-produkciókhoz vezetnek, a belső 

egyensúly és emberi teljesség helyett. 

Iskolánk célja a természetes emberi teljesség megtartása, ill. kibontakoztatása a művészeti – 

zenei, vizuális és tánc - oktatás segítségével. 

Célnak tehát azoknak az emberi tulajdonságoknak és készségeknek a kifejlesztését tartjuk – a 

művészeti területek teljes tárházával – melyek nélkülözhetetlenek mind a normális hétköznapi 

élethez, mind a magas szintű művészeti gyakorlathoz. 

Ezt az alapállásunkat – Apagyi Máriával közösen – lassan négy évtizedes kísérleti munka 

előzte meg, mely elsősorban a vizuális és a zenei területek közös alapjainak a felkutatására 

irányult, hogy a szétválasztás helyett az összetartozást segítsük elő, hogy közös alapokon áll-

va, mindegyik terület segíteni tudja a másikat. 

 

Ebben a folyamatban elsőrendű kérdésünk nem az volt, hogy a gyerek milyen jól tud rajzolni, 

vagy milyen szépen tud zenélni különböző technikai bravúrok segítségével. Persze ez is fon-

tos, de szakmai koncepciónkat hosszabb távra és általánosabb emberi tulajdonságok kialakítá-

sa szempontjából gondoltuk végig. 

A meghatározó kérdésünk az, hogy tanítványaink a vizualitáson keresztül megkapják-e, és 

hogyan kapják meg mindazokat az ismereteket, melyek 20-30 év múlva alkalmassá teszik őket 

arra, hogy a kor szintjén jó művész, jó mérnök, pedagógus, miniszter, könyvelő stb. legyen. 

Egyáltalában szellemileg és gyakorlatilag felkészült, egészséges gondolkodású, „naprakész” 

emberré váljék.  

 

Mennyire tanítjuk meg tanítványainkat pontosan, fegyelmezetten, felelősséggel, de kellő nyi-

tottsággal és érzelmi telítettséggel gondolkodni, élni és dolgozni. 

A végső cél tehát nem a vizuális nevelés, ez csak egyik eszköz a teljes ember kialakításához 

vezető úton. A felelősség szempontjából ez a meghatározó, a szakmai ismereteknek tehát 

olyannak kell lenniük, melyek ezt a célt szolgálják, akár közismereti képzésről, akár szakkép-

zésről van szó. 

Éppen mert nem a vizuális nevelés a végső cél, nem mindegy, hogy milyen vizuális ismerete-

ket adunk, és hogy ezeket más területekkel hogyan tudjuk összefüggésben látni és láttatni. 

Valószínűleg, ma mindenképpen az interdiszciplináris problémákra való figyelés a legfonto-

sabb. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a diszciplináris területek elhanyagolhatók. Ahhoz 

azonban, hogy a specifikumok a maguk helyére kerüljenek, mindenképpen a közös alapokat 

kell figyelembe venni. 
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Kandiszkij: „Egy bizonyos művészet elemeivel annál jobban kapcsolatba kerülünk, minél 

jobban megismerjük más művészetek elemeivel fennálló viszonyaikat. A művészet elemeinek 

és a természet elemeinek viszonya pedig még általánosabb, még szélesebb filozófiai alapra 

helyezi a problémakört. Így vezet a művészet szintézise egy általánosabb szintézis felé.” 

 

Óvakodni kell azonban attól, hogy a közös alapokra való építés – ugyanakkor a speciális isme-

retek esetleges elhanyagolása – szakmai felületességhez vagy dilettantizmushoz vezessen. A 

két területet tehát mindenképpen egymással összhangban, egymást kiegészítve kell kiművelni, 

azzal a lényeglátó készséggel együtt, amely képes a belső arányokat a mindenkor adott körül-

mények között érzékenyen megállapítani, és a szükségletnek megfelelően változtatni. 

Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, könnyen talaját vesztett és öncélú esztétizálásba süllyedhet az 

egész vizuális nevelés. 

 

Meggyőződésünk, hogy szabadiskolánk interdiszciplinaritásra épülő pedagógiai programja a 

jövő egyik útja, mely nélkül a darabokra széteső „szakbarbár  bizonytalanság” - minden ma-

gabiztos látszata ellenére - előbb-utóbb kulturális zsákutcába torkollik. Ez az emberi jövő 

szempontjából katasztrofálissá válhat. 

 

Németh Lászlóra kell itt hivatkoznunk: 

„Az oktatásnak így nem az a szembeszökő feladata, hogy egy magasabb ’tudósvilágba’ vezes-

se be az embert, hanem hogy abban, ami az agyát ostromolja vagy ostromolni fogja, megtanul-

jon rendet tartani.” 

 

Rendet tartani pedig csak akkor tudunk, ha összefüggéseikben látjuk a körülöttünk lévő vilá-

got, ezt pedig, a mai bonyolultságban, a közös gyökerekre épülő gondolkozásmód biztosíthat-

ja. Különösen nagyon fontos ez az oktatás területén, mert nem mindegy, hogy az ifjúságot 

milyen hosszú távra érvényes gondolkodásmóddal, ill. szemlélettel ruházzuk fel. Életünk jö-

vője függhet ettől. 

 

Nem mindegy persze az sem, hogy közös gyökereken mit értünk.  

Rá kellett jönnünk, hogy a kronológiai és az érzelmi, hangulati ’gyökerek’ – pedagógiai 

szempontból – csak nagyon kevéssé használhatók. 

A közös gyökerek – általában - mindenképpen mélyebben, a szerkezeti alapoknál keresen-

dők. 

 

Szent-Györgyi Albertet kell itt idéznünk: 

„A természet nagy elvekre van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bo-

kornak, egy virágnak, egy embernek. Minden egy közös, nagy alapelvre épül, úgyhogy vég-

eredményben mindegy, mit tanulmányozunk, ha elég értelmesek vagyunk ahhoz, hogy az élet 

alapelveit, szerkezetét megértsük.” 

 

Hivatkozunk Rudolf Arnheimre is: 

„A kísérleti eredmények teljes fordulatot követelnek az észlelés elméletében. Úgy látszott, a 

látást nem lehet többé a különös esetek felől az általános felé való haladásnak felfogni. Éppen 

ellenkezőleg: az bizonyosodott be, hogy az egészet átfogó szerkezeti jellemzők képezik az 

észlelés elsődleges adatait, vagyis a háromszögűség nem az értelmi elvonatkoztatás kései  
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terméke, hanem közvetlen tapasztalat, elemibb, mint az egyes részletek felfogása. A kisgyerek 

látja a ’kutyaságot’, mielőtt még képes volna az egyik kutyát megkülönböztetni a másiktól. 

S csak olyan mértékben mondhatjuk, hogy valóban felfogtuk a látványt, amilyen mértékben 

képesek vagyunk ezt a zavaros panorámát világosan meghatározható irányok, arányok, mérta-

ni alakzatok, színek vagy szövedékek alakulatának látni.” 

 

 

Mindezen tapasztalatokból kiindulva, szakmai programunkat három nagy egységre építet-

tük:  

I. A vizuális-plasztikai nyelv alapismeretei 

II. Természettanulmányok - a valóság vizuális tanulmányozása 

III. Tervezési, komponáló és szerkesztési feladatok 

 

I. A vizuális-plasztikai nyelv alapismeretei  

Itt mindazokról a sajátosságokról van szó, melyek tipikusan a vizualitásra vonatkoznak, és 

megkülönböztetik ezt a területet a többitől. Vagyis itt a formákból és színekből felépített világ 

tárgyaktól független (de a tárgyakra is alkalmazható!) megismerésére helyezzük a hangsúlyt, 

abban a tudatban, hogy mint kortól és stílustól független sajátosságok, minden korban és stí-

lusban mindenféle témára és tárgyra alkalmazhatók. Nélkülük nem beszélhetünk vizuális 

megjelenítésről. Fontosnak tartjuk ennek tudatos ismeretét és kreatív gyakorlását, mert csak 

így lehet elkerülni azt a veszélyt, hogy stílusformulákat, képzőművészeti divatokat tanítsunk, 

bármilyen életkorban. 

 

Nyelvi elemek: a vizuális-plasztikai nyelvnek azok a sajátos, csak rá jellemző legegyszerűbb, 

legkisebb elemei, melyek az őskortól napjainkig függetlenek a kortól, műfajtól és stílustól, és 

minden vizuális és plasztikai formának és formaalakításnak meghatározói.  

 

a./ Vizuális elemek: minden kétdimenziós képi (rajz, festmény, fotó, film, stb.) megnyilatko-

zás ezekre vezethető vissza, ill. ezekből létre is hozható. 

Láthatóságuknak két feltétele van: két kiterjedésű jellegük (pl. az egy kiterjedésű vonal nem 

látható), és a fény jelenléte.  

Ezek a folt (mindkét kiterjedés növekvő), a vonal (egy kiterjedés növekvő, egy kiterjedés 

csökkenő) és a pont (mindkét kiterjedés csökkenő). Vagyis mindhárom elem, gyakorlatilag 

folt, a folt két kiterjedésének különböző arányú megjelenése. 

Tulajdonságaik: a méret, a karakter, az érték (tónus és színérték) és a megjelenés (környezet-

hez való viszony, átmenetes-kemény, stb.) 

 

b./ Plasztikai elemek: a vizuálistól abban különböznek, hogy három kiterjedésűek, és nem a 

láthatóság a jellemzőjük (bár vizuális megjelenésük nem elhanyagolható), hanem a tapintha-

tóság, vagyis a láthatóságtól, ill. a fénytől függetlenül is megtapasztalható formai mibenlétük, 

míg a vizuális elemek megtapasztalása csak a fény jelenlétében lehetséges. 

Ezek a tömeg (mindhárom kiterjedés növekvő), a sík (két kiterjedés növekvő, egy kiterjedés 

csökkenő), a vonal (egy kiterjedés növekvő, két kiterjedés csökkenő), a pont (mindhárom 

kiterjedés csökkenő). Itt is mind a négy elem, gyakorlatilag a tömeg különböző megjelenési 

formája. 

Tulajdonságaik: a méret, a karakter, az anyagminőség és a megjelenés (felületminőség). 
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Természetesen az egyik elemcsoport bizonyos esetekben tartalmazhatja a másikat is, tehát 

együttes megjelenésük is magától értetődő. Például: plasztikusan felhordott festék, vagy szí-

nezett plasztika, vagy a plasztika és a környezet színviszonyai, stb., stb. 

 

A vizuális és plasztikai elemekkel, mint tartalmi tényezőkkel végzett sajátos műveleti 

lehetőségek.  

Itt arról van szó, hogy egyik vagy másik elem önmagában vagy együttesen, milyen sajátos 

karakterek létrehozását eredményezheti. Tehát magából az elemből, mint tartalomból, szár-

mazó sajátos karakter-lehetőségek keresése a cél. Fontos, hogy a gyerekek megérezzék az 

ebben rejlő erőt. 

(Ez nem tévesztendő össze a technikai kérdésekkel, amikor is a vonalas vagy a pontozott, stb. 

technika eszköze az ábrázolásnak. Bár ebben az esetben is alapvetően meghatározó lehet, 

hogy pl. tájat pontozott technikával vagy vonalas technikával ábrázolunk-e.) De a vizuális-

plasztikai elem-műveletek – ebben a vonatkozásban – elvileg, nem tárgyakhoz vagy témákhoz 

kötöttek, hanem önmagukat reprezentálják… 

 

 

Műveletek két és három dimenzióban 

 

Műveletek a ponttal: sűrű-ritka, kicsi-nagy, szórt rendezés, rendezés egyenes-, ill. görbe-

vonalak mentén, rendezés foltszerű egységekkel, stb. és mindezek variációi…  

Műveletek a vonallal: egyenesekkel, görbékkel, szabadon alakuló vonalakkal, párhuzamo-

sokkal, metszőkkel, vastag-vékony vonalakkal, nyitott és zárt vonalakkal, stb. és ezek variáci-

ói… 

Műveletek a folttal: kicsi- nagy foltok, különböző karakterek, különböző elrendezési módok, 

különböző szín- és tónus-értékek, stb. és variációi… 

Műveletek a ponttal – vonallal – folttal együtt: pont és vonal együtt, pont és folt együtt, 

vonal és folt együtt, pont – vonal - folt együtt, kompozíció-változatok vizuális elemekkel, 

szabadon alakuló kompozíciók színnel-tónussal, ritmus-kompozíciók, szimmetria-variációk, 

ellentét – átmenet - variációk, stb. 

Ezeknél a gyakorlatoknál tehát általában van egy megkötés, egy „játékszabály”. Tehát, ha azt 

mondjuk, hogy csak pontokkal vagy csak egyenes vonalakkal készítsenek rajzot, akkor ezt be 

kell tartani, de ezen kívül teljes a szabadság. Máskor pedig minden megkötés nélkül dolgoz-

hatnak. Gyakorlatilag az történik ilyenkor, ami az életre is jellemző, ahol mindig vannak meg-

kötések (korlátok), melyek között kell mindannyiunknak szabadnak érezni magunkat.  

Ezeknél a gyakorlatoknál – amellett, hogy ezek szorosan vett szakmai problémák – az a leg-

fontosabb, hogy nem eszközigényesek, és a gyakorlatokhoz jóformán semmilyen technikai 

ügyesség nem kell. Tehát technikailag mindenki meg tudja csinálni. Ezért ezek a gyakorlatok 

– kellő „tálalás” esetében – elsősorban szellemi folyamatokat indítanak el mindenkiben, tehát 

a gondolkodást, a variációk széles skáláját teszik lehetővé vizuális eszközökkel, ezért hasz-

nálhatók a vizuális közoktatás és a szakoktatás számára egyaránt. 

Miután a maga szintjén mindenki tud kapcsolódni hozzájuk, növelik tanítványaink önbizal-

mát, mert nem a „nem tudom”, hanem a „tudom csinálni” élménye erősödik fel bennük, és 

annak tudatosítása, hogy a világon minden variáció, meghatározott alaphelyzeteknek meg-

számlálhatatlanul sok megjelenési formája. Ez már egy olyan szemléleti kérdés, mely tanítvá-

nyaink gondolkodásmódját felszabadítja az esetleges sztereotípiák alól.  
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Hangsúlyoznunk kell, hogy a mi megközelítésünkben egyszerre van jelen a művészeti köz-

oktatás és szakoktatás kérdése. Vagyis koncepciónkban egyszerre figyelünk mindkét terület-

re, mert ezek milyensége kölcsönösen minősíti egymást. Ugyan esetünkben művészeti iskolá-

ról van szó, mégse tudjuk a kettőt különválasztani, sőt a közoktatás kérdését tartjuk a fonto-

sabbnak, mert ez a terület érinti a többséget, még művészeti iskolai keretek között is. Vagyis 

(a mostanában különösen felszaporodott) művészeti iskolákban se lesz mindenki „művész”, és 

nem is lenne szükség az országban annyi művészre. De a művészet segítségével nevelt ér-

telmes emberekre nagy szükség lenne. Művész azokból lesz, akikben megvannak azok az 

adottságok, amelyek erre alkalmassá teszik őket, természetesen a megfelelő alapképzés ebben 

segítséget ad. Akikben viszont nincsenek meg a kiemelkedő adottságok, azokból nem szabad 

művészt „gyártani”, mert ez csak a dilettáns-képzés melegágya.  

Természetesen festőket lehet képezni, ha van rájuk szükség, de festőművésszé csak az válik, 

aki erre alkalmas. 

 

A szín 

 

Látóközpontunkban a szín minden vizuális megnyilatkozás egyik meghatározó tulajdonsága. 

Fontossága miatt kiemelten is foglalkozni kell a színekkel, sajátosságuk és bonyolultságuk 

miatt. Színlátásunk ugyan szubjektív jellegű, mégse építhetünk pusztán erre a szubjektivitásra, 

mert ebben az esetben taníthatósága veszélybe kerülhet. Ezért rendszerbe kell szedni azokat az 

objektívnek is mondható színösszefüggéseket, melyek a taníthatóság szempontjából viszonyí-

tási alapot adhatnak. Ebből a szempontból különösen Johannes Itten könyve adhat kézzelfog-

ható kiinduló pontokat. 

 

Miután a szín, minden vizuális - plasztikai megnyilatkozásnak valamilyen formában meghatá-

rozója vagy jellemzője, fontosnak tartjuk a színproblémáknak logikailag is áttekinthető, gya-

korlati (!) megvalósítását. Fontos tehát, hogy tanítványaink tudatosan is tudjanak bánni a 

színnel, és ehhez nekünk meg kell adni azokat a kézzelfogható szempontokat, melyek nem 

csak a megtanulható elméleti oldalt erősítik, hanem elsősorban a színek és színviszonylatok 

gyakorlati megvalósítását segítik elő, a szubjektív színlátással kiegészítve. 

Problémacsoportok: 

- Mi a szín 

- A színek fajtái - a színek rendszere 

- A színkör 

- A színek keverése 

- Szín-átmenetek 

- Színkontrasztok (magában való, mennyiségi, minőségi, hideg-meleg, 

sötét-világos, komplementer és szimultán kontraszt) 

- A szín hangulati szerepe 

- A szín és a tér 

- Kompozíciók készítése különböző színproblémákra 

- A szín és a látvány 

- Színtranszponálás 
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II. Természettanulmányok - a valóság vizuális tanulmányozása.  

 

Ez bonyolult probléma. A fogalmak és kategóriák tisztázásától kezdve a tanulmányozás 

szempontjain keresztül a különféle tudományos és esztétikai kérdésekig mindent magában 

foglal. Tulajdonképpen ezen a területen múlik, 

hogy a tanítás elősegíti-e a kor problémáihoz kapcsolódó nyitott, alkotó szemléletmód kialakí-

tását, vagy pedig formalista áltanulmányok funkciótlan sorozatához vezet. 

Kétségtelen, hogy – elvileg – mindig ugyanannak a valóságnak a tanulmányozásáról van szó, 

hiszen ugyanazok az alaptörvények működtetik a világot, de az is nyilvánvaló, hogy minden 

kornak más és más problémái vannak, ami ugyanannak a világnak mindig más szempontú 

vizsgálatát teszi szükségessé. A tanulmány tartalma tehát nem egyszer s mindenkorra adott. A 

tanulmány tehát csak akkor tanulmány, ha elősegíti a dolgoknak aktuális szempontú megisme-

rését. Így a jó tanulmány mindig a megismerés eszköze, nem pedig örökérvényű tanulmánystí-

lusban készült rajz vagy festmény.  

 

Valóságon a természeti és a társadalmi valóságot egyaránt értjük. Kérdés, hogy a ’két valóság’ 

kétféle valóság-e, vagy ugyanazon alaptörvényekre épülő kétféle megjelenés, ami csak bizo-

nyos körülmények között tűnik kettőnek. 

Természet alatt pedig azt a tőlünk, az embertől, a társadalomtól függetlenül létező világot ért-

jük, mely a teljes, a közeli és távoli, a mikro-, makro- és kozmikus környezetünket képezi, 

függetlenül attól, hogy ebből mit ismerünk, és mit nem ismerünk. Úgy gondoljuk, hogy alap-

jában véve ez a természeti valóság a meghatározó, amelynek szükségszerűen függvénye a tár-

sadalmi, még akkor is, ha ennek saját, speciális törvényei is vannak. De az a véleményünk, 

hogy a társadalomnak kell alkalmazkodnia a természethez, és nem fordítva. Ha ezt a viszonyt 

felborítjuk, ennek egyedül az ember látja a kárát. 

Ezért tehát a példa, a megismerés alapja, az ősforrás csakis a természet lehet. 

Ez nem zárja ki azonban azt, hogy a természeti valóságot ne az adott társadalom problémáinak 

szemszögéből vizsgáljuk, sőt éppen ez az, amire törekedni kell. 

Éppen ezért nem lehetnek örökérvényű, változatlan tanulmányozási szempontok. Pontosan a 

társadalmi valóság oldaláról vizsgált természet teszi aktuálissá a tanulmányt, ha vesszük a 

fáradságot, és a természet valódi összefüggéseire figyelünk, vagyis nem akarjuk pillanatnyi, 

rövidlátó, praktikus társadalmi „kívánságokhoz” igazodva, kényelemből, félelemből eltorzítva 

látni és láttatni. 

 

Magától értetődő, hogy a két szakmai program (a vizuális ismeretek és a természettanulmá-

nyok) egyrészt egymással szorosan összefüggnek és kölcsönösen feltételezik egymást, más-

részt azokat az interdiszciplináris csomópontokat hangsúlyozzák, melyek más szakterületek 

esetében is meghatározók. 

  

Ebben a témában részletesebb szakmai programunkat olyan problémacsoportok határozzák 

meg, melyek elsősorban a vizuális nyelv alapviszonylatait határozzák meg, melyek egyrészt 

minden vizuális (rajzolói, festészeti) gyakorlatra jellemzők, másrészt minden jelenségre, tár-

gyi formára, kompozíciós problémára egyaránt alkalmazhatók. 

(A kép vizuális viszonylatok egyensúlya). 
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1. A „tárgy” mint látvány 

Ezeknél a tanulmányoknál nagyon fontos a feladatok egymásra építettségét úgy szervezni, 

hogy a tanulókban a különböző tárgyi formák ne jelentsenek a vizuális értelmezésben külön-

böző nehézségeket. (Pl. a tapasztalat az, hogy a figura rajzolását a többség sokkal nagyobb 

gátlással végzi, mint egy táj vagy növény rajzolását. Másképpen viszonyulnak a „vulgáris” 

értelmű hasonlóság problémájához egy fejtanulmány esetében, mint pl. egy virág rajzolása-

kor.) 

Ennek elkerülése érdekében ki kell alakítani a tanulókban egy egységes vizuális értelmezési 

lehetőséget. Annak ellenére, hogy „a kép vizuális viszonylatok egyensúlya”, mely esetben a 

tárgyiság háttérbe szorul, ezek a tanulmányok a tárgyi formák jelenléte nélkül nem végez-

hetők. Ezt az ellentmondást eddigi tapasztalataink alapján úgy tudjuk áthidalni, hogy a lát-

vány utáni tanulmányok esetében különböző „alapkarakterű” tárgyakat alkalmazunk, melyek 

karakterük szempontjából ellentétesek. Pl. geometrikus formák ( „kockológiára” visszavezet-

hető formák ), összetett formák (pl. emberi alak), áttört formák (pl. faág halmaz), tömör for-

mák (pl. kődarabok), dinamikus formák (változtatható helyzetű drapéria), és ezek tanulmá-

nyozásához adunk egységes szempontokat. Például: értelmezés kettő-,három-, négy értékű 

kemény szélű foltokkal, vagy kimondottan a foltátmenetekre figyelve, vagy csak vonallal, 

vagy a térbeliség hangsúlyozásával, csak színviszonylatokra építve, stb., stb. 

Az ilyen jellegű tanulmány-sorok feltehetően megerősítik a tanulókban az értelmezés lehető-

ségeit és a vizuális viszonylatokban történő gondolkodást, és nem a tárgyak milyenségétől 

teszik függővé az ábrázolásuk módját. (Az emberforma is, meg a kockaforma is, vagy a sokfé-

leképpen alakítható drapériaforma is, ebben az esetben nem más, mint tónusok, színek, vona-

lak, térhatások, stb. különböző viszonylatai.) 

 

Végül is ezeknek a látvány utáni tanulmányoknak a legfontosabb célja az, hogy tanítványaink 

minél rövidebb idő alatt a gyakorlatban is (!) megértsék, ill. megérezzék a vizuális viszonyla-

tokban való gondolkodás lényegét. Az embereknek erre akkor is szüksége van – vagyis hogy 

tudjanak egységes szempontok alapján vizsgálni különböző dolgokat – ha nem lesz belőlük 

képzőművész, mert ez az összefüggés-látás az élet minden területén nélkülözhetetlen. 

(Egyébként is mindegyik képzési szinten gondolni kell arra is, hogy nem mindenkiből lesz 

képzőművész, még a szakképző iskolákban sem, vagyis véleményünk szerint nem képzőmű-

vészeket kell sorozatban gyártani, mert ez csak torz eredményekhez vezet, inkább úgy fogal-

maznám, hogy képzőművészettel is (!) EMBEREKET kellene nevelni, akik közül a legalkal-

masabbak lesznek majd képzőművészek… Tehát, nagyon nem mindegy, hogy tanítványaink 

milyen szellemi, szemléleti és szakmai alapozást kapnak. 

Természetesen a gyakorlatban, a fenti szempontokat a tanulók életkora, érdeklődése, képessé-

gei és a tanár találékonysága szerint sokféleképpen lehet alkalmazni. Ezt elsősorban a tanár 

kreativitására kell rábízni. Aki, tanár létére erre alkalmatlan, annak hiába írunk elő 

konkrétabb részleteket, a tanítása hiteltelen lesz. Ezért a tanár alkalmasságának a kér-

dése alapvetően meghatározó.) 
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A tárgynak, mint látványnak a tanulmányozását három alapvető szempont szerint végezhetjük. 

Ezekhez az alaptanulmányokhoz természetesen bizonyos tárgycsoportok összeállítása szüksé-

ges. Ajánlatos változatlan tárgycsoporttal végezni a tanulmányokat:  

 

 A nézőpont változtatása nélkül (a megvilágítás változtatásával) 

A különböző megvilágítások alapvetően befolyásolhatják  

a kép-kivágás kompozíciós lehetőségeit 

 A nézőpont változtatásával (azonos megvilágítás mellett) 

Ugyanaz a tárgycsoport más-más oldalról újabb és újabb  

kompozíciós lehetőségeket csillant fel. 

 A nézőpont és a megvilágítás egyidejű változtatásával 

Még több kompozíció /képkivágás/- variáció lehetséges.  

 

Mindhárom feladatcsoportnál a tanulság az, hogy a vizuális értelmezés a tárgycsoport változ-

tatása nélkül is sokféle lehet, vagyis az értelmezés nem a tárgyak tárgyi minőségétől függ, 

hanem a vizuális viszonyrendszertől. Ennek gyakoroltatásával – jó feladat-meghatározások 

esetében – feltehetően a dinamikus értelmezésmódok gyorsabban alakulnak ki tanítványaink-

ban.  

 

Ezek a szempontok természetesen minden látványból kiinduló tanulmányra vonatkoznak. Az 

induláskor az egyszerűbb tárgycsoportokra csak a jobb megértés céljából van szükség, de a 

tanulság minden tárgyi és figurális formára egyaránt vonatkozik. Ezekkel párhuzamosan a 

szabadon választott tanulmányoknak is nagy szerepük van. Az előző hármas „felosztás” csak 

azért fontos, hogy a tanulók közvetlenül érzékeljék azt, hogy egyetlen látványnak milyen sok-

féle kompozíciós megoldása lehetséges. Vagyis segítsük kialakulni bennük a sztereotípiamen-

tes értelmezési variációkat. 

Természetesen nem mindegy, hogy ezek a tárgyakhoz kapcsolódó tanulmányok mikor, milyen 

életkorban, milyen előzmények után kerülnek terítékre.  

Általában az alsó tagozatos korosztályban ezt még nem jó erőltetni. Tapasztalataink szerint a 

13-14 éves korban viszont már a tárgyi látványvilág kezdi komolyan érdekelni a fiatalokat. 

Nagyon fontos azonban, hogy, egyrészt ne a szempont nélküli „látványhű” másolásra inspirál-

junk, hanem mindig adjunk valamilyen átgondolt megfigyelési szempontot, mely a látvány 

értelmezéséhez értelmes és érthető támpontot ad. 

 

Nem jó megoldás az, amikor a látványból fokozatosan kell elvonatkoztatni: először naturális 

rajzot kell készíteni, majd több fázisban elvonatkoztatni a látványtól. Az ilyen feladatok peda-

gógiailag teljesen hamis eredményekhez vezetnek, és az egész folyamatot nem csak mellékvá-

gányra terelik, hanem az absztrahálás lényegét torzítják el, vagyis sose jutnak el az elvonat-

koztatás tartalmi lényegéhez. (lásd: R. Arnheim!)  

Az is nagy hiba, ha a természeti formák figyelmen kívül hagyásával képi sablonokat rajzolta-

tunk, másoltatunk, divatokhoz dörgölőzködünk…Ez a szakképzésben is nagy hiba, hát még ha 

a közoktatásban is ez a gyakorlat. 

Nagy hiba, ha mindenáron modernek akarunk lenni, de ehelyett csak felületesek leszünk, csak 

majmolunk, és valójában félreértjük az emberi élet értelmét és célját. 
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Az elvonatkoztatási készség kifejlesztése tehát nagyon fontos, de az oktatás gyakorlatában a 

„látvány-elvonatkoztatás” folyamatnak ez a szakaszonkénti programszerű erőltetése nem más, 

mint a filozófiai tételnek - a jelenségtől a lényeg felé haladásnak - csak illusztrációja, mely 

semmi esetre sem azonos magával az elvonatkoztatási készséggel. 

Az elvonatkoztatás tehát nem formai kérdés(!!!), bár formai eredményei is vannak. Gyakorla-

tilag azt jelenti, hogy kialakul bennünk (ezt kellene az iskolának segítenie, szemben az általá-

nos idomítással) egy olyan képesség, mely a mindenkori felszín mögött, különböző mélységű 

és a felszínen nem látható összefüggéseket lát meg és hoz a felszínre. Vagyis minél „böl-

csebb” valaki, minél több a tapasztalata, annál mélyebbre lát a felszín mögött. Az elvonatkoz-

tatás tehát nem egyszerű lineáris folyamat. Sok tapasztalat együttes eredménye, tehát egyér-

telműen összetett és bonyolult tartalmi probléma! 

 

Tehát - elvileg - a bölcs öregeknek az adottsága lenne, ha a „bölcs öregek” időközben – fiatal-

korukban - nem lettek félrevezetve, vagyis megkapták mindazokat az emberhez méltó szemlé-

leti és tudásanyagot, amelyre egy egészséges társadalomban szükség lenne. Itt lép be az okta-

tás felelőssége! 

A mindenkori öregek szellemi, főleg szemléleti és erkölcsi színvonala árulkodik a nevelteté-

sükről, persze az egyéni, génjeik által megszabott adottságaik mellett.  

Köztudott, hogy az oktatás eredményei csak évek, évtizedek után mérhetők, ezért a mai álla-

potokból vissza lehet következtetni a 10-20-30 évvel ezelőtti oktatási (és társadalmi) állapo-

tokra, mint ahogy a mai oktatás igazi eredményei is csak 10-20-30 év múlva lesznek mérhe-

tők. 

Ma még a jövő miniszterei a mi kezünkben vannak, ha 20 év múlva rossz lesz a miniszterel-

nök, magunkat szidjuk, mert mi nem adtuk meg neki, gyerekkorában, időben, azokat a szel-

lemi, szemléleti és erkölcsi szükségleteket, melyekre emberileg is szüksége lett volna. 

Ezért nem mindegy, hogy egy iskolában kinek, mit, mikor és hogyan tanítunk. 

Ezért nem mindegy, hogy például a fiatalok vizuális képességét milyen irányban befolyásol-

juk, mert ez egész jövőjükre, egész emberi mivoltukra kihat. 

 

Természetesen nem szabad mechanikusan általánosítani, mert egyrészt ahány ember, annyi 

variáció. De ne higgyük azt, hogy akinek jó esze van, az már rendes ember is, hiszen a legtöbb 

profi bűnöző kiváló képességekkel rendelkezik…mindig az erkölcsi érzék nélküli okos embe-

rek a legveszedelmesebbek. Ezért nem egyszerűen a tudás adja az értéket, hanem csak az er-

kölcsileg alátámasztott tudás. – (Az írástudók felelőssége !!!!!) 

 

Itt egy érdekes dologra kell rámutatnunk. Egyrészt a mélyebb összefüggések meglátására irá-

nyuló képességnek (vagyis az absztrakciós készségnek) az élettapasztalattal – elvileg - növe-

kednie kellene, vagyis minél felnőttebb egy ember, annál jobban kellene „a dolgok mögé” 

látnia, ha megfelelő „előiskolázottsága” volt. A gyakorlat azonban azt bizonyítja az élet na-

gyon sok területén, hogy ez nem így van, mert az iskolának nevezett „idomító-telep” ezt még 

idejekorán kiölte a legtöbb emberből.  

Másrészt a tapasztalat azt is mutatja, hogy a még „érintetlen” gyerek – természetesen életko-

rának szintjén – nagyon okos, és előbb veszi észre a körülötte lévő világban az általános, tehát 

elvont összefüggéseket, és csak utána kezd különbséget tenni az egyes formák és jelenségek 

között (Rudolf Arnheim). Tehát nagyon okos … mindaddig, míg erről le nem szoktatjuk, ill. 

az iskola ki nem írtja belőle. 
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Persze az iskolák – melyek között természetesen vannak szerencsére kivételek is – ezt sose 

vallják be, sőt éppen az ellenkezőjét deklarálják, de az élet gyakorlatában látjuk, hogy a dekla-

rálás és a gyakorlat mennyire különbözik egymástól. Lényegében ennek a magatartásnak a 

levét issza az egész ország, és ezért nem sikerül soha tiszta vizet önteni a pohárba. Ezért rossz 

a gazdaság, ezért romlik az ország kulturális állapota, romlik az emberek közti normális kap-

csolat, gyakorlatilag ezért rosszkedvű az egész ország… 

 

Természetesen vannak komoly és szép eredmények is, főleg egyéni eredmények, de ezek mö-

gött vagy kivételes tanárok és iskolák vannak, vagy az igazi tehetségek a rossz iskolák ellené-

re is felül tudnak emelkedni a középszerű átlagon. De ez ne tévesszen meg bennünket, és ne 

higgyük, hogy minden rendben van… 

Az igazi az lenne, ha nem csak a kiemelkedő eredményekre lehetnénk büszkék – ha egyáltalá-

ban büszkék vagyunk rá -, hanem az egész ország állapotára… és persze az se mindegy, hogy 

mit tartunk kiemelkedőnek és mi az, amire büszkék vagyunk. Ez sok mindent elárul egy or-

szág és vezetői kulturális színvonaláról. 

 

Térjünk vissza a látvány utáni rajzolás és festés problémájára, melynek milyensége – láthatjuk 

– sok mindent befolyásolhat az ember egész élete szempontjából. Persze, nyilvánvaló, hogy 

nem lehet mindent a vizuálitás nyakába varrni, mert ez a probléma minden más területen 

ugyanúgy jelentkezik, de az biztos, hogy a vizualitás területe olyan nagy és szerteágazó (ma 

különösen!), hogy milyensége az egész emberi élet szempontjából meghatározónak látszik. 

Már csak azért is, mert nem szabad „kiműveletlenül” hagyni egyik agyféltekét sem, mert fel-

borul az emberekben az a természetes belső egyensúly, amelyre a normális emberi életnek 

igencsak nagy szüksége lenne. 

Tehát nem arról van szó, hogy a vizuális művészet nem lehet meg a látvány ábrázolása nélkül, 

de arról szó van, hogy a látványhoz való visszatérés mindig felfrissít, új inspirációkat adhat, 

melyeket nem szabad kizárni az életünkből. Különösen a kezdő fiataloknak van szüksége arra, 

ha hosszú távon gondolkodnak, hogy kellő tapasztalatot gyűjtsenek a világról, melyre sok 

mindent rá tudnak a későbbiekben építeni. 

A cél tehát nem a rajtunk kívül lévő világ ilyen-olyan leképezése, hanem hogy a vizuális esz-

közökkel sajátosan megismerhetőt megismerjük. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a min-

denkori látvány, bizonyos időszakokban célja legyen a vizuális ábrázolásnak, ahogy ezt a mű-

vészettörténet is bizonyítja.  

A körülöttünk lévő látványvilágnak így kettős szerepe lehet: egyrészt átmenetileg célja is lehet 

a művészetnek, másrészt viszont kiváló gyakorló és felfrissítő terület a világ megismerése 

szempontjából, tehát tanulmányozása eszközjellegű, út a valóság megismeréséhez és megis-

mertetéséhez. És, hogy ez a megismerés a jelenségen túli összefüggésekre is vonatkozzék, 

fontosak a vizuális oktatásban azok az értelmezési szempontok, melyek a látható világnak 

nem a „totális” ábrázolására irányulnak, hanem annak bizonyos – pedagógiailag is jól meg-

gondolt - összefüggéseit emelik ki a tanulmányozás céljából. Ha totális tanulmányokra gondo-

lunk, akkor gyakorlatilag nem tudunk semmit igazán megismerni, ezért fontos a teljes össze-

függésrendszerből csak bizonyos összefüggésekre figyelni, abban a tudatban, hogy ez az 

egésznek szerves része, tehát csak a tanulmányozás szempontjából fontos a külön-vizsgálat.  
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Ha így közelítünk a látványvilághoz, ez egyúttal elvezet bennünket a mélyebb, tehát nem csak 

látványszintű megoldásokhoz, és így tudjuk helyesen segíteni az elvontabb gondolkodáshoz 

vezető út kialakítását is. Olyan ez, mint amikor az orvos külön vizsgálja az emberi szervezet 

rendszereit (csontrendszer, izomrendszer, vérkeringés, emésztő szervrendszer, idegrendszer), 

de tisztában van vele, hogy ezek együtt képezik a teljes szervezetet és kölcsönösen hatnak 

egymásra, tehát csak együtt működőképesek. 

 

2. A „tárgy” mint forma 

Ebben az esetben nem a tárgy látványa a fontos – bár ezt nem tudjuk kiiktatni – hanem a lát-

ványtól független tárgyi forma. Vagyis például milyen egy fenyőtoboz vagy egy szék, függet-

lenül attól, hogy látjuk-e vagy sem. Itt az arány, a tér, a szerkezet, a funkció, stb. fokozottan 

kerül előtérbe. 

Természetesen mindkét esetben, tehát a „látvány” és a „forma” esetében is a vizuális-

plasztikai elemek felhasználásával történik a munkák készítése, miután ez másképpen nem 

valósítható meg. 

 

Magától értetődő azonban, hogy minden természetes esetben a tárgy látvány és forma jellege 

nem választható el egymástól, mégis fontos, hogy elméletben különbséget tegyünk a két meg-

közelítésmód (tanulmánytípus) között, a tisztán látás érdekében. 

Tehát ezt a „kategorizálást” nem szabad mechanikusan kezelni. A megközelítés tehát mindkét 

esetben tendenciajellegű, és a megfigyelés szempontjait alapvetően is befolyásolhatja. Ez azért 

fontos, mert tanulmányt csak úgy általában nem érdemes készíteni, mert megfelelő szempont-

ok nélkül a tanulmány, csak egy rajz vagy plasztika, amelyik nem mélyíti el a tanuló ismerete-

it, és fennáll az a veszély, hogy sehova se vezető művészkedésbe torkollik. 

 

Ennél a tanulmánysornál a legfontosabb, hogy a rajzoló, rajzolás közben értse meg a forma 

különböző összefüggéseit, vagyis nem az a lényeg, hogy a tárgy, a forma ilyen-olyan megvilá-

gítással, ill. nézőpontból hogy néz ki – mint az előző tanulmánysor esetében vizsgáltuk – ha-

nem, hogy milyen, függetlenül a láthatóságától. Az előző tanulmánysornál éppen az volt a cél, 

hogy felismerjük a látványban a vizuális viszonylatokat, függetlenül a tárgyi minőségektől és 

ha minden viszonylatot helyesen tettünk a helyére, a vizuális viszonylatokon keresztül, megje-

lentek a tárgyak is. 

A mostani tanulmánysorban viszont – annak ellenére, hogy most is a vizuális nyelv eszközeit 

használjuk és vizuális viszonylatokkal dolgozunk, mégsem ezekre figyelünk, hanem a tárgy-

nak a tárgyiságára, szerkezetére, térhelyzeteire, funkcióira, arányviszonyaira, függetlenül attól, 

hogy bizonyos körülmények között hogy néz ki.  

Természetesen a két tanulmánytípus mereven nem választható szét egymástól, de jó ha kü-

lönbséget tudunk tenni a két vizsgálati mód között, még akkor is, ha rajzoláskor a legtöbbször 

némileg keveredik a kétféle megközelítés.  

 

Ezek a tárgyra vonatkozó tanulmányok tehát elsősorban az objektív összefüggések megfigye-

lésére irányulnak, míg a látvány tanulmányoknál nagyon sok függ a szubjektum értelmezésé-

től. 

Természetesen mindkét tanulmánytípusnál figyelni kell mindenféle összefüggésre, vagyis vi-

lágosan kell látni, hogy például a szerkezet éppúgy vonatkozik a tárgyra, mint a látványra. 

Sajnos általában a látvány szerkezetéről nem szoktunk beszélni, vagyis ha szerkezeti tanul-

mányt akarunk készíteni, akkor mindig a tárgy szerkezetére gondolunk, mert úgy gondoljuk, 

hogy a látvány lazább mivolta miatt nem rendelkezik szerkezettel. Az egyik esetben tehát a 

tárgy szerkezetéről van szó, a másik esetben pedig a látvány szerkezetéről. Ezek persze össze-
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függnek egymással, és néha nem is lehet a határt észrevenni, a megközelítésmódban mégis 

különbség van köztük, amely azonban a későbbiekben természetes egységet képez. 

 

A megfigyelés szempontjai mindkét tanulmánytípusnál:  

foltviszonylatok, vonalas összefüggések, méret, arány, tér- és időviszonyok, karakterek, 

egyensúlyok, folyamatok, színviszonylatok, fény-árnyék viszonyok, a kép szerkezete, szim-

metriák-aszimmetriák, ellentétek, párhuzamok, ritmusok, ismétlések-visszatérések, plaszti-

kusság….stb. 

Mind olyan interdiszciplináris problémák, melyek a művészetben éppúgy megtalálhatók, mint 

a természetben vagy az élet bármely más területén. 

Így talán tudatosul tanítványainkban, hogy mindaz, ami a művészeti gyakorlatban fontos, az 

mindenütt meghatározó, sőt, elsősorban mindez az emberi élet viszonyira jellemző elsősor-

ban, és ezért fontos a művészeti szakmákban is. 

 

III.Tervezési, komponáló és szerkesztési feladatok 

A vizuális nyelvi alapismeretek és a különböző látvány- és  

formatanulmányok tapasztalatai alapján, ill. azokkal párhuzamosan, önálló konstruáló felada-

tok, melyek magukban foglalják a formaépítésnek szakmailag legfontosabb lehetőségeit, ter-

mészetesen figyelembe véve a képzési szinteket, az aktuális funkciókat és a gyerekek érdeklő-

dését. Ezek azok a feladatok, melyek elsősorban a tanulók kreativitására épülnek, függetlenül 

attól, hogy ki milyen korosztályhoz tartozik és milyen képzési szinten áll. Itt nagyon fontos, 

hogy úgy legyenek a feladatok összeállítva, ill. megfogalmazva, hogy azokhoz minden szinten 

lehessen kapcsolódni.  

Itt kerülnek terítékre a „természettudományi analógiák”, a szerkesztési problémák, a szerkeze-

ti elvekre történő tervezések, a különféle kompozíciós variációk, a „kockológiai” műveletek, a 

térrel kapcsolatos tanulmányok, a forma-szín és a környezet összefüggései, kiemelések és el-

tűntetések, a figura arányrendszere, szerkezete és funkciói, a funkcionális anatómia, más mű-

vészeti ágakhoz, különösen a zenéhez kapcsolódó vizuális analógiák és egyéb, témához és 

funkcióhoz kötött, vagy szabad kompozíciók. 

 

 

A természettudományi analógiákról 

(Összefüggések a természeti és a művészeti törvényszerűségek között) 

 

Fontosnak tarjuk ennek bevezetését, mely a tudatosítás érdekében olyan szempontokat is ad-

hat a művészeti gyakorlat számára, mely a szubjektív vizuális megismerés folyamatait az ob-

jektivitás oldaláról is megerősítheti. 

Természetesen ebben a programban nem természettudományos képzésre gondolunk, hanem 

olyan összefüggések, törvényszerűségek, analógiák felmutatására, melyek a művészeti terüle-

tek esetében is meghatározók, és segíthetik a vizuális tanulmányok sajátos megismerési fo-

lyamatainak hitelét és objektív nyitottságát.  

 

Miért tartjuk fontosnak egy művészeti iskolában ennek a sajátos problémának a bevezetését? 

1.A művészet és a művészeti tevékenység – különböző mértékben és formában – mindig kap-

csolatban volt a természettel és a természettudományokkal. 
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2. Az egymást követő művészeti korszakok hanyatló szakaszaikban mindig visszanyúltak 

„frissítő” gyökerekhez, melyeknek a jellegét az egyes időszakokban felismert feladatok jelöl-

ték ki. 

3. Azt állítjuk, hogy jelen korunkban ismét eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor elkerülhetet-

len, hogy gyökereket keressünk a művészeti területek – különösen a művészeti oktatás – egés-

zséges és „kitisztított” működése szempontjából. 

4. Több évtizedes (különböző szintű közoktatási és szakmára felkészítő) művészetoktatási 

tapasztalatunk alapján, a „megújító gyökerek” keresését jelenleg két területen tartjuk fontos-

nak: 

a.)  A sajátos nyelvi alapokat kell visszakeresni és kitisztítani. 

(Ez az egyes művészeti ágak belső ügye, a program elején külön tárgyaltuk) 

b.) Tudatosítani kell a természet működésének azt a belső rendjét, mely az emberi életet is 

meghatározza, és mellyel összehangolva a művészeti oktatás is hitelesebbé és hatékonyabbá 

válhat. Elsősorban az által, hogy az elterjedt frázisokkal szemben, valóságos összefüggésekre 

hívja fel a figyelmet. 

5. Természetesen a problémacsoport szakmai analógiái szorosan kapcsolódnak a művészeti 

területeket meghatározó tartalmi szempontokhoz. Vagyis nem természettudományi ismeretek 

oktatására törekszünk, hanem azokat a kapcsolatokat helyezzük a középpontba 

(interdiszciplinaritás), melyek a VILÁGEGÉSZRE vonatkoznak, így a művészeti területeket 

is meghatározzák. E nélkül, ma már – hosszú távon – nem képzelhető el olyan igényes és 

szisztematikus művészeti nevelés, mely egyrészt a művészeti közoktatásnak, másrészt a ma-

gas szintű művészeti szakképzésnek is alapját képezi. 

 

Ez a program három nagy terület összefüggésére épül, megegyezve a művészeti szakmákkal: 

 

1. Az elemek rendszere (sajátosak) 

2. A szerkezeti elvek rendszere (általánosak) 

3. A funkciók rendszere (konkrétak) 

 

Szerkesztési problémák, a szerkezeti elvekre történő tervezések, különféle kompozíciós 

variációk 

Ez a tanulmány-csoport, kapcsolódva a természettudományi analógiákhoz, 

elsősorban a szerkezeti elvek megismerésére és azok gyakorlati alkalmazására vonatkozik. Itt 

tehát olyan „rendezett” kompozíciós variációk tervezéséről és készítéséről van szó, melyek 

lényegében magukban foglalják a képzőművészeti építkezésmódok mindegyikét. 

Ezek:  

a szimmetriaviszonyok (kétoldali, forgási, eltolásos, hasonlósági, stb.) és a belőlük követke-

ző variációk sora (természetesen mindegyik problémánál az életkorhoz, a képzési szinthez és 

az érdeklődéshez alkalmazva), az aszimmetria viszonyok, különös tekintettel az aranymet-

szésre, és a Fibonacci számsorra, mint az egyik legideálisabb aszimmetriára, mely egyszerre 

magában foglalja a szimmetria viszonyokat is. Ezzel nem csak a szimmetria-aszimmetria, 

mint ellentétpár összefüggését dokumentálja, hanem egyben jelzi azt is, hogy a szerkezeti el-

vek, sajátosságuk mellett milyen szorosan összefüggnek egymással, és sok esetben csak néző-

pont kérdése, hogy mikor melyikről van szó. 



 

 655 

655 

 

Párhuzam: értelmezése, térbeli és időbeli párhuzamok, irányok és tendenciák. Annak tudato-

sítása, természetesen vizuális értelmezésben, hogy a párhuzam is olyan jelenség, mely az élet-

ben éppúgy megtalálható, mint a szakmákhoz kötött gyakorlatokban. Fontos ezeknek a felfe-

dezése minden területen, és annak tudatosítása, milyen sokféle megjelenési formája lehetsé-

ges. 

 

Ismétlés-visszatérés: a világon minden kapcsolatban van az ismétléssel és a visszatéréssel. 

Mi az ismétlés és mi a visszatérés közti különbség. Egymásba való átmenetük. Vizuális variá-

ciók a problémára. Példák az életből, a népművészetből, a képzőművészetből, stb. 

 

Ritmus: A ritmus átszövi az egész világot, térben és időben (évszakok, nappalok és éjszakák, 

a járás ritmusa, a madarak repülésének ritmusa, stb.) Egyszerű ritmusok, egyenletes ritmusok, 

nem egyenletes ritmusok, összetett ritmusok, stb. Kézenfekvő a közvetlen kapcsolat az ismét-

lés-visszatérés problémával. 

 

Ellentét-átmenet: ahol ellentét van ott átmenet is van. Az ellentét mindig valamilyen pólu-

sosságot jelent, az átmenet pedig a köztük lévő fokozatokat: hideg-langyos-meleg…kicsi-

nagy, hosszú-rövid, kövér-sovány, vörös-zöld, kemény-lágy, stb.  Fontos, hogy a tanár is át-

gondolja, de hagyni kell, hogy a gyerekek maguk jöjjenek rá. Ez persze mindegyik szerkezeti 

elvre egyaránt vonatkozik. Ilyenkor kénytelenek átgondolni mindazt amit tudnak, tehát rend-

szerezett gondolkodásra inspirál ez a feladat is. Fontos ezeket megbeszélni, de a lényeg a vi-

zuális analógiák létrehozása rajzolt, festett, ragasztott, vagy egyéb formában. 

 

A szerkezeti elvek összefüggése: összekapcsolják a különböző tevékenységi területeket, 

egymásba kölcsönösen „átmehetnek”, gyakorlatilag mindegyik szerkezeti elvben benne van az 

összes többi is. A rajzi feladatokon túl, elemzések során kellene kimutatni művészeti és ter-

mészeti példákon és a gyerekek saját rajzain. 

 

Pozitív-negatív viszonyok: rajzolt és festett-variációk annak tudatosítására, hogy milyen fon-

tos a negatív szerepe a formaépítésben. Pozitív-negatív helycserék és következményei, 

antiszimmetria, stb. A pozitív átmenete negatívba és viszont. A pozitív-negatív szerepe min-

denfajta képépítésben. 

 

Geometrikus testekre vonatkozó ismeretek: származásuk egymásból, ábrázolásuk és ábrázo-

lási konvencióik. A perspektíva, az axonometria és a Monge-féle szerkesztésmódok, és ezek-

kel végzett konstruáló feladatok. 

A kocka torzítása a valóságos hatás érdekében. Műveletek a kocka és származékai térhelyze-

tével (forgatás, eltolás, méretváltoztatás, stb.), és ezeknek megfelelő torzításvariációk. 

 

A tér kérdésének értelmezése, a tér és az idő összefüggésének problémái. 

A tér érzékeltetésének lehetőségei a szokványos térábrázolásokon kívül (kicsi-nagy, vastag-

vékony, takarás, távolodás, térillúzió, statikus és „mozgó” tér, egyértelmű és többértelmű tér, 

stb. Az egyiptomi, a bizánci, a román, a reneszánsz, a barokk, a realista, az impresszionista, a 

kubista, az absztrakt, a kinetikus tér, a land art, stb.  

A megértés érdekében érdemes rajzi formában is „végigskálázni” a történeti térproblémákat, 

hogy a tanulók fedezzék fel, hogy a perspektív tér csak egy a sok közül. 
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A forma, a szín és a környezet kölcsönhatása: azonos környezet, változó forma és szín  -  

azonos forma és szín, változó környezet. Forma- vagy szín kiemelés egy adott környezetből, 

forma-vagy szín eltűntetés egy adott környezetben, és ezek variációi. Milyen feltételei és lehe-

tőségei vannak a kiemelésnek és az eltűntetésnek, Képek formájában gyakoroltatni. Környe-

zettervezési feladatok. 

 

Figura rajzolása és festése: arányok és funkciók, anatómiai utalások, a figura mozdulatainak 

és mozgásának „logikája”. Cél tehát a megértés és nem a másolás. (Tisztázandó a hasonlóság 

kérdése is. Egyébként miden látvány utáni tanulmánynál a forma összefüggésének a megértése 

a cél és nem a másolás.) 

 

Zenei analógiák: nagyon fontos rajzi gyakorlatok, mert a gyerekek így fedezhetik fel az azo-

nosságokat (és a sajátos különbségeket is) egy zenemű, és egy festmény között. Eközben arra 

is rá kell jönniük a tanár segítségével, hogy ami a zene és a képzőművészet között azonos (ha 

az azonosságokat jól keresik), az a természet jelenségeire is érvényes, ill. fordítva, ami a ter-

mészet működési rendjének a jellemzője, az jellemzi a zeneműveket és a képzőművészeti mű-

veket is. Ez persze csak akkor alakul így, ha analógiákban gondolkodunk, a szerkezeti alapok-

ra helyezve a hangsúlyt, és nem illusztrálni akarjuk a zenét, vagyis nem „lerajzolni” akarjuk. 

Ezért beszélünk rajzi analógiákról, melynek természetes következménye az is, hogy eseten-

ként a „rajzos” gyerekek is játszanak egyszerű zenei gyakorlatokat, melyeket vagy zenetanár 

segít, vagy az erre alkalmas rajztanár irányít.  

 

Funkcionális tervezések: fontos, hogy tanítványaink érezzék, hogy a gyakorlatban milyen 

gyakran vehetik hasznát vizuális ismereteiknek, ezért jó, ha folyamatosan olyan feladatokat is 

kapnak, melyek környezetükben praktikus célokat is szolgálnak. Például környezetük színei-

nek megtervezése, könyv- vagy CD borító tervezése, plakát tervezés, természetesen mindig 

konkrét funkcióra orientáltan, és persze olyan tervek készítése is, melyeknek éppen negatív 

hatása világít rá arra, hogy a vizualitás, erejénél fogva, hogyan teheti tönkre környezetünket. 

Csak egy példa a szemléletesség kedvéért: gyakran használatos lépcsőnek  fekete-fehér becsí-

kozása, ferdén, hogy a lépcsőfokokat ne lehessen jól érzékelni. Ilyen lépcsőn naponta többször 

járkálva, az ember vagy hamarosan kitöri a bokáját, vagy idegösszeroppanást kap. Sokszor az 

ilyenféle negatív példák jobban rávilágítanak a vizualitás erejére, ezért óvatosan kell velük 

bánni, de a gyakorlati meggyőzés miatt mégis fontosak, megfelelő magyarázat kíséretében. 

 

Művészettörténeti analógiák 

Azért beszélünk analógiákról, mert az óraszám miatt hagyományos művészettörténeti órákra 

nincs idő, de fontosnak tartjuk a gyakorlati munkához kapcsolva azoknak a történeti példák-

nak a felmutatását, melyek megerősítik tanítványainkban a tanultakat. A művek elemzése és 

saját munkájuk elemzése számukra nagyon tanulságos lehet, különösen, ha a zenében is felfe-

dezik a rokonságot, sőt az ehhez kapcsolt természettudományi analógiák ezt megerősítik. 

Nagy élményt jelent az, ha a gyerek ráérez arra, hogy egy festmény, egy zenemű és egy virág-

szerkezet mennyire azonos tőről fakad. Ha ezt  számára hitelesen tálaljuk, egy életre meghatá-

rozza a gondolkodását és alapvetően befolyásolhatja a mindenkori szakmájához való viszo-

nyát is, akár szakképzésben vesz részt, akár mint művészeti közoktatásban résztvevő egyéb 

szakmát művelő ember. 

 

 

A technikáról 
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Természetesen minden vizuális megnyilatkozás (rajzolás, festés, fotó, stb.) meghatározott 

technikai ismereteket feltételez. A technika azonban csak eszköz, mely ugyan nélkülözhetet-

len, vagyis minden vizuális megnyilatkozás valamilyen technikával valósul meg, mégsem a 

technika  a dolog lényege. A tapasztalatunk az, hogy amikor szellemileg nem tudunk mit kö-

zéppontba állítani, akkor szorítkozunk a különböző technikákból való kiindulásra. 

Ezért mi – nem tagadva a technika fontosságát – mindig igyekszünk tartalmi szempontokból 

kiindulni, és ezekhez megválasztani a legmegfelelőbb technikát. 

Ugyanakkor nem tagadjuk, hogy bizonyos esetekben egy-egy technika (pl. elektronikus tech-

nikák, stb.) új tartalmi problémákat is elindíthat. 

Például nyilvánvaló, hogy ugyanazon problémát másképpen közelítjük meg, ha akvarellel 

dolgozunk, és másképpen, ha ceruzával vagy olajfestékkel, vagy akár digitális fényképező-

géppel… 

 

A tanár szerepe, módszerek 

Világosan kell látni, hogy a tanárnak döntő szerepe van abban, hogy tanítványai hogyan vi-

szonyulnak a tanulandó anyaghoz. A jó tanár munkája egyértelműen művészet, mely legalább 

olyan fontos, mint bármilyen más alkotóművészet. 

A tanár számára a tanítvány az az „anyag”, amelyből művet kell neki faragnia. 

Ez egyrészt természetesen módszer kérdése, másrészt viszont tananyag kérdése. Ha a tananyag 

rossz, akkor nagy baj van, mert ha a tanár jó és a rossz tananyagot jó módszerekkel akarja 

átadni, kárt tesz a gyerek gondolkodásában. 

Ezért nem mindegy, hogy milyen a tananyag és milyen a tanár. 

A tanárképzés felelőssége tehát fokozottan előtérbe kerül. 

Egyébként az átadás módszereit nagyon érzékenyen kell megválasztani. Ezt előre nem lehet 

megtanulni, ezért csak azt az érzékenységet lehet kifejleszteni, amelyik alkalmas a mindenkori 

körülményekhez igazodni. Ez viszont már a tanárképzéssel és a tanári tehetséggel függ össze. 

 

A program használata 

A program nem tanterv! 

A program – sűrítve - mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, melyek a szakmában és szak-

mán kívül is fontosak. 

Persze az anyagból válogatni kell, az életkornak, a képzési szintnek, a képzési karakternek és 

funkciónak, sőt a szubjektum elvárásainak figyelembe vételével is. 

A sorrendiség csak az áttekinthetőség szempontjából fontos, egyébként a tanár dolga, hogy 

úgy csoportosítsa – konkrét oktatási körülmények között – a tananyagot, ha kell tanterv vagy 

tanmenet formájában, hogy egyértelműen szolgálja az adott oktatási intézményen belül a tanu-

lók nyitott, következetes, alternatívákra képes, kreatív és etikailag is tiszta magatartását. 

 

Hangsúlyozni szeretném ismét, hogy nem a tananyag a cél, hanem a tanár és a gyerek emberi 

minősége, éppen emiatt nagy az intézmény és a tanár felelőssége, hogy kinek, mit, mikor és 

hogyan tanít. 

 

 

Pécs, 1995-2007.       Dr. Lantos Ferenc 
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RÉSZLETES – ÉVFOLYAMOKRA  LEBONTOTT –  

VIZUÁLIS SZAKMAI PROGRAM 

 

 

A program használata: 
 

A dr. Lantos Ferenc által írt vizuális szakmai programban olvasható csoportosítás a jobb meg-

érthetőséget, átláthatóságot szolgálja. A gyakorlatban a három egység (I. A vizuális-plasztikai 

nyelv alapismeretei, II. Természettanulmányok- a valóság vizuális tanulmányozása, III. Terve-

zési, komponáló, szerkesztési feladatok) különböző arányban, de folyamatosan jelen van a 

tanítás folyamán. Hogy mikor milyen típusú feladat dominál, arra az itt leírt, évfolyamokra 

tervezett program lehet irányadó, de szükség esetén módosítható, átcsoportosítható, kibővíthető. 

Tehát „receptszerűen” nem használható, mindig az adott életkornak, iskolatípusnak, képzési 

szintnek megfelelően célszerű alakítani. 

 

Minden esetben arra kell törekedni, hogy a feladatokban meghatározott „játékszabályok” ele-

gendő szabadságot biztosítsanak mindenki számára ahhoz, hogy egyéniségének, életkorának, 

„rajztudásának” megfelelő módon tudjon megoldásokat létrehozni. A főbb témák rendszerint 

természet utáni tanulmányokból, elemzésekből indulnak, és jutnak el a megfigyelt törvényszerű-

ségekhez kötődő képi vagy plasztikai megoldásokhoz. Fiatalabb (6-10 éves) korban a természet, 

a látvány „csak” a vizsgálódás tárgya, de minden esetben lehetőség van a tematikus megközelí-

tésekre is. A felsőbb évfolyamokban (kb. 11 éves kortól) a saját tervezésű kompozíciók mellett 

a feladatok egyre nagyobb arányban látvány után készült megoldásokra is vonatkoznak. A 

konkrét –látványra is vonatkozó feladatok - megfogalmazása a csoportok összetételétől függően 

mindig a tanár feladata. 

Fontos, hogy lehetősége legyen mindenkinek a feladatokhoz kapcsolódó, illetve az azoktól 

„teljesen független” szabad kompozíciók készítésére is. 

Az évfolyamokra lebontott programban leírt kérdések az eddigi gyakorlatban részben a tanulók, 

részben a tanár által már megfogalmazott kérdések, melyek csak példák, de a feladatok értelme-

zéséhez, megbeszéléséhez segítséget nyújthatnak. 

  

A művészettörténet nem önmagában szerepel a programban, hanem az egyes témákhoz kötődve, 

egyrészt kronológiai sorrendben, másrészt a különböző problémák megoldásához kapcsolódó 

keresztmetszeti áttekintésként jelennek meg a művészeti alkotások. 

 

A program akkor teljes, ha a tanítás során a más szakterületekkel (iskolánkban elsősorban a 

zenével és mozgással) való kapcsolatok is folyamatosan felszínre kerülnek. Az analógiák kere-

sése természetesen következik az iskola azonos szemléletű, a közös gyökerekre épülő zenei, 

vizuális és tánc programjából, melyek nagy hangsúlyt helyeznek a természettudományokkal és a 

kultúra más területeivel való kapcsolatok vizsgálatára. A zene, a tánc, vagy más szakterületek 

bevonásához szükség esetén célszerű a megfelelő szaktanár segítségét, közreműködését is 

igénybe venni.  
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A képzési struktúra 

Előképző: 
1. évfolyam: évi 60-120 / heti 2-4 óra 

2. évfolyam: évi 60-120 / heti 2-4 óra 

 

Alapfok: 

     1. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

     2. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

3. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

4. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

5. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

6. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

 

Továbbképző: 

   1. évi 120-180 / heti 4-6 óra 

   2. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

  3. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

  4. évfolyam: évi 120-180 / heti 4-6 óra 

 

Továbbképző műhely: Szakmai műhelyek, vagy a művészettel, művészeti neveléssel kapcso-

latos önképző, kutató tevékenységet végző általában felső korhatár nélküli csoportok. Prog-

ramját, óraszámát mindig a résztvevők összetételének, igényeinek megfelelően kell kidolgoz-

ni.  

 

 Tantárgyak 
 

Kötelező tantárgyak: 

 

Előképző 1-2.:  Vizuális Alapozó gyakorlatok 

Alapfok 1-3.:  Grafika és festészet alapjai 

Alapfok 3-10.:  Művészettörténet 

Alapfok 4-10.:  Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Alapfok 1-10.:  Vizuális alkotó gyakorlat 

 

 

Választható tantárgyak: 

 

Alapfok 3-10.:  Művészettörténet 

Alapfok 1-10.:  Népművészet 

 

A különböző tantárgyak tananyaga a tanítás során egymással összefonódva, mindig az 

adott témától, problémától függően szerepel a tanítási órákon. A tantárgyak együttes 

jelenlétét a tanórákon a szakmai program és az iskola csoportalakítási gyakorlata is (kü-

lönböző évfolyamot végző, de hasonló életkorú tanulók egy csoportban) indokolja. 
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Értékelés 
 

Az értékelés közös megbeszélést, önértékelést, a tanár és a társak észrevételeit is tartalmazza. 

Szempontjai: a tanuló önmagához mért fejlődése, aktivitása, közösségi szelleme, minőség-

igénye 

Értékelési rendszer: 

1. Munka közbeni és az egyes feladatok megoldását követő értékelés 

2. Az egyes témák feldolgozását követő értékelés 

3. Tanév végi értékelés, amely során a tanuló - az év közbeni munka és a tanév végi vizsga 

eredménye alapján – a bizonyítványba is bekerülő érdemjegyet kap. 

4. Alapvizsga: az alapfok 6. évfolyam végén – a sikeres vizsga a továbbképző évfolyamokba 

lépés feltétele 

5. Záróvizsga: a továbbképző 10. évfolyam végén 

     

Az alap- és záróvizsga követelménye: 1 önálló kompozíció és 1 látvány után készült rajz 

vagy festmény, a képek kapcsán felmerülő szakmai problémák, szempontok és a közös ala-

pokra utaló, más szakterületekkel való kapcsolatok ismertetése (a képzési szintnek megfelelő-

en) 

 

 

Csoportalakítás 
 

Iskolánk vizuális szakmai programja - nyitottsága és rugalmassága folytán - lehetővé teszi, 

hogy a különböző témakörökhöz bármely életkorban eredményesen lehessen kapcsolódni.  A 

rajzi megoldások módja természetesen függ az életkortól és a szakmai előképzettségtől, de a 

munka során felmerülő problémák megbeszélésére, a hiányok pótlására folyamatosan lehető-

ség van. 

 

Ezért a vizuális tagozaton a csoportalakítás fő szempontja az azonos életkor. 

Tapasztalataink szerint ebben az esetben az újonnan érkező gyerekek fejlődése gyorsabb üte-

mű, mintha az azonos évfolyamot végző, de különböző életkorú gyerekek alkotnának egy cso-

portot és dolgoznának együtt. 
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Előképző 1. évfolyam 
Évi 60-120 óra (heti 2-4 óra) 

 

Vizuális elemek, tulajdonságaik 

  
Cél, hogy a gyerekek felismerjék, megfigyeljék a különböző dolgok elemekből való felépített-

ségét, a különböző elemek karakterét, tulajdonságait. Tudjanak tudatosan bánni 

a különböző tulajdonságú vizuális és plasztikai elemekkel a belőlük adódó alakítási lehetősé-

geknek megfelelően. 

 

I. Környezetünk elemei, az egész és elemeinek viszonylagossága 

Példák keresése, rajza 

 

II. Vizuális elemek 
 

1. Vizuális elemek, értelmezésük, képzésük 

A folt, a vonal és a pont 

Egyéni vagy közös rajzok:  

a) csak pontokkal 

b) csak vonalakkal 

c) csak foltokkal 

és ezek variációi 

 

2. Vizuális elemek tulajdonságai 

2.1. Méret és kiterjedés 

a) Pontok mérete:  

 Szabad rajz: azonos méretű pontokkal, 

 különböző méretű pontokkal  

Kérdés: Meddig csökkenthető és meddig növelhető egy pont mérete, hogy még pont 

maradjon?   

b) Vonalak mérete: hosszúság, vastagság 

Szabad rajzok azonos hosszúságú, azonos vastagságú, különböző hosszúságú, külön-

böző vastagságú vonalakkal és ezek variációival. 

Kérdés: Meddig csökkenthető a vonalak hosszúsága, vastagsága, meddig növelhető a 

hosszúság és vastagság? 

Mikor alakul a vonal ponttá vagy folttá, miközben változik a mérete? 

Adott vastagságú vonal „vonalságát” hogyan befolyásolja a hosszúság? 

c) Foltok mérete 

Szabad rajzok azonos, ill. különböző méretű foltokkal 

Kérdés: Meddig növelhető, ill. csökkenthető a folt mérete, hogy még folt maradjon? 

Mi a különbség a méret és a kiterjedés között? 

Lehet-e két folt azonos méretű, de más kiterjedésű? 

Lehet-e két folt hasonló kiterjedésű, de különböző méretű? 

A méreten kívül még mi befolyásolja, hogy egy adott elemet pontnak, vonalnak vagy 

foltnak látunk? 

A felvetődő kérdésekkel kapcsolatban még más, a méretre, ill. kiterjedésre vonatkozó 

feladatok is adhatók. 

 



 

 662 

662 

 

2.2. Alak 

a) Pontokra kevésbé jellemző, de van alakjuk (megbeszélés) 

b) Vonalak alakja:  egyenes, görbe, tört 

   nyitott, zárt 

szabályos, szabálytalan 

Rajzi feladatok az egyenes, görbe és tört, ezen belül a különböző karakterű vonalakkal. 

Kérdés: Melyik vonalnak van több, ill. kevesebb alakítási lehetősége? 

A vonalak mérete, elrendezése szempontjából miért jelentenek más lehetőséget az 

egyenes, a görbe és a tört vonalak? 

c) Foltok alakja:  lekerekített, szögletes 

szabályos, szabálytalan 

nyitott, zárt 

telt, áttört stb. 

Rajzi feladatok a különböző tulajdonságú foltokkal 

Kérdés: A foltok alakja hogyan befolyásolja a velük való építkezési lehetőségeket? 

Konkrét dolgokra hasonlító vonalak, foltok. 

Az általános és egyedi tulajdonságok. 

 

2.3. Szín, tónus 

Tarka és semleges színek 

Egyszínű – több színű 

Világos – sötét 

A felsoroltakra vonatkozó feladatok ceruzával, akvarellel, temperával 

Kérdés: Melyek a tarka színek, melyek a semleges színek? 

Milyen módon lehet világosítani vagy sötétíteni egy színt a különböző eszközök, anya-

gok esetében? 

Mi történik, ha egy tarka színhez szürkét keverünk? 

 

2.4. Faktúra 

Különböző faktúrájú foltok képzése az eszközök különböző módon való használatával 

ill. különböző eszközökkel 

 

 

III. Plasztikai elemek és tulajdonságaik 
Kérdés: Mi a különbség a plasztikai és a vizuális elemek között (kiterjedés, érzékelés szem-

pontjából) 

 

A tömeg és másodrendű elemei: a síkszerű, vonalszerű és pontszerű tömeg 

Tulajdonságai (elsősorban azok, amelyek a velük való műveleteket befolyásolják): 

 

Alak: szabályos – szabálytalan 

szögletes – lekerekített 

telt – áttört 

Méret, kiterjedés: 

Különböző méretű tömegek, síkok, térbeli vonalak és pontok 

 

Anyag, felület, formálhatóság 

Papír, papírmasé, fa, textil, drót, madzag, gyurma, agyag, stb. 
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Feladat  

Különböző plasztikai elemek szabad alakítása (csak tapintással is) 

Építkezés a különböző plasztikai elemekkel szabadon, ill. megadott szempontok alapján 

(pl. az építmény minden irányban nagy kiterjedésű legyen, vagy nagyon magas legyen, sta-

bilan álljon, 3, 4, stb. alátámasztási pontja legyen, felfüggesztést igényeljen, stb.)  

Kérdés: Hogyan befolyásolják a különböző alakú, méretű, anyagú plasztikai elemek a ve-

lük végezhető műveleteket, építkezési lehetőségeket? 

Pl.: Melyik elem alakítható és milyen módon? 

Mely elemekből lehet építkezni stabilan, rögzítés nélkül, miért? 

Különböző anyagú és formájú elemek összeépíthetők-e? 

A környezetünkben, a természetben milyen építkezési módok figyelhetők meg? 
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Előképző 2. évfolyam 

Évi 60-120 óra (heti 2-4 óra) 

 

Elemkapcsolatok, építkezés az elemekkel 

 
A feladatok célja, hogy minden gyerek felismerje és későbbi munkáiban is figyeljen a vizuális 

elemek közötti sokféle kapcsolatteremtési lehetőségre. Emellett mindenki tudjon egyszerű 

szabályokat felismerni és alkotni, tisztában legyen alapvető térbeli helyzetekkel, irányokkal, és 

ezeket ábrázolni is tudja. 

 

I. Elemek közötti kapcsolatok 
 

1. A foltok között lévő távolság, ill. az érintkezés módjai 

 

- Építkezés egymással nem érintkező foltokkal 

- Építkezés egymással egy pontban érintkező foltokkal 

- Építkezés egymással nagyobb felületen (vonal mentén) érintkező foltokkal 

- Építkezés egymással mindenhol érintkező (egymáshoz illeszkedő) foltokkal 

- Építkezés egymással nem érintkező, de egymást nagyon megközelítő foltokkal 

(a kihagyások mint negatív vonalak jelennek meg) 

- Építkezés egymásra csúszó (egymást részben fedő) foltokkal 

a) valóban létrejövő fedések pl. színes papírral takarás vagy akvarellel összeol-

vadás 

b) fedésnek látszó helyzet az elemek alakjából adódóan 

A feladatok szabadon választott és előre meghatározott elemekkel is elvégzendők(pl. sza-

bályos foltok, szögletes foltok, stb.) 

Kérdés: Milyen elemeket célszerű választani a különböző érintkezési módok bemutatásá-

ra? 

Az érintkezés módja hogyan befolyásolja a felhasználható elemek körét, ill. hogyan mó-

dosíthatja azok tulajdonságait? 

Mi a jelentősége a különböző érintkezési módoknak? (természeti példák) 
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2. Vizuális és plasztikai elemek egymáshoz viszonyított helyzete ill. az adott térben elfog-

lalt helye és iránya 

 

- Egymásmellettiség – jobb, baloldal 

- Egymás alatt, fölött – lent, fönt 

- Egymás előtt, mögött – elöl, hátul 

- Középen, széleken, sarkokban 

-  A felület határát nem érintő, érintő, ahhoz illeszkedő, ill. a felületről ki-

futó foltok, vonalak 

- Oldalfelező, átló 

- Függőleges, vízszintes, ferde vonalak és elrendezések 

- Párhuzamos, merőleges vonalak és elrendezések 

- Egymást nem metsző vonalak, egymást metsző vonalak, kísérő vonalak 

- Folt-vonal, folt-pont, vonal-pont kapcsolatok 

 

A felsoroltak értelmezése egy-egy elempár és több elem elrendezése szempontjából. 

 

3. Az elemek (pozitív részek) és a köztük lévő kihagyások (negatív részek) között létre-

hozható kapcsolatok  

 

- Alá-fölérendelt kapcsolat: 

- pozitív részek főszerepe 

- negatív részek főszerepe 

- Mellérendelt kapcsolat: 

- egyetlen folt elhelyezésével 

- több folttal 

- Vizuális és plasztikai elemekkel pozitív és negatív kapcsolatok szabadon 

 

4. Az érintkező elemek közötti, ill. az elemek és környezetük közötti  

kontúrélesség szempontjából 

- Csak határozott kontúrok 

- Csak elmosódó kontúrok 

- Határozott és elmosódó kontúrok egy kompozícióban 

Elsősorban ceruza, akvarell és szinespapír felhasználásával 

 

Kérdés: Milyen hatása van a kontúrélességnek? (elemekre való tagolódás, térhatás, fi-

gyelemvezetés, stb. szempontjából) 

 

II. A véletlenszerű, rendezetlen és a szabályosan rendezett elemek 
 

1.Véletlen és szabályszerű jelenségek a természetben 

2. Véletlenszerűen alakuló kompozíciók 

3.Tudatosan rendezett kompozíciók 

a) Szabályos elrendezések (megadott szabályok és egyénileg kitalált szabályok szerint) 

b) Szabálytalan elrendezések 
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Alapfok 1. évfolyam 

Évi 120-180 óra (heti 4-6 óra) 

 

Szerkezeti elvek: variáció, ellentét, átmenet 

 
 

A cél  mindenkit rávezetni arra, hogy a szerkezeti elvek minden dologban közösek, általáno-

sak, így a vizuális elemekkel is (figyelembe véve jellemző vizuális tulajdonságaikat) ilyen 

elvek szerint építkezhetünk. A különbség csak abban jelentkezhet, hogy melyik szerkezeti elv 

a legjellemzőbb egy adott dologra. A feladatok során fontos, hogy a feladatra, mint közösre 

figyelve, azt betartva, mindenkinek lehetősége legyen a saját elgondolása szerinti megoldáso-

kat létrehozni, így a közösből kiindulva a sokféleség is megjelenik. 

 

I. Variáció   
 

1. Variációk a természetben: formára, színre, méretre, elrendezésre, stb.  

vonatkozóan 

 

Kérdés: Léteznek-e teljesen egyforma dolgok?  

Mi az oka a variációk létrejöttének? (Más környezet, más funkció, genetikai különbségek, stb.) 

 

2. Vizuális és plasztikai elemek variációi 

- színvariációk 

- formavariációk 

- tónusvariációk 

- méretvariációk, stb. 

Feladat: Folt-, vonal- és pontvariációk kitalálása, ill. építkezés azokkal 

 

Kérdés: Milyen mértékben különbözhetnek egymástól az elemek, hogy még egy adott elem 

variációinak tekinthessük? 

Az egymástól alapvető tulajdonságaikban különböző elemek is tekinthetők-e egy adott do-

log variációinak? 

 

3. Elrendezés és egyéb variációk 

 

- Adott elemek különböző egymáshoz viszonyított helyzetei 

- Adott elemek különböző elrendezési lehetőségei a síkon vagy a térben 

- Elem és környezetének egymást kölcsönösen befolyásoló variációi 

 

 II. Ellentét (mint a variációk szélsőséges formái) 

 

1. Ellentétek a természetben 

Példák, és csoportosításuk adott szempontok alapján 

Jelentőségük, szerepük a természetben 
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2. Ellentétek a vizuális és plasztikai elemek tulajdonságaira vonatkozóan 

 

- kicsi – nagy 

- szögletes kerek 

- sima – rücskös 

- hosszú – rövid 

- színellentétek,  

- karakter ellentétek stb. 
 

5. Ellentétek a vizuális és plasztikai elemek elrendezésére vonatkozóan 

 

- sűrű – ritka 

- jobbra – balra 

- függőleges – vízszintes 

- sorba rendezett – szórt, stb. 

 

III.A fokozatos átmenet 
 

1. Térbeli, időbeli átmenetek a természetben 

Kérdés:Létezik-e olyan ellentét, amelynek szélső értékei között nincs 

átmenet? 

Mi a különbség a folyamatos és a szakaszos átmenet között? 

 

2. Folyamatos és szakaszos átmenetek létrehozása a vizuális elemek ellentétes tulajdon-

ságai között. 

Pl.: tónusátmenetek, színátmenetek, fokozatos formai átalakulás, méretre vonatkozó át-

menetek, stb. 

 

3. Folyamatos és szakaszos átmenetek létrehozása a különböző rendezési formák között 

Pl.: sűrű-ritka elrendezés közötti, sorba és szórtan rendezett elemek  

közötti átmenetek stb. 

4. Időbeli folyamatok fokozatos átmenetként való értelmezése 
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Alapfok 2. évfolyam 
Évi 120-180 óra (heti 4-6 óra) 

 

Szerkezeti elvek: ismétlődés, visszatérés, ritmus, párhuzam 
 

I. Ismétlődés 
 

1. Ismétlődés a természetben, életünkben, az ismétlődés szerepe, jelentősége. 

Térbeli és időbeli ismétlődések. 

2.Egyforma, vagy csak kismértékben különböző elemek ismétlődése megadott szempontok 

szerint. Pl.: 

 a) pontok ismétlődése: -egyenes vonalak mentén 

-görbe vonalak mentén 

- szórtan, stb. 

b)  vonalak ismétlődése: -párhuzamos egyenesek 

-különböző irányú egyenesek 

-szabályos, zárt görbe vonalak 

-szabályos nyitott görbe vonalak 

-szabálytalan görbe vonalak 

-tört vonalak, stb. 

c) foltok ismétlődése: -szabálytalan alakú foltok 

-szabályos alakú foltok 

- szögletes foltok 

- lekerekített foltok, stb. 

d) építkezés egyforma térbeli elemekkel 

3. Tulajdonságok ismétlődése: különböző, de egy-egy tulajdonságban megegyező elemekkel. 

Pl.: 

 a) azonos méretű, de minden másban különböző foltok,  

 b) azonos formájú, de minden másban különböző vonalak stb. 

 

4.Ismétlődés fokozatosan változó tulajdonságú elemekkel. Pl.: 

 a) változó méretű – foltokkal 

- vonalakkal 

- pontokkal 

b) változó formájú elemekkel 

c) változó színű elemekkel 

d) változó tónusú elemekkel 

Kérdés: Milyen mértékű lehet az elemek változása, hogy még ismétlődésről beszél-

hessünk? 

 

5. Az elrendezés szabálya ismétlődéskor. Pl.: 

a) tükörképes elrendezés 

b) centrális elrendezés  

c) rendezés különböző vonalak mentén (egy kiterjedés) 

d) szórt rendezés a síkon (két kiterjedés) 

e) szórt rendezés a térben (három kiterjedés) stb. 
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6. A ritmus 

a) egyenletes vagy egyenletesen változó ritmusok (ismétlődések) 

b) nem egyenletes ritmus 

 

II. Visszatérés 
 

Kérdés:-Mi a különbség az ismétlődés és visszatérés között? 

 

a)  különböző tulajdonságú pontokkal 

b)  különböző tulajdonságú vonalakkal 

c)  különböző tulajdonságú foltokkal 

d)  foltok, vonalak és pontok felhasználásával 

 

 III. Párhuzam 
 

1. Párhuzamos jellegű képződmények, jelenségek a természetben 

2.Párhuzamos vonalak 

a) párhuzamos egyenesek:(távolság, vastagság, hosszúság, tónus, szín  

változó (síkon és térben) 

b) párhuzamos egyenesek széltől szélig kihagyásokkal, az így létrejövő negatívok 

tudatos alakítása 

c) különböző irányú párhuzamos egyenes vonal együttesek, a közöttük kialakuló 

negatívok szerepe 

d) egymást fedő párhuzamos egyenes vonal együttesek 

párhuzamos tendenciájú görbe és tört vonalak (a vonalak tengelye!) 

párhuzamos görbe és tört vonalak 

Kérdés: Beszélhetünk-e a görbe és tört vonalak esetében párhuzamosságról? 

3. Párhuzamos elrendezések 

a) rendezés vízszintes, függőleges, ill. ferde párhuzamos sorok mentén 

b) rendezés vízszintes sorok mentén függőleges hatás keltésével 

c)  rendezés különböző irányú párhuzamos sorok mentén  

 

IV. Egyensúly 
a) Egyensúly a természetben 

b) Egyensúlyi helyzet térbeli formák esetében (az alátámasztási pontok, a súlypont  

szerepe). Stabil, labilis helyzet 

c)Egyetlen folt elhelyezése a felületen, két azonos, ill. különböző folt a felületen,  

egyensúly létrehozása kevés, ill. sok elemmel. 

d) Egyensúly a képfelületen: egyensúlyi helyzetek létrehozása azonos elemekkel és 

különböző (színű, méretű, stb.) elemekkel. 

e) Stabil, ill. labilis hatást keltő kompozíciók  
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Alapfok 3. évfolyam 
Évi 120-180 óra (heti 4-6 óra) 

 

Szerkezeti elvek: szimmetria, aszimmetria, aranymetszés 

 
 

I. A szimmetria fogalma 
Szimmetrikus alakzatok, jelenségek, folyamatok a természetben.  

Összefüggések a különböző szimmetriák és a funkció, az élőlények fejlettsége, életmódja 

között. 

(megfigyelések, tanulmányrajzok) 

 

II. Egyszerű szimmetriák: 
1. Kétoldali szimmetria  

a) függőleges szimmetriasíkkal:  pontokkal 

vonalakkal 

foltokkal  

vizuális elemekkel szabadon 

b) vízszintes szimmetriasíkkal, meghatározott vagy szabadon választott vizuális 

elemekkel 

c)  az emberi fej, test, állatok, növények, tájrészletek, stb. mint kétoldalian szim-

metrikus képződmények látvány utáni szerkezetrajza és kitalált ábrázolása:  

- a szimmetria hangsúlyozásával 

-a szimmetriát megbontó eltérésekre figyelve 

2. Forgásszimmetria  

2, 3, 4, 5, … fogású forgásszimmetriák létrehozása az elforgatással történő ismétlődések 

során létrejövő részekre tagolódás kiemelésével, ill. tagolódás nélküli, folyamatosságot 

hangsúlyozó kompozíciók. 

3. Ismétléses szimmetria  

a) ismétlődések létrehozása szabadon    

b) ismétlődés szabályosan: azonos irányban, azonos távolságban 

c) ismétlődés két dimenzióban (a részekre tagolódó, ill. folyamatos, tagolódás nél-

küli kompozíciók) 

4. Szimmetriák a térben: 

kétoldali, forgás- és ismétléses szimmetriák különböző variációkban, kiemelt vagy rejtett 

szereppel egy-egy kompozíción belül. 

5.Hasonlósági szimmetria 

Kérdés:Mely tulajdonságok változatlan ismétlődése és mely tulajdonságok megváltozása 

eredményezhet hasonlósági szimmetriát? A változás lehet szabálytalan, vagy fokozatosan 

történjen? (természeti példák)  

Pl. - forma változik, méret, szín, felületképzés, környezethez való kapcsolódás, stb. válto-

zatlan  

- méret változik, minden más változatlanul ismétlődik 

- felületképzés változik, minden más tulajdonság változatlan  

- méret és szín változik, a többi tulajdonság változatlan, stb. 

- Analógia: különböző kiindulás (különböző szerkezet), a végeredmény hasonló 

(különböző szempontok szerint) 

- Homológia: kiindulás egyforma (azonos szerkezet), a végeredmény különböző  
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6.Antiszimmetria:  

Különböző ellentétekre és kombinációikra épülő antiszimmetrikus kompozíciók tükrö-

zéssel, elforgatással, eltolással. 

Pl. pozitív-negatív ellentét, színellentét, halvány- erős, éles és elmosódó kontúr, stb. 

7. Szimmetria, diszszimmetria, aszimmetria:  

Variációk a három fogalom rajzi megjelenítésére. Egyértelmű, és az értelmezés szem-

pontjából vitatható megoldások.  

8. Aranymetszés: 

Különböző aranymetszés arányú  felületosztások.  

Szempontok: szimmetriaviszonyok, részek száma, metszéspontok, többszörös tovább-

osztás, a részekre tagolás módja, hangsúlyok, határoló vonalak, szembetűnő és elrejtett 

aranymetszés arány, stb. 

Aranymetszés arányú síkformák és térbeli formák tervezése 
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Alapfok 4. évfolyam 
Évi 120-180 óra (heti 4-6 óra) 

 

Színtanulmányok 
 

I. A színek jellemzői, a színek rendszere 

 

II. Színkeverési gyakorlatok: 
a) színsorok - 2-2 alapszínből és keverékeikből fokozatos átmenetekkel 

b) 3 alapszínből kikeverhető törtszín variációk 

c) színkeverés szabad formában különböző technikákkal 

 

III. A színek kölcsönhatása, színkontrasztok: 
1. színezetkontraszt:  

a) 3 alapszínből  

b) szabadon választott tarka színekkel 

c) a fekete, fehér és a szürkék bevonásával  

Kérdés: A semleges és tarka színek milyen hatással vannak egymásra? 

Pl. Melyik semleges szín fokozza a tarka színek erejét  

A különböző tarka színek mellett milyennek látjuk a szürkéket? 

2. sötét- világos kontraszt:  

a)feketével és fehérrel 

b) 1-1 tarka szín sötétített és világosított árnyalatával 

c) sötét-világos ellentét fokozatos átmenetekkel színsor formában és szabadon 

d) tarka színek sötét, világos értékének megállapítása 

3. hőfokkontraszt: 

a) hideg-meleg kontraszt létrehozása 

b) hidegedő, melegedő színsorok 

c) „langyos” színek hőfokának viszonylagossága 

4. komplementer kontraszt: 

a) a komplementer pár tagjainak kölcsönhatása 

b) komlementer kontrasztra épülő színkompozíciókfőként tiszta színekkel  (pl. zöld 

és vörös, kék és narancs)ill. a színek keverékeire helyezve a hangsúlyt  

c) komplementer kontraszt több színpár felhasználásával 

 

5. szimultán kontraszt: 

a) szimultán hatás tarka és semleges színek esetében.  

b) különböző tarka színek kölcsönhatásakor. 

6. Minőségi kontraszt: a szín intenzitása 

 

7.Mennyiségi kontraszt: a szín felület-mérete 
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IV. Egymáshoz közel álló színek:  
a) egy-egy szín variációi 

b) rokon színek „harmóniája” 

 

V. Színviszonylatok: 
a) különböző színkompozíciók tervezése megadott szempontok szerint 

b) látvány értelmezése a színviszonylatokra figyelve 

c) színtranszponálás 
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Alapfok 5. évfolyam 
Évi 120-180 óra (heti 4- 6 óra) 

 

Rész-egész 

Elem és környezete 
 

I. Az egész tagolhatósága – természeti példák, megfigyelések 

1.Tagolódás, részekre osztás a környezetünkben, térben és időben, különböző 

szempontok szerint (funkció, tartalom, stb.) 

2. A tagolás, tagolódás jelentősége, funkciója, szükségessége 

3. Többszörös tagolódás a természetben: 

a) továbbtagolódással 

b) különböző szempontok szerinti tagolódások egy egészen belül 

 

II. A kép, mint egész tagolása. Szempontok: 

1. A tagolás módja: 

a) a részek kitöltése határoló vonal nélkül 

- hasonló elemekkel pl. színben, formában, méretben stb. kis mértékben 

különböző elemek 

- nagy mértékben különböző elemekkel  

b) a részeket határoló vonal választja el, egyforma, ill. különböző kitöltéssel 

Kérdés:- Milyen módokon hozható létre kapcsolat az egymástól nagyon különböző ré-

szek között? 

2. A tagolás során létrejövő szerkezet: pl. szimmetrikus, aszimmetrikus, 

aranymetszés arányú, középre és szélekre rendezett, stb. 

3.A részek száma 

Kérdés:- Meddig növelhető a részek száma úgy, hogy még tagolásként értelmezzük 

4.A részek alakja, mérete: egyforma vagy különböző, ezek variációi 

5. A részek viszonya:  

a) mellérendelt viszony 

b) alárendelt viszony 

c) kiemelés 

6. A részek kapcsolódása: 

 a) határozottan elkülönülő részek 

b) összemosódó részek 

c) egymásba „csúszó” részek 

d) egymást fedő, többrétegű tagolódás 

 

III. Tagolással kapcsolatos műveletek, az egyensúly kérdése 

a) A részek felcserélhetősége 

b) A részek újraépítésének különböző variációi 

c) Részek hozzáadása, elvétele, ezek következményei 

 

IV. Tagolás nélküli kompozíciók: 
a) egyenletesen kitöltött felületek 

b) fokozatosan változó felületek 
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Alapfok 6. évfolyam 
Évi 120-180 óra (heti 4-6 óra) 

 

Tértanulmányok 
 

I. A tér érzékelése, térirányok, térlátás, külső- belső tér, személyes tér, látószög, nézőpont, 

horizont, stb. 

 

II. Térmélység érzékeltetése a síkábrázolásban 

1. Takarás: 

a) vizuális elemek takarásos helyzetéből adódó térhatás 

b) egyértelmű és eldönthetetlen helyzetek 

Kérdés: Érintkező foltok esetében hogyan függ össze a forma, az  

érintkezés vonala az egymás mellettiség vagy a takarás érzetével? 

 

2. Méret: valóságos és érzékelt méret – a „rövidülés” 

a) fokozatosan csökkenő/növekvő méret és a szabálytalanul elhelyezett, 

b) fokozatosság nélküli méret különbségek 

Kérdés: A méretkülönbségek mely esetekben érzékeltetnek    

távolodást/közeledést, és mely esetekben „csak” méretkülönbséget? 

 

3. Tónus: - a vizuális elemek és környezetük tónusából adódó térmélység érzete  

Kérdés: Kijelenthető-e egyértelműen hogy a sötét vagy a világos tűnik 

közelinek ill. távolinak? Mitől függ ez a hatás? 

 

4. Vizuális elemek egymás közötti ill. a környezettel való kapcsolata 

 (kemény v. lágy folt szélek) 

 

5. Az elemekre tagolódás térhatása:  

az elemek, részletek érzékelhetősége a távolságtól függően 

 

6. A színek változása a távolság függvényében – a légperspektíva 

 

7. Szabad kompozíciók a térmélység érzékeltetésére a különböző eszközök variálásával:  

a)  kis és nagy térmélység érzékeltetése 

b) a lap különböző részeinek (közepe, széle, sarkai, elszórt pontjai, stb.) közelítése, 

távolítása 

c) egyértelmű térhatások és a tér érzékelésének „megzavarása” az egymást erősítő 

ill. az egymás ellen ható eszközökkel 

Kérdés: -Mely eszközök befolyásolják egyértelműbben a térmélység érzékeltetését? (szín, 

tónus, takarás, stb.) 

 

III. A nézőpont szerepe, rálátás, alálátás 
a) A (szögletes, hengeres) formák látszólagos változása a horizontális és vertikális 

elmozdítások, és elforgatások, ill. a nézőpont változtatásának következtében. 

b) Rálátásos és alálátásos helyzetek 
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IV. A térben való terjeszkedés  
1. Két dimenzióban: 

- zárt és nyitott foltok 

- egy irányban terjeszkedő ill. haladó vizuális elemek 

- több irányban terjeszkedő vizuális elemek 

 

2. Három dimenzióban: 

- függőleges, vízszintes vagy ferde irányú terjeszkedés a térben 

- terjeszkedés minden irányban egyformán vagy különböző módokon 

 

V. A kép és a néző közötti távolság szerepe:  

az apró részletek és a nagyobb összefüggések szerepe és érzékelhetősége a kö-

zelről, ill. távolról nézés függvényében. 
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Továbbképző évfolyamok(4 évfolyam) 

Évi  120-180 óra (heti 4-6 óra) évfolyamonként 

 

A továbbképző csoportok szakmai programját csak elvileg és csak nagyobb egységek formá-

jában rögzítjük, mert ezeknél a csoportoknál már életkorilag is nagy a szóródás (15-25 éves 

korig), ezért nem lehet velük egységesen haladni. Itt az egyéni színvonalnak és kívánságok-

nak, az esetlegesen többé-kevésbé kialakult szakmai orientáltságnak a kielégítése a fontos. 

Tehát a gyakorlatban ezekben a csoportokban  főleg egyéni foglalkozásra van szükség a döntő 

szakmai szempontok figyelembevételével. A tanárnak itt nagyon rugalmas módszereket és 

tananyagskálát kell alkalmazni, attól függően, hogy a tagok milyen céllal vesznek részt a cso-

port munkájában. 

A felsorolt témák, feladatok sorrendje, időtartama, évfolyamonkénti eloszlása, bővítése, csök-

kentése tehát minden esetben függvénye a továbbképzős csoportok összetételének. 

 

I. Kompozíciós feladatok: 
1. Meghatározott alapszerkezetre épülő („homológ”) kompozíciók 

2.Adott témának, funkciónak megfelelő („analóg”) szerkezetek 

 

II. Formaelemző tanulmányok: 

Tárgyak, természeti formák (hengeres és szögletes testek,drapéria, emberi figura, stb.) elem-

zése a karakter, a szerkezet, az arányok, stb. szempontjából. 

 

III. Látvány utáni tanulmányok.  
Szempontok:  

1. Változatlan látvány: 

a) Nézőpont változtatása nélkül – különböző megvilágítással 

b) Nézőpont változtatásával – azonos megvilágítás mellett 

c) Nézőpont és megvilágítás egyidejű változtatásával 

2. Különböző látványok (táj, természeti formák, emberi alak, fej, szögletes és henge-

res testek, drapéria, stb.) tanulmányozása azonos szempontok szerint pl.: 

a) Sötét-világos értékek 

b) Színviszonylatok 

c) Arányok, irányok 

d) Egyenrangú, ill. alárendelt viszonyok, kiemelések 

e) Részekre tagolás 

f) Egyensúlyi helyzetek (képkivágással vagy a nézőpont elmozdításával) 

 

 IV. Térábrázolási rendszerek 
 

1. Vetületi ábrázolás 

2. Axonometrikus ábrázolás 

3. Perspektívikus ábrázolás 
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Utóirat  (a részletes – évfolyamokra lebontott – vizuális szakmai programhoz):  

 

A figuráról (tárgyak, emberek, témák, stb.) kevés szó esik a programban, mert az anyag nem 

tematikusan épül fel, hanem különböző probléma csoportok szerint.  

Ebből következik, hogy a tananyagba minden tárgy, figura, tematika beletartozik a probléma 

csoportokon belül. A gyerekek találékonyságán, érdeklődésén és élményeiken, valamint a ta-

nár konkrét feladatmegadásán múlik, hogy mit használnak fel a munkáikon. 
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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐ-

DÉSI KÖZPONT 

 

MARTYN FERENC MŰVÉSZETI SZABADISKOLA 

 

HELYI TANTERVEK 

 

 

ZENEMŰVÉSZET 
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Helyi tantervek 
A helyi tantervek a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján kiadott „Az alapfokú mű-

vészetoktatás követelményei és tantervi programja szerint készültek. 

 

ZENEMŰVÉSZET 

 

 
 

Zenei Tagozat szakmai programja   Apagyi Mária 

 

Művészeti előkészítő     Lantos Éva, Révész Klára, Rónaszéki Mónika 

 

Zongora      Apagyi Mária 

 

Hegedű      Árvai Attila 

 

Fafúvó      Vörösné Udvardy Gizella 

 

Gitár       Árvai Attila 

 

Szintetizátor     Rónaszéki Mónika 

 

Szolfézs      Rónaszéki Mónika 

 

Kamarazene      Árvai Attila 

 

Zeneelmélet      Rónaszéki Mónika 

 

Zenetörténet      Rónaszéki Mónika 

 

Improvizáció      Apagyi Mária 

 

Zeneismeret     Garamvölgyi Attila 
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Az ANK Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola  

 

ZENEI TAGOZATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA, 

 

mely minden zenei tárgyra speciálisan alkalmazható 

 

 

Összeállította: Apagyi Mária 

 

 

 

 A Zenei Tagozat szakmai anyagának kialakításában - az iskola 

pedagógiai programjával összhangban -, a széles látókörű, a világot 

egységben felfogni képes minőségi embernevelés jelent elsődleges 

szempontot.   

  

 Ezt figyelembe véve a tagozat tantárgyainak szakmai célja kettős:  
egyrészt mindenki számára elérhető alapokat biztosít, beleértve a teljes nyelvhasználatot, más-

részt a pályára készülők számára ad speciális képzést. 

Mindkét cél azonos szemléleti alapon történik, ami egyúttal magában hordozza a magas szintű 

művészi tevékenység lehetőségét is.  

 

A tagozat fontos feladata az egész hangzó világ elemeiből kiindulva, az egyszerűtől a bonyo-

lult felé haladó, szisztematikusan egymásra épülő improvizációs és kompozíciós gyakorlatok 

sorozatán keresztül, a növendékek kreatív zenei képességeinek kifejlesztése és folyamatos 

fejlesztése. Ezzel szoros összefüggésben és párhuzamosan az alkotó jellegű interpretációs 

készség kialakítása és az ehhez szükséges elméleti és hangszeres ismereteknek, az egyes kép-

zési szinteken történő, optimális elsajátíttatása. Az interpretációs készség kialakítása a zene-

művek hiteles és megfelelő szintű tolmácsolásához, valamint a növendékek improvizációinak 

és saját kompozícióinak előadásához egyaránt szükséges. 

 

A szakmai anyag tehát az improvizáció, a komponálás és az interpretáció hármas egysé-

gére épül, mely szakanyagot az integrációs szempontok szerint súlypontozzuk. Az integrá-

ció figyelembe vétele egyrészt a zenei anyag szükségszerű átcsoportosítását vonja maga után, 

másrészt pedig a zenei tartalom mélyebb összefüggéseire mutat rá.  

Ezáltal a tantárgynak nagyobb perspektívát biztosítunk, ugyanis a szűk szakmaisággal szem-

ben, olyan átfogó gondolkodást alakítunk, ki, amely az élet minden területén használható. 

A tanszakok  szakmai programja az iskola Zenei Tagozatának programvázlatát fejti ki 

bővebben, természetesen kapcsolódva „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programja”adott tanszakok anyagához, mely részletesen tárgyalja az Alapfok „A” 

tagozat, Alapfok „B” tagozat, a  Továbbképző „A” tagozat és Továbbképző „B” tagozat 

minden évfolyamának anyagát. Ezt természetesnek véve, jelen szakmai program nem éves 

felbontásban kerül feldolgozásra. 

 

A zenei ismeretanyag „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 

Improvizáció tantervben - a kapcsolódó improvizációs és kompozíciós feladatokkal együtt - 

évfolyamokra lebontva szerepelhet, mely szintén irányadó jelen program alkalmazásánál.  
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Fontos feladat a hangszerkezelés- és a hangszertechnika lépésről-lépésre történő tanítása, 

melynek részletes szempontjai a hangszeres tantervekben megtalálhatók. 

A tananyag spirális formában kerül feldolgozásra, az előző évek anyagának összefogla-

lása minden évfolyamban lényeges.  

Jelen szakanyag elsősorban azokat a szempontokat érinti, amelyek kibővítik a fent 

említett tantervek anyagát. Bizonyos helyeken ezért szükséges az improvizáci-

ós/kompozíciós feladatok részletesebb megadása is.  

A példák a teljesség igénye nélkül jelzik a szóban forgó témakörrel kapcsolatos proble-

matikát, melyeket a tantervek Felhasználható anyagából, mindenféle stílusú-, és az 

életkornak megfelelő zeneművekkel egészítünk ki.  
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A ZENEI SZAKANYAG PROGRAMVÁZLATA 

 

I. Integráció 

1. Elem  

 A hang, mint minden hangzás eleme 

 A hang keletkezése, akusztikai ismeretek 

 Hangzások – környezetünk hangjai 

 Hang - szín 

erő 

magasság 

idő 

 Énekhang – hangszerek hangja 

 

2.Szerkezeti elvek 

 ellentét – átmenet 

 ritmus 

 arány 

 szimmetria – aszimmetria 

 aranymetszés 

 párhuzam 

 ismétlés 

 visszatérés 

 variáció, mely mindegyikre vonatkozhat 

A felsorolás nem teljes. A szerkezeti elvek együttes jelenléte jellemző a különböző jelen-

ségekre, folyamatokra, képződményekre, alkotásokra 

 

3. Funkciók 

Elemekkel való építkezés, valamely szerkezeti elv/elvek szerint konkrét funkciók (pedagógiai, 

zenei, stb) elérése érdekében. 

 

II. Improvizáció – Kompozíció 
A zenei nyelvhasználat mindkét területe, az improvizálás és a komponálás a szerkesztéssel 

szorosan összefügg. Az improvizáció egy spontán, rögtönzött megnyilatkozás, a kompozíció 

egy hosszabb ideig csiszolt zenei gondolat leírása.  

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors 

reagálókészséget. 

Az improvizálásra és komponálásra való felkészítés minden tantárgy lényeges részét 

képezi. 

 

Az improvizációs és kompozíciós gyakorlatok kiinduló pontjai: 

1. A hang, mint zenei elem, a hang különféle paraméterei 

2. Énekhang, hangszerek hangja – megszólaltatási lehetőségek 

3. Meghatározott szerkezeti elvek 

4. Meghatározott zenei ismeretek 

5. Népdal, műdal, jazz, minden stílust magában foglaló hangszeres irodalom. 
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III. Interpretáció 

Az interpretáció alatt a különböző énekes és hangszeres művek előadását értjük, 

melynek fokozatos és részletes tanítási anyaga minden hangszerhez kapcsolva, „Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja” tantervcsomagban szerepel. 

/Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1998/ 

  

Az interpretációs készségfejlesztés lényeges követelményei minden hangszeres és szolfézs 

szakon: 

 

1. Speciális zenei ismeretek elsajátítása 

     a) Hangjegyírás - olvasás /hagyományos, mai/, kulcsok, 

     b) Szolmizációs hangok, ABC-s hangok 

     c)  Ritmus, metrum, tempó 

     d) Hangközök 

     e)  Hármas – négyes – stb. hangzatok 

     f) Hangrendszerek, hangsorok 

         /pentaton, diaton, dodekaton-dodekafon, modális hangsorok, az oktáv     

          különféle osztásai: egyenlőfokú intervallumok, modellek,  

          negyedhangúság, stb./ 

     g) Funkciók: Tonika, Szubdomináns, Domináns 

     h) Egyszólamúság – Többszólamúság 

      i) Zenei formák /periódus, sorszerkezet, két- és háromtagú kisformák, rondó,  

         szonáta, variáció, fúga, kombinált szerkezetek/ 

 

2.Népdalok /különféle típusok, magyar népdalok, népek zenéje/ 

 

3. Alapvető jazz ismeretek 

 

4. Különféle stílusú művek /ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszikus,  

     romantikus, XX. század, kortárszene/ tanulása. 

 

5. Készségfejlesztés – technikaképzés 

     Ujjgyakorlat, skála, etűd /Különféle technikai problémák/ 

 

6. Zenehallgatás – különböző stílusok és műfajok, énekes és hangszeres művek   

     /élő bemutatás, felvételről való meghallgatás/. 

 

ANALÓGIÁK 
 

Művészeti analógiák 

A megértést segíthetik az analógiás feladatok  - például zenéhez kapcsolt rajz, vagy rajzhoz 

kapcsolt zene-, ami alatt nem tematikus illusztrációkat értünk, hanem szerkezeti alaphelyze-

tekre épülő személyes rajzi vagy zenei reagálásokat. Természetesen ugyanez vonatkozhat iro-

dalmi jellegű vagy bármilyen más, kapcsolható szakterületre, a tanár, illetve a növendék ér-

deklődésétől függően. 
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Természeti analógiák 

A természeti analógiák hasonló célt szolgálnak, vagyis rámutathatnak arra, hogy a világ egy-

séges rendben létezik. Egy klasszikus zenemű szimmetriája például összefüggésbe hozható 

egy virág szerkezettel, és lehetne sorolni a példákat. Erre utal Weöres Sándor néhány soros 

verse is: 

 

„Tág a világ 

mint az álom. 

Mégis elfér 

egy virágon.” 

 

A felsorolt megközelítési módok feldolgozásakor egyik a másikat át- meg átszövi és így a 

legkülönbözőbb kapcsolatok jöhetnek létre. 

Itt lényeges szerepet kap a tanár önállósága és kreativitása, figyelembe véve az adott 

növendék, ill. csoport életkorát és szakmai szintjét. 

 

 TANTÁRGYAK: 

  

Főtárgyak 

 

Fafúvós tanszak:  furulya, fuvola, oboa, klarinét 

Akkordikus tanszak:  gitár 

Billentyűs tanszak:  zongora 

Elektroakkusztikus zene 

Billentyűs tanszak:  klasszikus szintetizátor 

Vonós tanszak:  hegedű 

 

Szolfézs 

A zenei képességek sokoldalú fejlesztése. Csoportos óra. 

 

Kamarazene 

A különböző hangszeres és énekes együtt játék lehetősége. 

 

Zeneelmélet 

A zenei összhangzattan és zenei formatan elsajátítása. 

 

Zenetörténet 

Az egyes zenei történeti stílusok mélyebb megismerése. 

 

Improvizáció 

A zenei nyelvhasználat elsajátítása. 

 

Zeneismeret 

A „hangzó világ” –hoz kapcsolódó természeti és kulturális ismeretek, ismeretrendszerek in-

terdiszciplináris szemléletű feldolgozása 
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KÖVETELMÉNYEK 

 

Az „A” tagozaton minden évfolyamban a zenei ismereteknek legalább minimális szintű elsa-

játítása és kreatív alkalmazása, a „B” tagozaton az évenkénti tananyag maximális szintű el-

végzése, minőségben és mennyiségben egyaránt. 

 

A FÉLÉVI ÉS ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA 

 

Osztálytól és tagozattól függően 1,2 vagy 3 zenedarab, melyek bizonyos esetekben szabadon 

választott művek, más eseten a tantestület által meghatározott darabok 

1 meghatározott szempontra történő improvizáció és/vagy saját kompozíció 

1 analógiás feladat nem kötelező jelleggel /például a bemutatásra kerülő program valamelyik 

pontjához kapcsolódó rajz/ 

A programban szóló játék mellett, négykezes, vagy más összeállítású kamarazene játék 

egyaránt szerepelhet. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

Óráról órára történő értékelés  

Beszámolók, meghallgatások alapján 

Házi hangversenyek, növendék hangversenyek szereplései alapján 

Előadásokon és bemutatásokon történő szereplések alapján 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2001. szeptember 1.       Apagyi Mária 

Pécs; 2011. június 30.        Garamvölgyi Attila 
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A tanítási órák számára és a képzés idejére vonatkozó rendelkezések 

„A” és „B” tagozat, hosszú tanszak 

 

Tanítási órák 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és  ideje egy heti időtartamra vonatkozik. 

Főtárgy:  „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

   „A” tagozaton minimum 2x45 perc (csoportos) 

   „B” tagozaton minimum 2x45 perc 

 

Kötelező tárgy: képzési idő minimum 2x45 perc 

   „A” tagozat 4. évfolyam végéig 

   „B” tagozat 6. évfolyam végéig 

Kötelezően válaszható tárgy az 5. évfolyamtól: 

   Elmélet: minimum 1x45 perc 

   Gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

     minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Választható tárgy: Az előképző 2. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje 

   „A” tagozaton minimum  

1.évfolyamig   5 perc 

2-3. évfolyam   10 perc 

4. évfolyamtól  15 perc 

   „B” tagozaton minimum 

1.évfolyamig   10 perc 

3-4. évfolyam   15 perc 

5. évfolyamtól  20 perc 

 

Hangszeres előkészítő 

   Egyéni 2x30 perc 

   1-3 főig 2x45 perc 

Kamarazene 

   Minimum 1x45 perc 

Kamarazene csoportlétszám  

   A műfajnak megfelelően: 2-8-ig 

   Maximum 15 fő 

 

Zenekar, kórus 

   Minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora képzési ideje 

   Minimum 1x30 perc 

 

A „B” tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani 

Képzési idő: 

’A’ tagozaton   2+10 évfolyam (hosszú tanszak) 

    2+8 évfolyam (rövid tanszak) 

    1+6 évfolyam (magánének) 

’B’ tagozaton   (3)+9 évfolyam (hosszú tanszak) 
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    (3)+7 évfolyam (rövid tanszak) 

    (2)+5 évfolyam (magánének) 

Megjegyzés: az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző év-

folyamait. A „B” tagozat zárójeles számai az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelen-

tik. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

előkép-

ző alapfok továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy vagy kötelezően 

választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZESEN: 2-4 2-6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 4-6 

 

A rövid tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni az óra-

számok meghagyása mellett. 

A hangszeres előkészítőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

 

Főtárgy: hangszeres-, magánének-, elméleti- és kamarazenei tanszakok 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Az ének-zene tagozatra járó tanulók a szolfézs óra látogatása alól felmenthetők (Kt.69 §) 

 

Kötelezően választható tárgyak:  szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-

vizáció, (együttes műveltségi programként is tanítható), zongora, második hangszer, kamara-

zene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgy: 

szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, (együttes műveltségi prog-

ramként is tanítható), zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene 

 

(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak 

tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület önálló zenei alapismereteket 

tartalmazó helyi-tanterv készíthető) 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, orgona, csemballó, hárfa, 

harmonika, gitár) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kiegészítő kötelező foglal-

kozás. 

 

ZONGORA TANSZAK SZAKMAI ANYAGA 

 

I. Integráció 
Az integráció az interdiszciplinaritásra /transzdiszciplinaritásra/ épül, vagyis a  

különböző szakterületek közötti kapcsolatkeresés révén jön létre egy nagyobb  

rálátású, tartalmi integráció.  
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Ennek közös alapjai, nagyon egyszerűen fogalmazva a következők:  

 

elemek 

szerkezeti elvek 

funkció 

 

1. Elem 
 

A zene vonatkozásában a hangot tekinthetjük elemnek, mint minden hangzás elemét. Nyelvi 

elemnek is nevezhetjük, miután zenei nyelvről van szó. 

Amikor zenélünk, különböző hangokat játszunk egymás után, ezek természetesen meghatáro-

zott rend szerint, meghatározott módon szólalnak meg. Ahhoz, hogy tudjuk, mikor, milyen 

módon használjuk a hangokat, tudnunk kell a hangokkal bánni, ismernünk kell a hangok tu-

lajdonságait, és ismernünk kell a rendelkezésünkre álló hangszert, amelyen megszólaltatjuk a 

hangokat.  

  

A hangok legjellemzőbb sajátosságát a színük adja, amit lényegében hangszínnek nevezünk. 

A hang megszólalásakor együtt szól bizonyos felhangokkal, ez határozza meg a hang színét, 

amit az egyes hangszereknél különböző módon vizsgálhatunk. A hangszín adja tehát a hang-

szerek jellegzetes hangzását, ezáltal tudjuk megkülönböztetni őket egymástól. Például a férfi 

és a női hang is emiatt ismerhető fel.  

 

A hangra jellemző az ereje, lehet nagyon erős, nagyon halk, és közte sokféle átmenet.  

 

A hangot magassága is meghatározza, a legmélyebbtől a legmagasabbig. Minden hangszernek 

más a hangterjedelme. 

 

Az sem mindegy, hogy egy hang milyen hosszan szól: nagyon röviden, nagyon hosszan, vagy 

a kettő között. A hangnak tehát az idővel is szoros kapcsolata van.  

 

Összefoglalva: a hangot a következő tényezők határozzák meg: 

szín 

erő 

magasság 

idő 

 

Zenei elem zongorára vonatkoztatva 

A zongora különböző megszólaltatási lehetőségei: 

a) Billentyűk: fehérek 

                        feketék  

     Megszólaltatásuk: ujjakkal, tenyérrel, alkarral, stb. 

 

b) Pedálok: hangzúgató 

                    prolongáló  

                    halkító 

 

c) Húrok – 

     Megszólaltatásuk: pengetés – körömmel 

                                                     ujjpárnával 
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                                   glissando – körömmel 

                                                     ujjpárnával 

                                   húrlefogás ujjal és a billentyű ütögetése 

                                   különböző preparált lehetőségek /húrok, billentyűk/ 

 

d) A hangszer teste, fája –  

     Megszólaltatás például ütögetéssel 

      

2. Szerkezeti elvek 

Az elemek meghatározott szerkezeti elvek szerint alkotnak egységes egészet. A tanulás kezde-

tén a legtermészetesebb az ellentét átmenet elvét használni. Ezt követi a ritmus, az arányok, 

/szimmetria, aszimmetria, aranymetszés/, a párhuzam, az ismétlés, a visszatérés. A felsorolt 

szerkezeti elvek különféle kapcsolatban állnak egymással, és többféle típus lehetőségét is ma-

gukban foglalják. Ennek átgondolása és az adott feladatnál történő megvizsgálása igen fontos. 

3.Funkciók konkrétan zongorára transzponálva 

 

II. Improvizáció 
Elem: hang 

Szerkezeti elv: Ellentét – Átmenet 

Az ellentét – átmenet lényege 

Ellentét – átmenet az életben, a természetben 

Ellentét – átmenet a művészetben  

 

Improvizációs/Kompozíciós feladatok az ellentét –átmenetre építve: 

 

Különböző módon megszólaltatott hangok a zongorán - változó hangszín,  változó erő, válto-

zó magasság, változó idő. 

Azonos módon megszólaltatott hangok a zongorán - azonos hangszín, azonos erő, azonos ma-

gasság, azonos idő. 

Hangszín ellentétek 

Hangerő ellentétek 

Hangmagasság ellentétek 

Hangidő ellentétek 

Hangok létrehozása átmenetek alkalmazásával 

A megszólaltatott hangok és a köztük lévő „nem hangok” -csendek-viszonya.  

Egy adott hang /azonos magasság/ - ellentét, majd átmenet: hangszín, erő, idő. 

Egy adott hang /oktávok/ - ellentét, majd átmenet: hangszín, erő, magasság, idő. 

Adott hang és környezete. 

Hangzáskarakterek: „pont-vonal-foltszerűség” 

- „pontszerűség”-staccato karakterek 

- „vonalszerűség”-legato karakterek 

- „foltszerűség”-cluster, akkord karakterek 

- ellentét-átmenet a „pont-vonal-foltszerűség”-ben 

Hangszerbemutató / Milyen hangzáslehetőségekkel rendelkezik a zongora? 

Hangzások és színek a zongorán 

Meditáció / Megtervezett, átgondolt, egységre törekedő zenei megnyilatkozás/ 

Páros – páratlan  

Kérdés - Válasz 
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Dúr – moll  

Domináns –Tonika – Szubdomináns  

Irány ellentétek 

Ellentétes karakterek 

Egyszólamú – Többszólamú 

Dallam – Kíséret 

Kötött – Kötetlen 

Különféle stílusok ellentéte 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

Sáry László: Társasjáték;  

Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 

Kurtág György: Játékok I. kötet darabjai 

Kurtág György: Játékok I. Preludium és walzer C-ben 

Takács Jenő: Hangzástanulmány 

Takács Jenő: Hangzások és színek 

Cowell: Aeolian Harp 

Károlyi Pál: Négy etüd 

Bartók: Mikrokozmosz  

12. Tükörkép 

14. Kérdés – felelet 

46. Növekedés – fogyás 

49. Crescendo – diminuendo 

59. Dúr és moll 

64. Vonal és pont 

A gyermek Mozart: 21. 

Schubert: E-dúr Keringő 

Dubrovay László: Felhangok 
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Szerkezeti elv: Ritmus 

A ritmus lényege 

Ritmus az életben, a természet ritmusai  

Ritmus a művészetekben 

 

Zenei vonatkozások: 

Hang – idő – érték – ritmus 

A hangok és szünetek értéke 

Egyenletes, egyenlőtlen 

Hangsúly /szabályos, rendhagyó/ –  

Metrum /páros, páratlan/ 

Meghatározott ritmusképletek 

Verslábak ritmusai 

Egyenletes ritmusok 

Egyidőben hangzó kétféle egyenletesség 

Egyidőben hangzó többféle egyenletesség 

Egyenletes ritmuselv a hangkészletben 

Egyenletes ritmuselv a harmóniában  

Egyenletesség a formára vonatkoztatva 

Szabályosság, szabálytalanság a ritmussal kapcsolatban 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

 

A metronom /Mälzel/ 

Beethoven: VIII. szimfónia II. tétel 

Kurtág: Preludium és valcer C-ben 

Sztravinszkij: Tavaszi áldozat – részlet 

Steve Reich: Clapping Music 

Bach: h-moll Menuett /Francia szvit/ 

Messiaen: Amen látomások IV. tétel-, V. tétel rész 

Szervánszky: Zongorakompendium 

Jaques Charpentier: 72 Études Karnatiques 

Stockhausen: Klavierstück III. 

Ligeti: Etüdök zongorára 

 

Szerkezeti elv: Szimmetria 

 

Az arányok lényege 

Arányok az életben, a természetben, a művészetekben 

A szimmetria néhány jellegzetes fajtája: 

Bilaterális /kétoldali/: 

Vízszintes tengelyen történő tükrözés 

Függőleges tengelyen történő tükrözés 

Vízszintes és függőleges tengelyen történő tükrözés 

Transzlációs /ismétlés, eltolás, fordítás, áthelyezés…/  
Ismétlés, osztinato, transzponálás, szekvencia, imitáció, kánon,  
fuga szerkezet, variációs műfajok 



 

 693 

693 

 

Rotációs /forgási/ 
Kétirányú forgáslehetőség 

Kapcsolat a transzlációval /Pl. etűdök/ 

A szimmetria típusok vonatkozhatnak a hang tulajdonságaival kapcsolatos lehetőségekre, a 

ritmusra, a hangközre, a harmóniára, a hangkészletre, a hangnemre, a formára, a tételre, stb. 

A témával kapcsolatos improvizációs és kompozíciós feladatok az Improvizáció tan-

tárgy tantervében szerepelnek. 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

 

Kurtág György: Preludium és valcer C-ben, Tenyeres gyakorló,  

Hommage a’ Paganini,  

Bartók Béla:  Mikrokozmosz I./1-6. 12. III./72. IV./108. VI./141. 

Papp Lajos:  Leggiero 

J. Haydn:  A-dúr Szonáta Menüett tétel 

W. A. Mozart:  C-dúr Menüett 

F. Schubert:  Esz dúr Ländler 

Webern:  Variációk zongorára Op. 27. 

Samuel Adler:  Gradus 8. 

Etűdök 

Népdalok 

Jan Fotek:  7 Prelűd zongorára 

 

Szerkezeti elv: Aszimmetria 

Az arányok lényege 

Arányok az életben, a természetben, a művészetekben 

Szimmetria – aszimmetria 

Az aszimmetria lényege 

 

Az aszimmetria vonatkozhat a hang tulajdonságaival kapcsolatos lehetőségekre, a ritmusra, a 

hangközre, a harmóniára, a hangkészletre, a hangnemre, a formára, a tételre, stb. 

 

Az aszimmetria néhány zenei megnyilvánulása: 

formára vonatkoztatva:  

egytagú forma tagolódása: 

rövid kérdés – hosszú válasz 

hosszú kérdés – rövid válasz 

kéttagú forma tagolódása: 

rövidebb rész – hosszabb rész 

hosszabb rész – rövidebb rész 

kicsi-kicsi-nagy / BAR forma 

aranymetszés osztás 

metrumra vonatkoztatva: 

váltakozó metrum 
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Néhány improvizációs/kompozíciós feladat az aszimmetriára építve: 

-ben, staccato hangok 

-ben, pentaton hangkészlet 

3. 8 ütemes zenei mondat –kicsi-kicsi- -ban 

4. Váltakozó metrumok: 4/8, 3/8, 2/8, 5/8 

5. 8 ütemes zenei mondat -  

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

Zippoli: Menüett 

Mozart: B-dúr Menüett 

Mozart: C-dúr Menüett 

Bartók: Mikrokozmosz I./1. V./126. 

Sáry József: Pillanatképek 

 

Szerkezeti elv: Aranymetszés 

Az arányokról 

Az aranymetszés lényege és lehetőségei 

Szimmetria – aszimmetria – aranymetszés  

Az aranymetszés megnyilvánulási formái az életben, a természetben, a művészetekben 

 

Néhány improvizációs/kompozíciós feladat az aranymetszésre építve: 

 Aranymetszés arányú osz -ben 

-ben 

-ben 

Aranymetszés a hangkészletben: pentaton 

Aranymetszés: modellek /1:2, 1:3, 1:5/ 

 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

Mozart: C-dúr Menüett 

Chopin: 1. Prelűd 

Bartók: Mikrokozmosz I./1. 4. II./54. III./72. 75. 91. IV./109. VI./142. 

Lutosławski: 3 darab 

Lutosławski: II. Etűd 

 

Szerkezeti elv: Párhuzam 

A párhuzam lényege 

Párhuzamosság az életben 

Párhuzam a természetben, a művészetben 

 

A párhuzam vonatkozhat a hang tulajdonságaival kapcsolatos lehetőségekre, a ritmusra, 

a hangközre, a harmóniára, a hangkészletre, a hangnemre, a formára, a tételre, stb. 

 

Néhány improvizációs/kompozíciós feladat a párhuzamra építve: 
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Párhuzam egy adott hanggal és oktávaival 

Dúr-pentachord párhuzam 

Moll-pentachord párhuzam 

Párhuzam 1:2 modell pentachodjával 

Párhuzam 1:3 modell pentachordjával 

Párhuzam 1:5 modellel 

Párhuzam egészhangú skálával 

Párhuzam szabadon 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

  

Bartók: Mikrokozmosz  I. 1-9. 11. 16. 18. 

II. 62. 

III. 73. 

Liszt Zongora műveiből válogatva 

Kodály: Sírfelirat 

 

Szerkezeti elv: Ismétlés 

Az ismétlés lényege 

Ismétlés az életben, a természetben, a művészetben 

Ismétlés – visszatérés 

 

Néhány improvizációs/kompozíciós feladat az ismétlésre építve: 

 

Hangismétlés 

Ritmusismétlés 

Hangközismétlés 

Harmóniaismétlés  

Hangnemismétlés 

Motívumismétlés  

Dallamismétlés 

Periódusismétlés  

Négysoros, népdalszerű forma: AABA 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

Barokk táncok 

Klasszikus táncok 

Schubert: Táncok 

Bartók: Mikrokozmosz: I./8. 26. 

Webern: Kinderstück 

Simeon Ten Holt: Canto ostinato 

Sikorski: Autograph for piano 

Philip Glass: Music in Fifths 

Madarász Iván: Re-peticio 
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Szerkezeti elv: Visszatérés 

A visszatérés lényege 

Az ismétlés és visszatérés közötti azonosság és különbség 

Visszatérés szerepe az életben, a természetben, a művészetben 

 

Néhány improvizációs/kompozíciós feladat a visszatérésre építve: 

 

Hangvisszatérés 

Ritmusvisszatérés 

Hangközvisszatérés 

Harmónia visszatérés 

Hangnemvisszatérés 

Motívum visszatérés 

Dallamvisszatérés 

Periódus visszatérés 

Szóló – Tutti játék 

Háromtagú szerkezet  A B Av 

meghatározott hangkészlettel, 

meghatározott metrumban 

Gyors – lassú – gyors játék 

Négysoros, népdalszerű forma  A Av B Av 

Ritmus rondó 

 

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 

 

 Gamelan zene /Szóló – Tutti/ 

 Klasszikus menüett /Triós forma/ 

 Klasszikus rondó 

 Klasszikus szonáta 

 Bach: Invenció, Fuga 

 Népdal 

 T.Sikorski:Rondo 

 Philip Glass: Mad Rush  

 

 

Szerkezeti elv: Variáció 
 

A variáció lényege /azonos, különböző, hasonló/ 

Variáció az életben, a természetben, a művészetekben 

Néhány improvizációs/kompozíciós feladat a variációra vonatkozóan: 
Azonos ritmus mellett, a ritmus tempójának, dinamikájának változtatásával, 

háromféle karakter 

Azonos dallam különböző karakterei 

Harmónia-variálás 

Hangfekvés-variálás 

Hangulati változatok 

Variációs forma /barokk, klasszikus stb./  

A feladatokhoz kapcsolódó néhány példa: 
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Kuhlau: Variációk 

Haydn: Variációk 

Mozart: Variációk 

Beethoven: Variációk 

Bartók: Mikrokozmosz: III./87. VI./140. 

Kocsár Mikós: Hang-portrék zongorára 

 

A szerkezeti elvekhez kapcsolódó improvizációs és kompozíciós feladatok bővíthetők pl.: a 

zongora és improvizáció tantervekben szereplő Felhasználható irodalomból szabadon választ-

va, valamint művészeti, természeti, tudományos és egyéb analógiákkal. 

 

III. Interpretáció 
Pedagógiai rendszerünkben az interpretáció tágabb értelemben, mint a személyiség 

bárminemű megnyilatkozása jelenik meg. Szűkebb értelemben bármely zenemű, vagy 

improvizáció hangszeres előadása során az előadó és a szerző gondolatainak, egymásra 

hatásának árnyalt megjelenítéseként értelmezhető. 

IV. Javaslatok, útmutatások 
 

Kezdő növendékeknél a tanulást célszerű improvizációkkal indítani. Ez akkor különösen 

lényeges, ha a gyerek még nem tud írni, olvasni.  

Improvizálás közben a növendék játékos formában, szinte észrevétlenül tanul meg számtalan 

dolgot, hangszertechnikai megoldást, és első pillanattól kezdve, a megadott kereteken belül, 

önállóan építkezik. Így viszonylag hamar kialakul benne az a kreatív magatartás, amit a zon-

goradarabok tanulása közben is alkalmaz. Ennek eredményeképpen nem idomított, hanem 

fokozatosan önmaga által létrehozott interpretálás jön létre a darabok előadásában éppúgy, 

mint saját improvizációinak és kompozícióinak játszásakor. 

 

Lényeges a rendszeres kompozíciós feladat megadása is. Itt hosszabb idő áll rendelkezésre a 

gondolat javítására, ami egyúttal a zenei szerkesztést is jobban megvilágítja.  

A háromféle tevékenység: improvizálás, kompozícióírás és zongoramű tanulás, nagyon pozi-

tívan hat egymásra és jól kiegészíti egymást. Ettől sokkal érzékenyebb, meggyőzőbb és színe-

sebb zenei megnyilatkozások születnek. 

 

Célszerű első pillanattól kezdve négykezes /hatkezes/ rögtönzéseket is játszani, tanár és nö-

vendék, növendék és növendékpárosításban is.  

Itt az egymásra figyelés és az egymástól tanulás játszik lényeges szerepet. 

 

Fontos, hogy a növendékek zenei tanulmányaik során fokozatosan minden stílussal megis-

merkedjenek, és jártasak legyenek a régi zenében éppúgy, mint a kortárs zenében vagy a jazz-

ben. Ez szükségszerűen feltételezi a mai zene notációjának megismerését is. 

 

Az analógiás feladatok nagymértékben segíthetik az adott probléma megértését.  

Az analógiák lehetnek vizuális jellegűek, vonatkozhatnak a mozgás, az irodalom, vagy bármi-

lyen más kapcsolható szakterületre a növendékek illetve a tanár érdeklődésétől függően. 

 

A tanár feladata a gyerek kíváncsiságának a felkeltése és a tanulás segítése. Ha ez sikerül, ak-

kor az óra, a zenélés öröm a gyerek és a tanár számára egyaránt. 
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Végül fontos hangsúlyozni, hogy a zongoratanításban is elsődleges cél, a zenetanításon ke-

resztül a minőségi ember, a „teljes ember” kialakításának segítése. Ez adja meg a művészeti 

nevelés értelmét, értékét és a tanár felelősségének a súlyát. 
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HEGEDŰ TANSZAK SZAKMAI ANYAGA 

 

Általános alapelvek 
 

A tanórák megtervezése, megszervezése és lebonyolítása a hagyományos hangszertanítási 

anyag kiegészítésével történik. A célkitűzés az, hogy a tanítványok a zenei és hangszertechni-

kai feladatokat a lehető legtermészetesebben oldják meg, ugyanakkor a saját szintjükön figyel-

jenek a bennünket körülvevő világ, a természettudományok és a különböző művészeti ágak 

közötti összefüggésekre. A sokoldalú ember kifejlesztése a feladat, aki a világot egységes 

egészként képes értelmezni. 

 

Az interdiszciplináris kapcsolatok úgy kerülnek előtérbe, hogy a jelenségekről a különböző 

területek közötti közös gyökerekre irányítjuk a figyelmet. Így a szerkezeti alapelveket, mint pl. 

párhuzam, ellentét, szimmetria, átmenet, variáció stb. nemcsak a zenei feladatokra, hanem a 

mindennapi életre, a természetre, a tudományokra és a társművészetekre is vonatkoztatjuk. 

Ezek között is elsősorban a vizuális területre, ahol a rajz, mint egy legszemléletesebben kife-

jező ábrázolásmód jól hozható párhuzamba a zenei feladatokban jelentkező szerkezeti alapel-

vekkel. Ezért kapnak többek között rajzi feladatokat is a gyerekek, amikor alapelemekkel, 

szerkezeti elvekkel foglalkoznak, és így jobban látják a különböző területek azonosságait is. 

 

Az integrációs csomópontokra figyelés a zenei anyag más oldalról való megközelítését jelenti, 

ami segít a zenei tartalom mélyebb összefüggéseit is felfedezni. 

Az interpretáció, mint az adott darabok, vagy saját kompozíciók és improvizációk előadása, az 

integráció, mint a közös gyökerekre figyelés, valamint az improvizáció, mint bizonyos szem-

pontok szerinti rögtönzés egymáshoz kapcsolódó, egymásra ható, egymást segítő és egymással 

egységet alkotó összetevői a tanításnak. 

 

 

A központi tantervek programját, célkitűzéseit, javasolt tananyagát figyelembe véve a követ-

kező improvizációs feladatokat építjük be a tanítás folyamatába. 

 

Hangszeres előkészítő 

A hegedű megszólaltatása pengetéssel, vonóval  húrlefogás glissandóval, az egész fogólap 

birtokbavételével. 

Kompozíciós feladatok: : egyszerűbb ritmusok, melyek lehetőséget adnak a vonóhúzás gya-

korlására is. Rajzi analógiák egyszerű alapelemekkel. 

Tananyag: Szilvay Géza hegedűiskola kezdőknek. 

Félévben összefoglaló óra. Év végi vizsga: 2-3 gyermekdal improvizáció, ritmuskompozíció. 

 

1.osztály 

Ritmikai átmenetek gyakorlása kompozíciós feladatként, gyermekdalok, könnyebb gyakorla-

tok megtanulása lehetőleg kívülről. Pentachord dallamok otthoni komponálása,  

rajzi analógiák  a zenei anyagban előforduló szerkezetekre, pl. ismétlés, szimmetria stb. 

 

Tananyag: Dénes I. 

Félévben előjátszás: egy előadási darab, egy hozzákapcsolódó improvizáció és/vagy  kompo-

zíció 

Év végi beszámoló: 2 előadási darab, egy kompozíció és egy hozzá kapcsolódó rajzi analógia. 
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2.osztály 

Pentaton dallamok rögtönzése, komponálása. Pontozott ritmusok, triolák gyakorlása improvi-

zációkon keresztül. Rögtönzés hármashangzatokra 

Rajzi analógiák: ellentét, ismétlés, párhuzam 

Tananyag: Dénes II. 

Félévi előjátszás: 1 előadási darab, kapcsolódó improvizáció és/vagy kompozíció 

Év végi beszámoló: 1 etűd, 2 előadási darab, valamelyikhez kapcsolódó improvizáció és/vagy 

kompozíció, rajzi analógia. 

 

3.osztály 

A szabad improvizációk egyre sokrétűbb alkalmazása vonórúddal a húrok ütögetése, balkéz 

pizzicato,  glisszandó lefogott hanggal és üveghanggal. Fekvéstanulmányok elkezdése. 

Rajzi analógiák, kompozíciók különböző szerkezeti elvekre (pl. ABA formára) 

Tananyag: Dénes III.-IV. 

                  Wohlfart 

                  Bartók duók 

Félévi meghallgatás: 1 Wohlfart etűd, 1 előadási darab,  kompozíció és/vagy  improvizáció 

Év végi beszámoló: 1 etűd, 2 előadási darab, valamelyikhez kapcsolódó kompozíció és/vagy 

improvizáció, 1 rajz. 

 

4.osztály 

Improvizációk, kompozíciók a következő technikai feladatokkal: glissando, vibrato, fekvésjá-

tékok, II. és III. fekvésben vonótechnikai gyakorlatok, dobott vonó arpeggio, tremolo 

Rajzi analógiák, kompozíciók szerkezeti elvekre. 

Tananyag: Dénes III-IV., Wohlfart, Kayser I., Bartók duók . 

Félévi meghallgatás: 1 Kayser etűd, 1 előadási darab, kompozíció és/vagy improvizáció 

Év végi beszámoló: 1 etűd, 2 előadási darab, egy kapcsolódó kompozíció és/vagy 1 analógiás 

rajz 

 

5.osztály 

Különféle vonás nemekkel improvizációs és kompozíciós feladatok. Egyszerűbb variációk, 

szabad improvizációk. 

Tananyag: Dénes V-VI., Kayser I.II. , Dancla op.68., Bloch: hangsoriskola, Bartók: duók, 

Pleyel: duók. 

Félévi meghallgatás: 1 etűd, 1 darab zongora kísérettel, 1 kompozíció és/vagy improvizáció 

Év végi beszámoló: kotta nélkül 1 etűd, 1 koncerttétel, improvizáció és/vagy kompozíció, 1 

analógia rajz 

 

6.osztály 

Trilla gyakorlatok, fekvésváltás gyakorlatok, vibrátó gyakorlatok, etűd improvizációk, külön-

böző hangzások a hegedűn. 

Tananyag: az 5 évfolyamnál felsoroltak. 

Félévi meghallgatás: 1 előadási darab, 1 kompozíció 

Év végi beszámoló: 1 etűd, 1 koncerttétel, 1 kompozíció, 1 analógia rajz 

 

Ez a program elsősorban az „A” tagozatos növendékekre vonatkozik, a „B” tagozatos tanulók 

lehetőség szerint 1 évvel magasabb évfolyamot végeznek, és mennyiségben többet nyújtanak. 
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A továbbképző osztályokban a szakiskolai anyagból válogatunk, és tovább fejlesztjük az 

improvizációs, kompozíciós készséget. 

 

Minden évfolyamból főleg a „B” tagozatosok évközi és év végi hangversenyeken szerepelnek, 

Az etűdök és a darabok mennyisége a tanulók képességei, és szorgalma szerint változik. 

 

Tárgyi feltételek: hegedűk, zongora, állványok, húrok, gyanták, metronóm, magnetofon, 

 CD-k, kották 
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FAFÚVÓS TANSZAK SZAKMAI ANYAGA 
 

 

Hangszerek: 

furulya, fuvola, oboa, klarinét 
 

Alapfokú ismeretek: 
A zenei hang és természethangok kapcsolata. 

Zenei hang: 16-20000Hz terjedő rezgésszámú hangok. 

Rezgések, hang létrehozása a levegő által a hangszeren, természethangok kipróbálása a fúvó-

kán, nádsípon, huhogás, duruzsolás, kukorékolás, éneklés a hangszerbe. 

A hangszertartás, szájtartás, testtartás kialakítása és megszólaltatás a speciális tulajdonságokat 

figyelembe véve és a természetességet megtartva történik. 

A fúvós hangszer tanulás nem zavarhatja az emberi test természetes működését, fokozatosan 

kell beépülnie a légzésnek és fújás technikának a mindennapos életbe. 

A fúvós hangszer megszólaltatása és az artikuláció kapcsolata: 

Az artikuláció hangzók formálása a szájüregben és azok továbbítása a hangszerbe. Ez lehet 

ösztönös és tudatos. A gyerekek ösztönösen artikulálnak, formálják a hangokat amikor elkez-

denek hangszert tanulni, idővel egyre tudatosabbá válik és ezáltal minőségi különbség lép fel. 

A zenei hang tulajdonságai: 

Erő-idő-magasság-hangszín mind jelen vannak az artikulációban, ezek alkotják. A hangszín a 

felhangok sűrűségétől, számától függ és az artikulációtól de a különböző hangszertesteken 

belül másképpen keletkezik a rezonancia. Másképpen rezonál a húr, mint a fém (fuvola), nád: 

oboa, klarinét, fa: furulya, hegedű. 

 

Előképzős feladatok 
Hangképzés gyakorlatok:  

 kitartott hang gyakorlása rendszerese 

 különböző hangerővel                 különböző időtartammal 

Improvizáció:  

 természethangokkal: elemeiben és összefoglalás jellegűen egyénileg és  

                                                         csoportosan 

                      

- erő-idő, magasság, hangszín ellentétek 1 vagy több hanggal egyénileg és csoportosan 

Zenei művek szerkezete: 

Zenei hang – motívum – ütem – periódus, 

gyermekdalok, népdalok szerkezete 

Kompozíció és improvizáció: 

Halk – hangos 

Magas – mély 

Rövid – hosszú                                  ellentét és átmenetek 

Zene és csend 

 

Ritmus sor létrehozása egy vagy több hanggal. 

 

Művészeti analógiák: 

Műveletek a vizuális elemekkel 

Vizuális elemek: folt, pont, vonal 
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Műveletek ellentétre, átmenetre építve 

 

1. és 2. évfolyam 
Az előzőekben felsorolt hangszerkezelési technikák tudatosítása, fejlesztése: Különböző arti-

kulációs tagolások kialakítása, pl. kötött – elválasztott 

Artikuláció: 

- Pontszerű, rövid hang, a nyelv hegyét érintjük a fúvókán, nádsípon, fejen 

- Röviden és keményen t – mássalhangzóval 

- Lágyabban d – mássalhangzóval vagy nyelv nélkül csak levegővel 

- Vonalszerű: a hangot ta- -vel lágyabb 

- Foltszerű: a mássalhangzókat m-mel, p-vel, n-nel, l-el mondjuk, miközben nyitjuk ill. 

zárjuk a magánhangzókat o ö-vel, u ü-vel, a á-val 

 

Improvizáció: 

Nyitott – zárt hangzók 

 

Éles – tompa 

Kemény – lágy      hangszín ellentét 

 

Kerek – szögletes 

Hegyes – lekerekített         formai ellentét 

 

Improvizáció és kompozíció: 

 Kérdés – válasz kapcsolat 

 Különböző artikulációs tagolásokkal, ellentéttel 

 Ellentétpárokkal 

 Szimmetriákkal: ismétlődő, tükörkép, párhuzam, visszatérés 

 Szimmetria – aszimmetria 

Hangkészlet:  

- pentaton, pentachord 

- dúr és moll hangsorok 

- 1:5 1:2 1:3 Modellek 

- kromatikus hangsor 

- egészhangú hangsor 

 

A fentiekhez kapcsolódó zeneművek a felhasználható irodalomból válogatva. 

 

Művészeti analógiák 
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3. és 4. évfolyam 
 

A megszerzett ismeretek tudatosítása és továbbfejlesztése. Különböző hangzás karakterek 

létrehozása. 

- Felhangok létrehozása, amelyek az alaphang rezgésszámának többszörösei  

- Lebegés 2 hang között: hang magasságának lefelé ill. felfelé történő változtatásával 

negyedhangokkal, hangcsúsztatások: glissando 

- Akkordok kipróbálása a billentyűk fogástáblázat szerinti lefogásával és szabadon a 

hagyományos fogáslehetőségek megváltoztatásával, akkord-variációk létrehozása 

 

Improvizáció és kompozíció: 

Hangszerbemutató. Különböző artikulációs formák létrehozása és ezek variánsai 

- Tenuto, legato, portato, marcato, staccato elemekkel 

             Staccato – legato 

             Tenuto – legato                          különböző artikulációs párokkal 

             Staccato - marcato 

- Etűd kompozíció 

- Párbeszédek 

- Imitáció, variáció, szekvencia, tükörkép 

- Kötött, kötetlen játékok 

Hangkészlet: modális hangsorok, dúr és moll hangsorok 

                     Dodekafon 

                     Maggiore – minore váltás 

                     Szabad hangkészlet 

 

Interpretációs megoldásra vonatkozó zenei utasítások ismerete, hangkészlet, harmóniák meg-

figyelése. 

A fentiekhez kapcsolódó zeneművek a felhasználható irodalomból válogatva 

 

Művészeti analógiák: 

Rajzi feladatok három elem használatával 

 Variáció 

 Szimmetria - aszimmetria 

 Karakter ellentétek 

 

5. évfolyamtól és továbbképző osztályok 
Tudatos és igényes hangképzés hangszertechnikai továbbfejlesztése tiszta intonációval, jó 

légzés-támasz kontrollal. 

 

Különböző hangzáskarakterek együttes megjelenése zenei művekben, improvizációban és 

kompozícióban. 

Zenei művekben:  

- Zongorakíséretes 

- Zenekari kíséretes 

- Egyéb hangszerkíséretes pl. hárfa, gitár 

- Kis létszámú kamaraegyüttes 

- Zongora – vonós – fúvós – ütő 

- Duo, trio, quartett, fúvósötös, fúvós ensemble 
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Zenei improvizáció: 

- Dallam és kíséret váltott szerepekben 

- vonalszerű tartott hangokkal 

            - foltszerű akkordikusan 

      - pontszerűen rövid hangokkal 

- Különféle stílusok ellentéte 

- Szabad rögtönzés ellentétekkel, különböző hangkészlettel, szólóban, párbeszédben és 

csoportosan 

- Solo – tutti játékok 

- Meditáció 

 

A fentiekhez kapcsolódó zeneművek a felhasználható irodalomból válogatva. 

 

Művészeti analógiák vizuális elemekkel: 

Rajzos kompozíció különböző hangzáskarakterek megjelenítésével az artikuláció sokféleségé-

ről – ehhez kapcsolódóan zenei rögtönzés egy vagy több hangszerre, kamaracsoportra. 

 

Szerkezeti analógiák: 

A konkrét zeneművekhez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók: 

Rendező elv: 

- Adott motívumra, témára 

- Adott stílusra 

- Adott ritmusra a stíluson belül 

- Adott hangszerre és stílusra 

- Adott harmóniára a stíluson belül 

Szerkezeti elv: 

- Tükörkép 

- Szimmetria, aszimmetria 

- Párhuzam 

- Visszatérés 

- Aranymetszés 

- Ellentét és átmenet 

Variációs szerkesztés 

Feladat: 

- azonosság és különbözőség megfigyelése, kikeresése a hangzásban, artikulációban 

- arányok kiegyenlítettsége zenei szerepek szerint, hangszín simulások 

- stílus és formai meghatározás, ritmus jellegzetességek, dinamikai sajátosságok. 

A zeneművek tanulása az improvizáció és a kompozíció hármas egysége  

elválaszthatatlan a zenei tanításban. 

Így a gyerekek nyitott és teljes rálátást, gondolkodásmódot szereznek, melynek  

birtokában látják, ismerik és értik az összefüggéseket és az őket körülvevő világot. 

  

Felhasználható irodalom 

 

Az alapfokú művészetoktatás érvényben lévő tanterveinek javaslatai alapján kiegészítve a 

tanár saját ajánlásaival 
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GITÁR TANSZAK SZAKMAI ANYAGA 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programját figyelembe véve a tananyag az ANK Martyn 

Ferenc Művészeti Szabadiskola zenei tagozatának szakmai programjával egészül ki. Ily mó-

don az egyes évfolyamok anyaga az integrációs szempontok köré csoportosul és improvizáci-

ós, kompozíciós és analógiás feladatokkal bővül. Fontos szempont a hangszer tulajdonságai-

nak figyelembe vétele, a hangképzés, a hangszertechnikai problémák és mindazon zenei isme-

retek átadása, amelyek fokozatosan feldolgozásra kerülve növelik a tanulók képességeit, tu-

dásszintjét. 

 

A képzési program szakmai anyaga: 

hangszer megismertetése 

hangszertartás 

kotta ismeret gitár nézetben  

kéz ujjainak elhelyezése 

mozgások automatizmusok kialakítása  

pengetések húrok közötti eligazodás 

váltott pengetések 

többszólamú játék 

improvizációk, kompozíciók és analógiás feladatok 

Ezek a csoportok természetesen a tanulás folyamatában nem válnak el egymástól, át meg át 

szövik egymást, kiegészítik, javítják egymást. Az évfolyamokban egymásra épülnek, és min-

dig magasabb fokra emelkednek. 

 

Improvizációk, kompozíciók, analógiás feladatok: 

Olyan szinten várható el az improvizáció valamint a kompozíciók írása a gyerekektől amilyen 

szinten a tananyagban tartanak, természetesen, ha ezt folyamatosan feladatként tűzzük ki szá-

mukra. 

 

Improvizációs feladatok:  

a gitár sajátosságainak megfelelő megszólaltatási lehetőségek: 

 pengetés üres húrokkal 

 meghatározott hangkészlettel., 

 hangszeren dobolás, 

 egyszólamú dallam, 

 dallam kísérettel, 

 pentachord, pentaton hangkészlettel, kromatikus hangokkal 

 párbeszéd a tanárral, vagy tanulótársával,vagy csoportosan.  

 szabad rögtönzés adott hangkészlettel, adott ritmussal, kromatikus hangsorral,stb. 

 újjlefogásokkal,  

 hármashangzatok különböző felbontásával 

 

Kompozíciós feladatok: 

 a gitár sajátos elemeivel és a szerkezeti elvek bekapcsolásával következők a lehetőségek.:  

 egyszerű ritmuskompozíció írása megadott ütemszám, és megadott metrumra..  

 Kompozíció a tanult anyag valamelyik etűdjére:  

 megtartva a hangkészletet, de megváltoztatva a ritmust,  

  megtartva a ritmust, de megváltoztatva a hangkészletet. 

 Kompozíció adott harmónia sorra 
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 egyszerű dallamkompozíció ismétlésre vagy visszatérésre 

 kérdés-válasz, szabad kompozíció 

Művészeti analógia feladatok: 

Rajzolás szerkezeti elvekkel, vizuális elemekkel 

természeti analógiák keresése. 

  

A zenedarabok az alapfokú művészetoktatás gitár tantervben szereplő felhasználható iroda-

lomból válogatva kerülnek feldolgozásra. 

  

Hangszeres előkészítő: 

Félévi, és év végi beszámoló anyaga: egyszerű dalok játéka, improvizáció és/ vagy kompozí-

ció. 

Alapfok 1-6 osztály: 

Beszámolók anyagai: különböző jellegű előadási darabok, etűdök improvizációval és/ vagy 

kompozícióval. 

Továbbképző I-IV. osztály 

Az eddig megszerzett technikai ismeretek mellett nehezebb etűdök, darabok tanulása kamara-

zene darabok játéka improvizáció és/ vagy kompozíció hozzáadásával. 
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KLASSZIKUS SZINTETIZÁTOR SZAKMAI ANYAG 
 

A szintetizátor helyi tanterv az iskola zenei tagozatának szakmai anyagával összhangban állí-

tottuk össze. A tananyag a zongora vö., billentyűs oktatás helyi tananyagával megegyezik, 

figyelembe véve a szintetizátor speciális tulajdonságait. 

 

Alapvető szempont e tanszakon is a tartalmi integráció és az improvizáció, komponálás, in-

terpretáció hármas egysége. 

 

A tantárgy bevezetésének elsődleges és hosszú távú célja iskolánkban nem elsősorban a XX. 

századi szórakoztató zenei standard művek megtanítása, hanem a hang létrehozás, hangzás-

teremtés lehetőségeinek a megszokotton túlmenő újszerű kísérleti jellegű kutatása, alkotó ze-

nei tevékenység, majdan a multimédia területéhez kapcsolódás. A számítógépes programokkal 

való összekapcsolása révén kiválóan alkalmas a számítástechnikai kompetencia művészeti 

irányból való fejlesztésére. 

 

A szintetizátor elsősorban hangszín lehetőségei miatt ad számos feladat és megoldás variációt 

az iskolánkban működő zenei tanszakokon jelenlévő feladatsorokhoz. Természetesen elem-

ként a szintetizátoron létrehozható lehetséges hangokat, hangzásokat tekintjük. A szerkezeti 

elvek általánosak a funkciók egyediek. 

 

A szintetizátor használata a zeneelmélet és a gyakorlati szolfézs tantárgyhoz természetesen 

kapcsolható. 

 
Ritmus, hallás, memóriafejlesztéshez jól alkalmazható.
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SZOLFÉZS SZAKMAI ANYAG 

 

A szolfézs helyi tanterv az iskola zenei tagozatának szakmai anyagával összhangban ki-

alakított program, mely természetesen kapcsolódik az improvizáció és a szolfézs A,B 

tagozat hosszú és rövid tanszakú alapfokú művészetoktatás követelményeihez és tantervi 

programjaihoz. 

 

 

A tanítás szakanyagának szervezésénél  és a tanítási módszer kialakításánál alapvető szem-

pont a tartalmi integráció és az improvizáció, komponálás és interpretáció hármas egysége 

ugyanúgy, mint iskolánk többi tanszakán és a vizuális tagozaton is. 

 

A tanulók szolfézs órán nem csak énekhangjukkal, hanem különböző egyszerű ritmushangsze-

rekkel (un. gyermekhangszerek és népi hangszerek), valamint saját hangszerükkel tanulják, 

gyakorolják a zenei nyelvet. Improvizálnak, komponálnak és természetesen népdalokat, kü-

lönböző stílusú zeneműveket tanulnak, mint a többi zenei tanszakon. Ebből következően 

használjuk a „Gyakorlati szolfézs tantárgy” elnevezést, ami ezen elméleti tárgy funkcióját 

szemlélteti. (Kiemelt szempont nem a hangszerkezelés, hanem a zenei, elméleti kérdések, 

ismeretek, jártasságok, készségfejlesztés. 

 

Minden évfolyamon jelen vannak az analógiás feladat megoldások, az éppen tanult zenei 

szakanyag elemekre, szerkezeti elvekre vonatkozó összefüggéseinek egyéb területeken való 

megkeresése, illetve létrehozása. Pl. analógiák a természetben, a művészetekben és a külön-

böző tudományterületeken. Az órákon jelen van a hagyományos értelemben vett készségfej-

lesztés /írás-olvasás-hallás-zenei memória-ritmus-metrum, stb./, valamint ezekhez kapcsoló-

dóan az improvizáció és a komponálás. A gyerekek játékosan és kreatívan tanulnak, ha saját 

munkáikban, kompozícióikban és rögtönzéseikben is alkalmazzák az ismereteket, készsége-

ket. 

 

Szakmai anyag 
 

A szakmai anyag megegyezik a zenei szakanyag programvázlatában az integráció alatt  felso-

roltakkal: az elemek, szerkezeti elvek és funkciók összefüggéseire épül. 

 

A tananyaghoz kapcsolódó improvizációs és kompozíciós feladatsorok az egyszerűtől a bo-

nyolult felé haladva minden évfolyamon spirálisan ismétlődnek és bővülnek, így egyre maga-

sabb szintű szakmai ismeretek és készségek birtokában a tanulók ugyanarra a feladatra mindig 

más és egyre csiszoltabb megoldásokat hoznak létre. 

 

A feladatsorok számtalan variációs lehetőségét nyújtja a mindenkori csoport összetétele és a 

hangszerelés. Alacsonyabb évfolyamokon, (előképző, első, második) jól használhatók a már 

említett népi és gyermek hangszerek, egyszerű hangkeltő eszközök, elsősorban saját testünk és 

környezetünk hangkeltő lehetőségei. 

 

Javasolt hangszerek: csengők, dobok, csörgők, háromszög, cintányér, sípok, kalimba, zanza, 

agogo, tikfa, xilofon és a saját készítésű hangszerek, stb. Az énekhang a tanításban természe-

tesen kezdetektől jelen van. 

Az órák szerves részei az analóg mozgásos feladatok megoldásai. 

Magasabb évfolyamokon gyakoribb a saját tanult hangszer és az énekhang használata. 
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Feladatok 

Néhány kiragadott példa a teljesség igénye nélkül: 

 

A hanggal kapcsolatos jellemzők: 

 

1. Erő: játszunk, vagy énekeljünk: 

 Halk hangokat 

 Erős hangokat 

 Halkuló hangzássort 

 Erősödő hangzássort 

 Különböző erejű hangokat szabadon 

 Azonos erejű hangokat szabadon 

/egyénileg, csoportban, láncban, szóló-tuttiban, stb…/ 

 

2. Idő: játszunk, vagy énekeljünk: 

 Rövid hangokat 

 Hosszú hangokat 

 Rövidülő sorozatot 

 Hosszabbodó sorozatot 

 Különböző hosszakat szabadon 

 Azonos hosszúságokat 

/mérő, lüktetés, számolás/ 

(ritmus, arány) 

 

3. Magasság: játszunk, vagy énekeljünk: 

 Magas hangokat 

 Mély hangokat 

 Mélyülő sort (csúszva, lépve) 

 Magasodó sort (csúszva, lépve) 

 Különböző magasságokat szabadon 

 Azonos magasságokat 1 hanggal 

 2 konkrét magasságot: hangközök 

 3 konkrét magasságot: szelvények 

Sorok 

5 fokúak 

7 fokúak  A tantervi program 

hármashangzat osztályokra lebontott 

négyeshangzat  ütemében haladva 

fordítások is 

 

4. A hangszín, a hang legsajátosabb jellemzője, illetve a meghatározó tényezők 

összességéből fakadó sajátossága. (Erő, idő, magasság, a megszólaltató mozdulat, a 

rezonáns anyag és környezete, a megszólaltató szándék, stb…) 

Néhány hangszínjáték: 

 Különböző hangszínek gyűjtése, felismerése (csukott szem!) 

 Különböző hangszínek létrehozása 1 eszközzel (énekhang is eszköz) 
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 Hasonló hangszínek létrehozása különböző eszközökkel, stb…. 

 

Példák a hangot meghatározó tényezők megismerése utáni feladatokhoz: 

 Erő játékok: 

 Megadott magassággal (1,2,3, stb… hanggal) 

 Megadott hangközzel 

 Hangsorral 

 

 Idő játékok: 

 Megadott magassággal (1,2,3, stb… hanggal) 

 Megadott hangközzel 

 Hangsorral 

 

 Magasság játékok 

 Azonos erővel 

 Különböző erővel 

 Azonos hosszal, stb… 

 

 Magasság játékok: 

 Azonos magasság különböző erő, szabályos hosszúság változások 

 Különböző magasságokkal szabadon, azonos erővel, szabályos hosszúság, 

változások, stb… 

 

Példák: a szerkezetből kiinduló feladatokhoz: 

1.Ismétlés: azonos magasságú hanggal, mely: 

 Erejét megtartja 

 Erejét magadott módon változtatja 

 Erejét szabadon változtatja 

 Hosszúságát megadott módon változtatja 

 Hosszúságát szabadon változtatja 

 Hosszúságát megtartja 

 Hangszínét változtatja, erejét megtartja 

 Stb… 

 Ismétlés és variáció: 

 Hangköz ismétlődés, és variáció az előbbi és egyéb módokon 

 Ritmusképlet ismétlődés és variáció az előbbi és egyéb módokon 

 Zenei forma ismétlődése és variációi (bipódia, tirpódia, sor, periódus, stb….fenti és 

további módokon 

 Harmónia, rend, ismétlés és variáció 

 

Ritmus: Egyenletes ritmus, szabad ritmus 

A ritmusra vonatkozó feladatvariációk szempontjai lehetnek: 

 Ismétlődések 

 Variáció 

 Visszatérés   Erő 

 Ellentét   Idő 

 Tükörkép   Magasság 
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 Kánon    Hangszín 

 Párhuzam 

/Hangszerelés/ 

A többi szerkezeti elveknél is a fentiek szerinti logikával haladva. 

Magasabb osztályokban improvizációs, illetve kompozíciós szempont lehet már egy-egy 

konkrét stílushoz kötődő bonyolultabb zenei forma, a stílus harmóniai szabályára is figyelve. 

 

Kiegészítő anyag / kották 

 Apagyi Mária: ZongorÁlom 

 Kerényi: Magyar gyermekjátékok, mondókák 

 Weörös Sándor: Versek 

 Nagy Játékkönyv 

 Sáry László: Társasjáték 

 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 

 Gonda János: A rögtönzés világa I-III-ig 

 Pécsi Géza: Énektár 1.,2. 

 Korádály Z.: 333 Olvasógyakorlat, Biciniumok 

 Care Orff: Ritmusiskola 

 Kurtág György: Játékok 

 Dobszay L.: A hangok világa I-VI. 

 Klasszikus kánonok 

 Lajtha L.: Széki gyűjtés 

 A magyar népzene tára 
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 KAMARAZENE SZAKMAI ANYAG 
 

Heti 1 óra 

 

 

Irányadók, és nagyon jól használhatók a központi tantervben lévő szempontok és az ajánlott 

kamarazene művek.  

Így erre külön nem térek ki, viszont néhány improvizációs szempontot részletesen feltüntetek, 

főleg a vonós hangszerekre vonatkoztatva. A hangszertechnikai eltérésekkel a fafúvós, ütős, 

zongora és egyéb hangszerekre is adaptálhatók az improvizáció lehetőségei.  

 

 

I. Az „egy” hang megszólaltatásából indulunk ki. 

1. Hanglánc-improvizáció üres húron egyenletes, vagy szabad ritmusban 

2. Ellentét és átmenet 

a.) rövid-hosszú 

b.) lassú-gyors 

c.) magas-mély 

d.) hangos-halk 

3. Tartott hanggal dinamikai játék 

4. Ritmikus átmenetek gyakorlása az egész értékű hangtól a tizenhatodig 

Különféle ritmusok gyakorlása páros, vagy páratlan metrumban. 

 

II. Egymás melletti hangok, vagy különböző hangközök megszólaltatása kötött vagy 

szabad ritmusban. Pentaton vagy pentachord dallamok . Ellenmozgás 

III. Hármashangzat felépítése, dúr-moll ellentét megismertetése. Funkciós rögtönzés 

gyakorlása. 

IV. Szabad improvizációk a hangszerek sajátos megszólaltatásával 

a.) játék a láb mögött 

b.) balkéz pengetés 

c.) jobbkéz pengetés, talpas pizzicato  

d.) glisszandó természetes és üveghanggal 

e.) tremolo 

f.) arpeggio 

g.) vonórúddal a húrok ütögetése 

h.) hangulati improvizációk 

 

 

Beszámolók, szereplések, félévi-évvégi vizsgán, iskolai és városi rendezvényeken konkrét 

zeneművekkel és improvizációkkal.  

 

Vizsgákon szöveges értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

 

Tárgyi feltételek: kottaállványok, kották, magnetofon, megfelelő nagyságú tanterem. 
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 ZENEELMÉLET SZAKMAI ANYAG 
 

 

Jelen szakmai anyag - az alapfokú művészetoktatás zeneelmélet programjával és tantervi  kö-

vetelményeivel egyetértve-  a Művészeti Szabadiskola pedagógiai szemléletét tükröző kiegé-

szítéseket tartalmazza: 

 

A tantárgy feladata: 

 

 A zeneelméleti tananyag elsajátításával szinkronban az improvizációs és kompozíciós 

készség fejlesztése.  

 Különböző zenetörténeti korszakok, stílusok ismerete a zeneelméleti és az ezzel 

szorosan összefüggő formatani sajátosságok alapján.  

 Kiemelt tananyag a bécsi klasszikus stílus, mint az összes stílusokban jelenlévő 

funkciós rend legkézenfekvőbb képviselője. 

 

 A program a Tanterv évfolyamonként lebontott anyaga szerint kerül feldolgozásra. Minden 

feladathoz azonban improvizáció és kompozíció is kapcsolódik, bizonyos esetekben pedig 

különböző analógiák. 

 

   

  Felhasználható irodalom: 

 

 Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 

 Frank Oszkár: Összhangzattan 

 Gárdonyi Z.: Elemző formatan 

 Molnár Antal: A romantikus zene összhangzattana 

 Győrffy István: Összhangzattan jegyzet 

 Gonda János: Jazz  

 Keuler Jenő: Hangrendszer-elmélet 
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ZENETÖRTÉNET SZAKMAI ANYAG  
 
Az alapfokú művészetoktatás zenetörténet tantervben megfogalmazottak kiválóan 
mutatják, hogy a tantárgy tanítása igen összetett, komplex feladat, mely sokrétű ze-
nei műveltséget ad. 
Számtalan lehetőséget kínál a tanár és növendékek számára egyaránt. A tananyag 
tanítható kronológiai beosztásban, de nagyon sok egyéb tartalmi integrációs szem-
pont szerint is, pl. stílusközi hasonlóság, ellentét, organikus kapcsolat, stílust létre-
hozó, betetőző illetve felbontó komponisták, stb… 
 
Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk a kortárs zenére, a jazz, illetve egyéb irányza-
tok megismerésére is. Az anyag évfolyamok szerinti felbontása a tanterv szerint tör-
ténik. 
  
A tantervben szereplő Felhasználható irodalom kiegészítése néhány jazz történeti 
munkával: 
 
 

 Gonda János: A rögtönzés világa I-II-III. 

 Gonda János: Jazz 

 Gonda János: A populáris zene antológiája 
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IMPROVIZÁCIÓ SZAKMAI ANYAG 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

 

Az improvizáció kötelezően választható, vagy választható tantárgy a zeneiskola minden nö-

vendékének. Így az improvizációt választó növendékekre automatikusan az adott főtárgyi óra-

tervben megfogalmazottak vonatkoznak. 

 

 

1.AZ IMPROVIZÁCIÓ TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége. Az improvizáció spontán 

szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgal-

mat: a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat finomítá-

sára, csiszolására nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors 

reagálókészséget. 

 

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai: 

 az improvizáció készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, 

kiegészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, 

különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

 az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal 

összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes 

folyamatában,  

 a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

 a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

 bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) 

fejlesztése, 

 a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan, stb. elemeinek) 

zeneművekben való felismerése és kreatív alkalmazása, 

  tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a 

stílusokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése, 

 az interpretációs készség fejlesztése, 

 a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

 a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

2.KÖVETELMÉNYEK 

 

Követelmények a program elvégzése után 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A növendék 

 ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

 ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 
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 sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a 

hangszeres tárgyakkal szinkronban tanul, 

 ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 

meggyőző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz, 

 ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének 

alapjait, 

 legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

 ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

 az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei 

gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

 legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket 

és törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét. 

 

„B” tagozatos növendékek számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – 

minőségben és mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A növendék az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, 

sajátos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos növendékek számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és 

mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

 

3.TANANYAG 

 

Az improvizáció tananyaga a zenei nyelv egész területét magában foglalja, tehát koroktól és 

stílusoktól független zenei alapokra épül, melyeket – éppen ezért – minden korra és stílusra 

alkalmazni lehet. 

 

Elemek 

A hangzó világ elemének a hangot tekinthzetjük, mivel a zene is és a körülöttünk lévő akusz-

tikus környzet is a hangra vezethető vissza. A hangok különböző tulajdonságainak (hangszín, 

hangerő, hangmagasság és az idő, mint a ritmus egyik legfontosabb tényezője) a megismerése 

és az ezekre épített műveletek évenkénti magasabb szintű feldolgozása minden évben fontos 

kiindulópontot jelent. (Természetesen az elemkérdés viszonylagos, az elemzéstől függően, a 

rész-egész kapcsolatban nagyobb egységek is szerepelhetnek elemként.) 

 

Szerkezeti elvek 

Ellentét, átmenet, párhuzam, szimmetria, aszimmetria, ismétlés, visszatérés. 

A felsorolt szerkezeti elvek különféle kapcsolatban állnak egymással, és többféle típus lehető-

ségét is magukban foglalják. Ennek átgondolása és az adott feladatnál történő megvizsgálása 

igen fontos. 

 

A szerkezeti elvek rendszere és az elemekből való építkezés minden területen megtalálható, a 

természetben éppúgy, mint a művészeti ágakban, vagy a tudományágakban. A szerkezeti el-

vek általános érvényűek, az elemek speciálisak. 

 

Zenei ismeretek 



 

 718 

718 

 

A tananyagnak ez a fejezete azokat a zenei tudnivalókat tartalmazza, amelyeket a növendék a 

többi zenei tantárgyban is lépésről lépésre tanul, itt azonban az egyes zenei problémák, a sajá-

tos zenei nyelv kialakításának érdekében, improvizációk és kompozíciók formájában kerülnek 

feldolgozásra. 

 

Improvizációs és kompozíciós feladatok 

 

Miután új tantárgyról van szó, a zenei ismeretekhez kapcsolt feladatok több helyen tanmenet-

szerűen szerepelnek, a témakörök jobb megvilágítása érdekében. 

Más esetben viszont nincs minden konkrétan megahatározva, hogy sokféle módon lehessen 

folytatni, vagy új feladatot kitalálni. A rugalmas értelmezés tehét itt is érvényes. 

Az improvizációs és kompozíciós feladatok, a saját zenei nyelv kialakítása mellett, a különfé-

le stílusokkal is foglalkoznak. 

 

Felhasználható anyag 

 

A felhasználható anyagban, a teljesség igénye nélkül, csak néhány példa található, ami a zenei 

tanítási anyagból számtalan művel kiegészíthető. A példák között több helyen zongoradarabok 

vagy zongorasorozatok szerepelnek, melyeknek zenei szerkesztési logikája, gondolati háttere, 

bármilyen hangszeres összeállítású kamaracsoportban is tanulságként szolgálhat. 

Így Kurtág György: Játékok I-VII. sorozata sem csak zongoristák számára nyújthat konkrét 

segítséget az improvizáció tanításában. Az anyag a hangszer széles skálán történő megszólal-

tatásától kezdve, a legkülönbözőbb zenei problémák feldolgozásáig, az improvizációs lehető-

ségek valóságos tárházát képezi. 

Már évtizedek óta felmerült az igény a zeneoktatásban a klasszikus zene és a jazz kapcsolatá-

nak kialakítására. Az improvizáció tulajdonképpen összeköti a két területet. 

A programban szereplő jazz-gyakorlatok ezt a kapcsolatot kívánják erősíteni. E helyütt tehát 

nem a jazz autentikus nyelvezetének az elsajátítása az alapvető cél – erre önálló jazz tanterv 

áll rendelkezésre - , hanem a jazz –improvizáció legfontosabb elemeinek alkalmazásáról, pe-

dagógiai hasznosításáról van szó. A felhasználható anyagban ezért is tartjuk fontosnak Gonda 

János:”A rögtönzés világa” című sorozatát. Az I. kötet kimondottan a kétféle zenei stílus 

közös alapjaira épít. A II. kötet a jazz-improvizáció elméletével és gyakorlatával foglalkozik, 

a III. kötetben pedig jazz stílusú zongoradarabok találhatók, improvizációs és kompozíciós 

lehetőségekkel. 
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A tanárok számára javasolt fontosabb szakirodalom 

 

Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene Editio Musica Budapest, 1989. 

 

Keuler Jenő: Hangrendszer-elmélet Debrecen, 1997. 

 

Lendvai Ernő: Bartók dramaturgiája Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964. 

 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében Kodály Intézet, Kecskemét, 1994. 

 

Szelényi István: A romantikus zene harmóniavilága Budapest, 1966. 

 

Frank Oszkár:Hangzó zeneelmélet  Tankönyvkiadó Vállalat, 1990. 

 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció Zeneműkiadó, Budapest, 1970. 

 

R.Donington: A barokk zene előadásmódja Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 

 

K.Geiringer: Johann Sebastian Bach Zeneműkiadó, Budapest, 1976. 

 

Bárdos Lajos: Modláis harmóniák  Zeneműkiadó Vállalat, Budapt, 1961. 

 

Harmat Artúr: Ellenponttan Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1958. 

 

Howard M. Brown: A reneszánsz zenéje Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1980. 

 

Peter Gülke: Szerzetes, polgárok, trubadúrok Zeneműkiadó, Budapest, 1979. 

 

Kárpáti János: Kelet zenéje Zeneműkiadó, Budapest, 1981. 

 

Gonda János: Jazz Zeneműkiadó, Budapest, 1979. 
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ELŐKÉPZŐ 
 

1. évfolyam 

évi 33 óra (heti 1x30 vagy 1x45 perc) 

 

 

Zenei ismeretek 

Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín). 

Szerkezeti elve: ellentét, átmenet 

 

Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak-, hangszerek hangjai). 

Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

 

Hangzáskarakterek, hangkarakterek, - hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – „vonalszerű” 

– „folszterű” hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással összekötött hangok, hosz-

szan szóló hangcsoportok). 

 

Ismerkedés az ABC-s hangokkal (törzshangok, oktávok) 

Hangok a hangszeren. 

 

Ritmika 

A hangok és a szünetek értéke. 

Egyenletes – nem egyenletes. 

Páros – páratlan metrum. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

 

Improvizációs feladatok 

Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolat-

ban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – fe-

szültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 

érdekében). 

Hangok és szünetek kapcsolata. 

„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 

Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek. 

Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók. 

 

Kötött és kötetlen formák. 

 

Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és növendék, növendék és növendék játéka). 

Szóló-tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

 törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján; 
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 a legegyszerűbb hang- és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-

es ütemek felismerése és alkalmazása. 

A növendék legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 egy improvizáció, 

 egy megírt és előadott ritmuskompozíció. 

 

 

Felhasználható anyag 

Sáry László: Társasjáték 
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2. évfolyam 
évi 33 óra (heti 1x30 vagy 1x45 perc) 

 

Zenei ismeretek 

 

Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet 

 

Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció. 

 

Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok). 

Kottaírás: a réi zene és a mai zene notációja. 

 

Hangközök 

Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

Pentatónia. 

Kromatikus hangsor (különböző szelvények). 

Egészhangú skála (különböző szelvények). 

Felhangok. 

 

Ritmika 

A hangok és a szünetek értéke. 

Egyenletes – nem egyenletes. 

Páros – páratlan metrum. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek). 

Négysoros népdalszerkezet. 

 

Improvizációs feladatok 

 

Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolat-

ban az erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenete – fokozások – fe-

szültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 

érdekében). 

A hangszer megszólaltatási lehetőségeinek széles skálája. 

Hangok és szünetek kapcsolata. 

„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

Különféle hangulatok, történések, stb. hangzásai. 

Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek. 

Improvizáció meghatározott hangközzel. 

Improvizáció 2 – 3 – 4 – 5 egymás melletti hangra építve. 

Pentaton improvizációk. 

Improvizáció a pentaton blues-hangsor hangjaival. 

Improvizáció kromatikus hangsor néhány hangjával. 
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Improvizáció egészhangú hangsorral (vagy néhány hangjával). 

Felhangjáték improvizáció. 

Improvizációk meghatározott értékű hangokkal (páros, páratlan metrumban). 

Meghatározott metrumú ritmussora történő improvizáció, a hangok szabadon választhatók. 

 

Kötött és kötetlen formák. 

Négyütemes zenei egységekből álló improvizáció. 

Négysoros improvizációk. 

 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló-tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott 

metrum és ütemszám. 

 

Egy, vagy néhány hangból álló egyszólamú kompozíció. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

 a törzshangok és oktávok ismerete, egyszólamú kottaírás violin- vagy 

basszuskulcsban; az egész-, fél-, negyed-, nyolcadhang és szünetértékek ismerete és 

alkalmazása; 

 a 2/4-es,3/4-es, 4/4-es ütemek felismerése és alkalmazása. 

 

A növendék legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmenetek létrehozni. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

Felhasználható anyag 

Sáry László: Társasjáték 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például Kurták György: Játkok I. 

kötet, Sári József: Bicinien (két hegedűre), Gonda János: A rögtönzés világa I. 
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ALAPFOK „A” TAGOZAT 

 

1.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc) 

 

 

Zenei ismeretek 

Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép. 

 

Variációk 

Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek). 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Hangközök. 

Hármashangzatok (dúr, moll). 

Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

Pentatónia. 

Pentaton blues-hangsor. 

Modellek (1:5, 1:3, 1:2) és pentachordjaik. 

Kromatikus hangsor (pentachordok). 

Egészhangú hangsor. 

 

Felhangok. 

 

Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismértlés) Legato – staccato játékmód. 

Dallam-kíséret-viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord). 

Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép). 

 

Ritmika 

Átkötött hang. 

Pont a hang mellett. 

Pontozott ritmusok. 

Szinkópa (hangsúlyeltolás). 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés-válasz-viszonyok). 

Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás). 

Tizenkét-ütemes periódus (4+4+4 ütemes tagolódás) 

Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezetek). 

 

Improvizációs feladatok 

Hangszerbemutató improvizáció (hangszeren létrehozandó hangok és hangzások széles skálán 

történő megszólaltatása). 

Hangzások és színek a hangszeren. 

Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása. 
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Adott hang más-más környezetben. 

 

Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott ütem-

számmal, vagy szabadon. 

Dúrhármas (mollhármas) hangjaival etűdkarakter játéka. (Az etűd technikai problémáinak 

tisztázása és megjelölése). 

 

Egyszólamú játék (legato, staccato, vagy legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás melletti hang-

gal. 

Pentechord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott ütemszám-

mal vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy növendék játéka, vagy tanár és növen-

dék játéka). 

Improvizáció valamelyik modell hangjaira építve. 

Improvizáció kromatikus hangkészlettel. 

Improvizáció egyszólamú hangsorra építve. 

Pentaton improvizáció. 

Improvizáció a pentaton blues-hangsor hangjaival. 

 

Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum- és ritmusvariálás külön-

böző lehetőségeire és az adott motívum más-más hangon való megjelenéséra (transzponálás). 

 

Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve. 

 

Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy szabadon 

választott hangkészlet) 

 

Tükörkép-improvizációk (ritmus-tükörképek, dallam-tükörképek; megadott vagy szabadon 

választott hangkészlet). 

 

Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve. 

Improvizációk kétszólamú ritmussora építve. A hangkészlet szabadon választható. 

 

Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés-válasz viszony. (A tanár kér-

dez, a növendék válaszol vagy fordítva). 

Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés-válasz viszony. 

Improvizációk 12 ütemes egységekre építve, 4+4+4 ütem, kérdés – hangsúlyozottabb kérdés – 

válasz viszony. 

Négysoros dallam improvizációk. 

 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű 

interpretálás érdekében). 

Mesterek kompozícióhoz kapcsolódó improvizációk. 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióiban is kerüljön 

feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin- vagy basszuskulcsban. 
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Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

 

 kottaolvasás-kottaírás violin- és/vagy basszuskulcsban; 

 módosítójelek ismerete és alkalmazása; 

 pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása 

 

A növendék legyen képes zenei eszközökkel variációkat, párhuzamokat, tükörképeket létre-

hozni. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyag (szóló, kamarazene) 

 két különböző jellegű improvizáció 

 egy megírt és előadott kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla:   Mikrokozmos I. kötet. 

Kurtág György:  Játékok I. kötet 

Papp Lajos:  27 kis zongoradarab 

Sári József:  Bicinien 

   Lépésről lépésre… 

   Sul Tasto 

Gonda János:  A rögtönzés világa I. kötet 
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2.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc 

 

Zenei ismeretek 

Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang. 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés. 

 

Variációk. 

 

Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése. A dúr és a moll skála fokaira épített 

hármashangzatok (négyféle). 

Tonika, domináns, szubdomináns  jelentése. Vezetőhang, szeptimhang. 

A legegyszerűbb összhangzattani alapismeretek. 

 

Ritmika 

Triola. Felütés. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben. 

 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Improvizációs feladatok: 

Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám). 

Etűdimprovizáció egy hármashangzat (dúr, moll, szűkített vagy bővített hármas) hangjaira 

építve. 

 

Egyszólamú etűdimprovizáció T-T-D-T, T-D-DT, (I-I-V-I, I-V-V-I) funkciókra építve, csak a 

hármashangzatok hangjainak használatával. Az improvizációt különböző metrumokban gya-

korolni, egy funkció egy ütemre vonatkozik, a 4 ütemeket ismételve vagy egymással össze-

kapcsolva a növendékek a 4, illetve a 8 ütemes zenei formákat, a kérdés-válasz lehetőségeket 

is folyamatosan gyakorolhatják. 

 

Improvizációk megadott ritmikai problémákra építve (pl. legyen benne triola, stb.). 

Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 

 

Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum és ritmusvariálás külön-

böző lehetőségeire és az adott motívum más-más hangon való megjelenítésére (transzponá-

lás). 

Kétütemes egységekből álló ritmus-, vagy egyszerű dallamimprovizáció az ismétlésre vagy a 

visszatérésre építve. (A kétütemes egységeket betűvel jelölve: AA BB CC stb., vagy 

ABACAD stb.) 

 

Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú hangsor, 

blues-hangsor, a modellek valamelyike stb.) 



 

 728 

728 

 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

 

Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű 

interpretálás érdekében). 

 

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban i kerüljön fel-

dolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin- vagy basszuskulcsban. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2 #, 2 б előjegyzésig. 

Összhangzattani alapismeretek: I-IV-I, I-V-I, I-IV-V-I fokok kapcsolása. 

Kromatika, egészhangú hangsor, modellek (1:5, 5:1, 1:3, 3:1, 1:2, 2:1) felépítése és alkalma-

zása. 

A növendék legyen képes zenei eszközökkel ismétléseket, visszatéréseket létrehozni. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 két különböző jellegű improvizáció; 

 egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla:  Mikrokozmosz I-II. kötet 

Kurtág György: Játékok I-II. kötet 

Sári József:  Bicinien 

   Sul Tasto 

   Die Neun Zwerge 

Gonda János:  A rögtönzés világa I. és III. kötet (első rész) 
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3.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc) 

 

Zenei ismeretek 

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang. 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés. 

 

Variációk. 

 

Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. 

Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang. 

A legegyszerűbb összhangzattani alapismeretek. 

Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, dominánsszeptimakkord. 

 

Ritmika 

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

Változó metrumok. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Két- és háromtagú formák. Rondó. 

Háromtagú blues-forma (A1 A2 B). 

 

Artikuláció:  hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

   tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

Barokk ornamentika. 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Improvizációs feladatok 

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

Improvizáció meghatározott hangközökre építve. 

Hármashangzat-improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek megadhatók). 

Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira (bármilyen hangkészlettel). 

 

Egyszólamú etűd improvizáció T-T-D-T, T-D-D-T, T-S-D-T funkciókra építve, csak a hár-

mashangzat hangjait használva, hangpár és staccato artikulációval. 

Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával. 

 

Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel (pl. gyors 

pergőjáték, trilla, stb.). 

Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve. 

 

Improvizációk dúr jellegű blues-sémával, egyszerű tritonus kísérettel. 

Kétszólamú improvizációk. 

Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, karakterek). 

Improvizáció adott motívumra építve. 

Fokozások – feszültségek – feloldások. 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 



 

 730 

730 

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön fel-

dolgozásra egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Mindenfajta hang- és szünetérték ismerete, használata. Eligazodás páros és páratlan metru-

mokban. 

Minden hangköz ismerete. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete 4 #, 4б előjegyzésig. Egyszerű összhang-

zattani alapismeretek. 

Kromatika, egészhangú hangsor, blues-hangsor, modellek felépítése és alkalmazása. 

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

 egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla:  Mikrokozmos I-III. kötet 

Kurták  György: Játékok I., II., IV. kötet 

Károlyi Pál:  Négy etűd 

Papp Lajos:  Első játékok a zongorán 

Sári József:  Die Neun Zwerge 

   Kilenc miniatűr 

   Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Takács Jenő:  Sounds and Colours 

Samuel Adler:  Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA) 

Jaroslav Vodražka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.) 

Gonda János:  A rögtönzés világa I. 
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4.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc) 

 

Zenei ismeretek 

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang. 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés. 

 

Variáció. 

 

Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. 

Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang. 

Váltóhang, átmenőhang. 

Egyszerű összhangzattani alapismeretek. 

Hangközök, hármashangzatok, négyeshangzatok. 

 

Modális hangsorok. 

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek (1:5, 5:1, 1:3, 3:1, 1:2, 2:1). 

Akusztikus hangsor. 

 

Dodekatónia (12 fokú hangrendszer, a hangok többé-kevésbé egyenrangúak és szabadon kö-

vethetik egymást). 

Dodekafónia (12 fokú hangrendszer, a hangok azonban Reihe-technikára épülnek). 

 

Homofónia, polifónia. 

Szekvencia, imitáció, kánon. 

 

Ritmika 

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

A jazz ritmikai alapértékének (negyed) osztási lehetőségei: nyolcad, triolás nyolcad, szimmet-

rikus és aszimmetrikus tagolások. 

Változó metrumok. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Két- és háromtagú formák. 

Artikuláció: hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

  tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

Ornamentika. 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Improvizációs feladatok 

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. Improvi-

záció meghatározott hangközökre építve. 

Hármashangzat-improvizációk. 

Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak (átmenőhangjainak) alkal-

mazásával. 

Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll). 

Dallam improvizáció szekvenciákkal. 
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Kétszólamú improvizáció imitációkra építve. 

Egyszerű kánon-improvizációk (ritmus, dallam). 

 

Improvizáci T-D-D-T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk). 

 

Improvizáció a jazz S-D-T (II-V-I) funkciós sémájával (két- és négyütemes egységek, külön-

böző hangnemekben). 

 

Kétszólamú etűdimprovizáció T-T-D-T , T-D-D-T, T-S-D-T funkciókra építve a dallamban 

váltó- és átmenőhangok. 

 

Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, 

bármely hang használható. 

Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, T-D-

D-T funkciókra építve. 

Hangpár, staccato improvizáció T-D-D-T, T-D-D-T, T-D-D-T funkciókra építve. A négyüte-

mes egységeket ismételni, a középső egységet más hangnem játszani – ismétlés, visszatérés. 

Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve. 

Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve. 

Improvizáció a kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, blues-hangsor vagy a modellskálák 

valamelyikével. 

Improvizáció az akusztikus hangsor hangjainak használatával. 

 

Dodekaton-improvizáció 

Dodekafon-Reihe-technikára épülő – improvizáció. 

 

Improvizáció adott témára. 

Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz-standardek harmóniasoraira. 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

Fokozások – feszültségek –feloldások. 

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus stílusú 

darabokhoz, klasszikus menüettekhez. 

 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön fel-

dolgozásra, egyszólamú szerkesztésben vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata. 

Minden hangköz ismerete. 

A dúr és a moll hangsorok ismerete. 

A rendezőelvek szerint zenei építkezés. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 
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A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 egy funkcióra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

 három funkcióra épülő, esetleg jazz-jellegű improvizáció; 

 egy megírt és előadott kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla:  Mikrokozmosz III-IV. kötet 

Károlyi Pál:  Négy etűd 

Kurtág György: Játékok II-IV. kötet 

Durkó Zsolt:  Törpék és óriások 

Sári József:  Hat epigramma 

   Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

   6 Paragramma 

   Zeitmühle 

Samuel Adler:  Gradus II. 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation 

Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Hayd-táncok, Mozart-menüettek 

Gonda János:  A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 
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5.évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc vagy 2x45 perc) 

 

Zenei ismeretek 

 

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang. 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 

 

Variáció. 

Hangközök, hármashangzatok, négyeshangzatok és fordításaik. 

Dúr és moll hangsorok. 

Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció. 

Modális hangsorok. 

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

A jazz improvizációs skálái. 

Akusztikus hangsor. 

Dodekatónia, dodekafónia. 

Minimal zene. 

Homofónia, polifónia. 

Szekvencia, imitáció, kánon. 

 

Ritmika 

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok. 

Változó metrumok. 

Ornamentika. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

Két- és háromtagú formák. 

 

Stílus 

Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene. 

Népdalfeldolgozások. 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Improvizációs feladatok 

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek). 

Hármashangzat-improvizációk. Négyeshangzat-improvizációk. 

Etűdimprovizációk különböző technikai problémákra építve. 

 

Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

 

20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, Sári Jó-

zsef, Debussy, Ravel, Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutoslawski, Messiaen, stb.). 

Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart, stb.). 

Klasszikus menüett-improvizációk. 



 

 735 

735 

Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin, stb). 

Chaconne-improvizáció (Händel). 

Egyszólamú dallamimprovizáció megadott hangnemben, meghatározott hangnemkitéréssel. 

Keringő-improvizáció (Schubert-keringők elemzése). 

Romantikus improvizáció (Schumann, Chopin). 

Improvizáció adott témára. 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

Fokozások – feszültségek – feloldások. 

Népdal-improvizációk és – variációk. 

Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues-sémára, a két- és négyütemes, dúr, és 

moll jellegű, II-V-I alapú funkciós sémára, valamint egyszerű, nem modulatorikus jazz-

standardek harmóniasoraira. 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti improvizációk. 

Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön fel-

dolgozásra, egyszólamú, többszólamú szerkesztésben. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 két különböző stílusú improvizáció 

 két különböző stílusú kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek, pl.: 

Kurtág György:  Játékok II-V. kötet 

Sári József:   Hat epigramma 

    Variazioni Immaginarie 

    6 Paragramma 

    Zeitmühle 

    Ghiribizzi 

20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály nép-

dalfeldolgozásai 

Gonda János   A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 
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6.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc) 

 

Zenei ismeretek 

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

Zenei elem: hang. 

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 

 

Variáció. 

 

Hangközök, hármas-, négyes-, ötöshangzatok és fordításaik. 

Dúr és moll hangsorok. 

Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. 

(Moll szubdomináns, váltódomináns, nápolyi akkord). 

 

Modális hangnemek, modális harmóniák. 

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

Akusztikus hangsor. 

Pentaton és összetett blues-hangsorok. 

Dodekatónia, dodekafónia. 

Minimal zene. 

 

Homofónia, polifónia. 

Szekvencia, imitáció, kánon. 

 

Ritmika 

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

Változó metrumok. 

Ornamentika. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz zene. 

Népdal-improvizációk és – variációk. 

 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Improvizációs feladatok 

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

Improvizáció különböző hangközökre építve. 

Hármas-, négyes-, ötöshangzat improvizációk. 

Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve. 

 

Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva. 

Romantikus stílusú improvizáció. 
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Klasszikus stílusú improvizáció. 

Barokk stílusú improvizáció. 

Reneszánsz stílusú improvizáció. 

Improvizáció adott témára. 

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

Fokozások – feszültségek – feloldások. 

Népdal-improvizációk és – variációk. 

Improvizációk egyszerű jazz-standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll jellegű 12 

ütemes blues funkciós sémájára. 

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

Párbeszédek a fentiekre építve. 

Szóló – tutti improvizációk. 

Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön fel-

dolgozásra. 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 két különböző stílusú improvizáció; 

 két különböző stílusú kompozíció; 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például: 

Sári József:   Pillanatképek 

    Könnyű Trió 

Kurtág György:  Átiratok 

Patestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay művei 

Gonda János:   A rögtönzés világa II. és III. 
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ALAPFOK „B” TAGOZAT 

 

2-6.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

 

„B” tagozatra javasolható az a növendék, aki kiemelkedő munkája révén képes megfelelni az 

emelt szintű oktatásnak, aki az átlagost meghaladó zenei tehetséggel, fantáziával, és hangsze-

res adottsággal rendelkezik. 

 

A „B” tagozatos növendék hangszeres játéka minőségben különbözik az „A” tagozatosétól, 

amit általában a hangszerkezelés biztonsága, az előadás kifejező ereje és a meggyőzőbb zenei 

interpretálás jelez. 

 

A „B” tagozatra irányítás az 1. évfolyam végén történik, vagy a későbbiek folyamán bárme-

lyik tanév végén, a meghallgatások alapján. 

 

A „B” tagozatosok anyaga az évenkénti tananyag maximális szintű elvégzését jelenti, minő-

ségben és mennyiségben egyaránt. Ezért a tananyagban ezt külön nem részleteztük. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

 

Az alapfok elvégzése után a továbbképzőbe kerülő növendékek tudásszintje, képessége és 

szorgalma között rendkívül nagy különbségek alakulhatna ki, melyek a továbbképző évei alatt 

csak fokozódnak. A növendékek továbbtanulási célja változó, egyéb elfoglaltságaiktól, szor-

galmuktól, érdeklődési körüktől, tehetségüktől függ további fejlődésük. Mindezek miatt a 

továbbképző évfolyamok tananyaga évekre lebontva. 
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7-10. évfolyam 
évi 66 óra (heti2x30 vagy 2x45 perc) 

 

 

Zenei ismeretek 

Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakma-

közi kapcsolatokra. 

Hangközök, hármas- négyes-, ötöshangzatok és fordításaik. 

Dúr és moll hangsorok 7 #, 7б előjegyzésig. 

Összhangzattani ismeretek. 

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

Akusztikus hangsor. 

Dodekatónia, dodekafónia. 

Minimális zene. 

 

Homofónia, polifónia. 

 

Ritmika 

A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

Poliritmika, polimetrika. 

Ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás. 

 

Forma 

Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus barokk, reneszánsz. 

Népdal-improvizációk és – variációk. 

 

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja 

 

Improvizációs és kompozíciós feladatok 

Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folyta-

tása. 

 

Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

Hangközök:  - egy hangköz,  

- több hangköz,  

- azonos hangközökből álló hangköz-tornyok. 

Hármashangzatok: - egy hármashangzat 

- több hármashangzat 

Négyes-, ötöshangzatok. (Különböző karakterek). 

Harmóniák egyszerű jazzes átalakítása. 

 

Etűd (bizonyos technikai és artikulációs probléma feldolgozása). 

A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (pl. minimal zene, dodekatónia, 

dodekafónia, impresszionizmus stb.). 

Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.). 

Klasszikus táncok. 
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Barokk (ária, fantázia, menüett, korál). 

Reneszánsz. 

Népdal-improvizációk és – variációk. 

Dúr és moll jellegű blues-témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk. 

 

Adott ritmus; adott téma; adott stílus. 

Saját, szabad stílus. 

 

Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő sajátos zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

Félévben és év végén egy-egy beszámoló. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló, kamarazene) 

 két különböző stílusú improvizáció; 

 egy saját stílusú kompozíció. 

 

Felhasználható anyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek 

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 
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TOVÁBBKÉPZŐ „B” TAGOZAT 

 

7-10.évfolyam 
évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

 

A „B” tagozatos továbbképzős növendékek tananyaga az „A” tagozatos anyag maximális 

szintű elvégzését jelenti, minőségben és mennyiségben egyaránt. Ezért a tananyag ezt külön 

nem részletezi. 

Az anyag zenei ismeretei  a zeneművészeti szakközépiskola zenei ismereteinek követelménye-

ivel szinkronban kell, hogy legyen. 

 

A félévi és év végi beszámoló anyaga (szóló és kamarazene) 

 két különböző stílusú (karakterű és tempójú) improvizáció; 

 két különböző stílusú kompozíció. 
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4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

Óráról órára történő értékelés 

Az értékelés különféle szempontjai közül a legfontosabb az óráról órára történő értékelés, ami 

a növendékeket folyamatosan segíti a fejlődésben, az előrehaladásban. 

A rendszeresen megfogalmazott értékelési szempontokat egy idő után saját maguk is megis-

merik, amelyek önálló munkájukat nagymértékben segíthetik. 

 

Beszámolók (meghallgatások, vizsgák) 

A növendékek évente két alkalommal, a félévek végén, beszámolón vesznek részt, vagyis be-

mutatják félévi szakmai munkájuk egy kis részét, melyben zenei és emberi fejlődésük is mér-

hető. 

Fontos, hogy ezeknek a beszámolóknak a légköre természetes és közvetlen legyen. 

 

Szereplések 

A beszámolók mellett – az arra alkalmas növendékek – félévente egy-két nyilvános szereplé-

sen (hangversenyen) vegyenek részt. 

 

Értékelés 

Az előképző évfolyamokon a növendék egész évi munkája, és a beszámolón nyújtott teljesít-

ménye alapján „kiválóan megfelelt”, „jól megfelelt”, „megfelelt” és „nem felelt meg” minősí-

tést kap. 

Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék munkájának értékelésére osztályzatot 

kap. 

Felsőbb évfolyamba kerülhet az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális követelményei-

nek és eredményes beszámolót tett. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszá-

molón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján a tanár állapítja meg. 

 

5. JAVASLATOK 

Az improvizáció tanításának skáláját – szükség esetén – bővítheti a különböző hangszerekre 

történő transzponálás is. Bizonyos feladatok a tananyagban meghatározott hangszerekre vo-

natkoznak csak, más hangszereknél kevésbé természetesek. Ezeket a feladatokat ajánlatos az 

illető hangszerre transzponálni. 
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A Zeneismeret tárgy szakmai anyaga 

 

ZENEISMERET 

A „hangzó világ” –hoz kapcsolódó természeti és kulturális ismeretek, ismeretrendszerek in-

terdiszciplináris szemléletű feldolgozása. 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy és a főtárgy követelményeire épül. 

A szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–

részeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak. 

 

Célok és feladatok 

- a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság elmé-

lyítése.  

- Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megteremté-

se: a zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a zene 

egészének megfigyeltetésével.  

- A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékenység 

kialakítása. 

  

Feladatai: 

A zenei élményanyaggyűjtés. 

A zenei nyitottság kialakítása. 

A tudatos zenehallgatásra nevelés.  

Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, 

tudatosítva a tanulók szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene 

mélyebb befogadásához. 

A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. 

ismeretek átadása. 

A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető 

részleteinek aktív megszólaltatásával. 

A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 

Zenetörténeti tájékozottság. 

A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.  

A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismertetése. 

Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése. 

A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapozása. 

A hangszertanulás segítése. 

A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 

A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése. 

A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örömével.  

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

 1. évfolyam 

 Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretanyag átadása 

 

- A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése. 
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- A zenei élményanyag bővítése. 

- Nevelés a tudatos zenehallgatásra.  

- A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése.  

- Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe. 

- Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és 

továbbfejlesztése. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

- A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek 

éneklésével, zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

- A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

- Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás 

alapján. 

- A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása. 

- A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése.  

- A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése. 

- Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása.  

- A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata. 

- Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe.  

- Álzárlat. 

- Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.  

- A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése. 

- A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése.  

- A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése. 

- A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei. 

- A szimfóniatételek rendezési elvei.  

- Az opera zenei részei (felépítése). 

- A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában. 

- Tercrokonság. 

- Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló 

közreműködésével.) 

- Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása külön-

féle hangszeres együttesekkel is (kamarazeneként). 

- A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban. 

- A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése 

zenehallgatással is. 

 

Rögtönzés 

- A csoport képességei szerint: 

dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, 

dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó, 

funkciójelző basszusok rögtönzése. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel 

- A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

- Társművészeti alkotások bemutatása. 

- Összművészeti alkotások életrehívása, különös figyelmet szentelve a társművészetek 

és a tudományerületek közötti kapcsolatok bemutatásának. 

 



 

 745 

745 

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések 

- A kvintkör ismerete.  

- Hangközök, hangzatok. 

- Hangnemi rokonságok. 

- Opusz. 

- Alteráció és vezetőhang. 

- Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése. 

- Coda. Attacca. 

- Rondó. Téma. Epizód. 

- A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb. 

- A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia. 

- A verbunkos. 

- A romantikus opera.  

- A szimfonikus költemény. 

- Tercrokonság. 

- Verbunkos.  

- Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

- Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban. 

 

Ajánlott tananyag  

Apagyi Mária : Zongorálom című kottakönyve 

Klasszikus művek: J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven szimfonikus és hangsze-

res művei.  

Dalok. Operák.  

Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Egy Mozart–opera megismerése. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (első-

sorban F. Schubert művészetéből). 

Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása. 

A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján). 

 

Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom 

Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.) 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Agócsy László: Szolfézs középfok 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar 

Ádám Jenő: A dal mesterei ( dalok válogatva a kötetekből) 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága –Hangzó zeneelmélet  

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat): 
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Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája 

Ch. Rosen:  A klasszikus stílus 

S. Hughes: Mozart operakalauz 

Kárpáti J. –Kroó Gy: Mozart operái 

Szabolcsi Bence:  A zene története 

Dobák Pál: A romantikus zene története 

Balassa–Gál:  Operakalauz (kottás) 

Tóth Dénes:  Hangversenykalauz I–II: (kottás) 

Rónaszéki Mónika: Kreatív Szolfézs 

Simonyi Károly : A fizika kultúrtörténete 

Stephen Hawking: Az idő rövid története 

Karl Sagan: Az éden Sárkányai; Kozmosz; Korok démonok 

John D. Barow: Művészi világegyetem 

Kellermayer Miklós: Az élet 

Egon Friedel: Az újkori kultúra története 
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APÁCZAI CSERE JÁNOS NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 

 

 

MARTYN FERENC MŰVÉSZETI SZABADISKOLA 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

 
MOZGÁS MŰHELY  
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A mozgásműhely szakmai anyaga kidolgozás alatt áll. 
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APÁCZAI CSERE JÁNOS NEVELÉSI ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 

 

 

MARTYN FERENC MŰVÉSZETI SZABADISKOLA 
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A KOMPLEX MŰVÉSZETI ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY  
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Bevezetés 

 
A tanítás mindhárom területen a közös szemléleti alapon történik, mely során az egyes szakte-

rületek sajátosságai és a közöttük lévő hasonlóságok, különbözőségek nyilvánvalóvá válnak. 

A tananyag a három terület között meglévő természetes találkozási pontok köré szerveződik: 

az elemek megfigyelésével, létrehozásával, elrendezésével kapcsolatos fogalmak értelmezése 

a zene, a vizualitás és a mozgás eszközével. 

 

Vizuális szakmai anyag 
 (heti 1 x 45 perc) 

 

I. A nyomhagyás feltételei, befolyásoló tényezői  
Vagyis mi szükséges ahhoz, hogy rajzolni (festeni) tudjunk? 

 

1. Nyomhagyó eszközök, anyagok: 

-ceruza 

-kréta 

-ecset, akvarell, tempera, tus 

-toll 

-nem hagyományos nyomhagyó eszközök (pl. ujj, bot) stb. 

 

Mi a különbség a különböző eszközök által hagyott nyomok között? Pl. A ceruza véko-

nyabb, a kréta vastagabb nyomot hagy.  A tus, tempera kenődhet, folyhat, a ceruza nem. 

Másképp fog a puha és a kemény ceruza. A porban hagyott nyom eltüntethető, a tinta a 

papírról nem. Stb. 

 

2. A felület: 

-mérete 

-alakja 

-színe 

-anyaga, felülete 

A felület tulajdonságai hogyan befolyásolják a felhasználható eszközt, anyagot, a színt, 

az elrendezést, stb ?. Pl Homokba, nem célszerű ceruzával rajzolni, de lehet ujjal vagy 

bottal. Fekete papírra  nem érdemes fekete vagy más sötét színű ceruzával rajzolni. Stb. 

 

3. Az eszköz mozgatásától függően létrejövő vizuális elemek 

-felülethez érintés: pont vagy folt (az érintési felület nagyságától függően) 

-elmozdítás a felületen egy irányba: egyenes vonal 

-elmozdítás a felületen fokozatos irányváltoztatással: görbe vonal 

-elmozdítás hirtelen irányváltoztatással: tört vonal 

-elmozdítás sűrű ide-oda mozgatással, körkörösen, stb.: folt 

 

-a mozgatás sebessége hogyan befolyásolja az irányíthatóságot, a vonal, pont vagy folt 

karakterét ? 

-a folyamatos és szakaszos mozgás mit eredményez? 

-az érintés erőssége, a rányomás hogyan változtatja meg  a nyomot? Stb. 
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Cél, hogy az 1-3. pontokban felsoroltak közül a csoport létszámától, életkorától, a rendelke-

zésre álló eszközöktől függően minél többet kipróbáljunk, és egymást befolyásoló hatásukat 

megfigyeljük. 

 

II. Plasztikai anyagok, építkezésre alkalmas tárgyak, a velük végezhető műveletek. 

Vagyis milyen módon alakíthatjuk, építhetjük össze a különböző anyagokat, tárgyakat? 

 

1. Papír - gyűrés 

-   hajtogatás, hajlítás 

-   vágás, ragasztás 

2. Agyag vagy gyurma – szabad alakítás gyúrással 

3. Drót – hajlítás 

4. Madzag 

5. Fa, kő, stb. 

6. Szögletes testek (pl. gyufásdobozok) hengeres testek,  stb. 

 

III. Az elemekkel, azok elrendezésével kapcsolatos (és a mindennapi életben, későbbi ta-

nulmányaikban is használatos) kifejezések, fogalmak jelentésének tisztázása, rajzi (plaszti-

kai) értelmezése. A fogalmak közül elsősorban azok kerülnek megbeszélésre, melyeknek rajzi 

megközelítése elvárható ebben az életkorban is. 

1. Az elemek tulajdonságaival kapcsolatos kifejezések pl : 

Kicsi-nagy, sötét-világos, erős-gyenge, kerek-szögletes, vékony-vastag, hosszú-rövid, si-

ma-rücskös, színes-nem színes, nyitott-zárt, egyenes-görbe-tört, egyforma, hasonló, kü-

lönböző, változó, variáció, ellentét, stb. 

2. Az elemek elrendezésével kapcsolatos kifejezések pl.: 

Sok-kevés, sűrű-ritka, hirtelen-fokozatos, ismétlés, részekre osztás, felezés, felület kitöl-

tés, metszés, érintkezés, takarás, kihagyás, tükrözés, eltolás, sorban, szórtan, forgatás, stb. 

3. A térben, időben való tájékozódással kapcsolatos kifejezések: 

Irány, jobb-bal, elől-hátul, eleje-vége, fönt-lent, mellette, közepe, széle, stb. 
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Zenei szakmai anyag 
(heti 1 x 45 perc) 

 

A hangzó világ alapismeretei 

 

 

1. Rögtönzött hangzások jellemzői: 

1.1. hang, hangot meghatározó tényezők: erő, idő, magasság, hangszín 

1.2. pont – vonal – foltszerű hangzáskarakterek 

1.3. rajzi analógiák, mozgásos analógiák 

1.4. hangzások a természetben 

1.5. zenei alapelemek a zeneművekben 

1.6. gyerekdalok, mondókák, versek tanulása 

 

2. Rögtönzött hangzásfolyamatok szerveződési formái 

2.1. azonosság, különbözőség, hasonlóság 

2.2. ismétlés – variáció 

2.3. ellentét – átmenet 

2.4. ritmus – mérés – felezés 

2.5. egyenletes ritmus – szabd ritmus 

2.6. szimmetriák 

2.7. rész – egész 

2.8. szerkezeti elvek a zeneművekben és gyerekdalokban 

 

 

Mozgás szakmai anyag 
 

 

A mozgás szakmai anyaga kidolgozás alatt áll. 
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4. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 
 

A pedagógiai-művelődési program érvényességi ideje: 2010/2011 tanévtől 

 

Hatálybelépés: 2010. szeptember 1. 

 

Módosítás: A program a bevezetését követő egy év elteltével módosítható. A program módo-

sításának módja, lehetséges indokai: tantestületi megfontolások, a költségvetésben bekövetke-

ző olyan változás, mely a program teljesülését nem teszi lehetővé, a részprogramokban bekö-

vetkező módosulások, melyből automatikusan következik e közös pedagógiai-művelődési 

program módosításának szükségessége is, valamint a fenntartó utasítása. 

A módosításra a szakalkalmazotti kör jogosult. A módosítások a fenntartó jóváhagyásával 

válnak érvényessé. A módosított program legkorábban az elfogadás időpontját követő szep-

tember 1-jén lép hatályba.  

 

A program felülvizsgálatának mechanizmusa: A pedagógiai művelődési program felül-

vizsgálatát minden év májusában el kell végezni az intézményegységi programok felülvizsgá-

lata után. A felülvizsgálat folyamatát az ANK Minőségirányítási Program tartalmazza.  

 

Nyilvánosság: A pedagógiai művelődési programunk nyilvános, az iránta érdeklődőknek biz-

tosított a betekintés lehetősége.  

A program megtekinthető:  

 Az ANK Intézményvezetés titkárságán 

 Az ANK könyvtárában 

 Interneten az intézmény honlapján: http://www.educentrum.hu 

 Valamennyi intézményegységben jól látható módon kifüggesztve. 
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5.  ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS 
 

 

Jelen pedagógiai-művelődési programot az intézmény szakalkalmazotti közössége a 2010. 

augusztus 26-án tartott határozatképes értekezletén  egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

 

Pécs, 2010. augusztus 26. 

 

 

 

 

 

 

Turi Katalin 

az ANK főigazgatója 
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