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MOTTÓ
„Amit az iskolának el kell végeznie elsősorban az,
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
arra, hogy szeressék azt, amit csinálunk, és hogy
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)
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BEVEZETŐ
Intézményünk nevelési-oktatási rendszerének kialakítását, fejlesztését – a pedagógiai
tevékenység belső tényezői mellett – az intézményt körülvevő társadalmi környezetnek a
hatását és befolyását figyelembe véve fogalmaztuk meg.
Békéscsaba közepesen nagyváros, az Alföld délkeleti részének központja. Állandó és
ideiglenes lakosainak száma 65 ezer körüli. A hasonló méretű városok többsége, mint
Békéscsaba is meglehetősen heterogén, építészetileg és társadalmilag egyaránt különböző
városrészekből tevődik össze.
Intézményünk a város családi házas lakórészében élő gyermekek ellátására épült 1958-ban.
A megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette az épület bővítését.
Jelenleg a Kis Jankay épületében (Dedinszky Gy. u. 1/1.) tanul 12 alsó tagozatos osztályunk.
A Nagy Jankay épülete (Thurzó u. 33.) ad helyet a 12 felső tagozatos osztályunknak.
Örömünkre szolgál, hogy intézményünk Békéscsaba sajátos, egyedülálló, önálló arculatú
keresett intézménye. Sikeres működésünk alapján megszerzett jó pozíciónkat a jövőben is meg
kívánjuk tartani.
Továbbra is fogadjuk és biztonságos szociális hátteret, otthonos, családias légkört
biztosítunk a hozzánk indokoltan jelentkező általános iskoláskorú tanulóknak. Sőt, a szakmai
alapdokumentum módosított változatában leírtak szerint bővítjük a fogadottak körét. Így újabb
nevelési területeket látunk el a jövőben is.
Megőrizzük, lehetőségünk szerint fejlesztjük személyi és tárgyi feltételeinket. Kiemelt
feladatként kezeljük a felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet, mint akkreditált kiváló
Tehetségpont, figyelembe véve közvetlen partnereink, a tanulók, szülők korszaknak megfelelő
elvárásait, melyhez újabb tartalmas, színvonalas szabadidős tevékenységek állnak
rendelkezésre.
A körzet lakossága heterogén, az értelmiségiek és vállalkozók gyermekeinek növekvő
aránya mellett a fizikai munkások, a szolgáltatásban és a mezőgazdaságban dolgozók
gyermekei is iskolánkba járnak.
Mindkét épületünk a város központjától nem messze található. A közművelődési
intézmények gyalog is könnyen megközelíthetőek.
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Évente bemutató foglalkozások, továbbképzési programok, tanulmányi és szaktárgyi
versenyek, külföldi vendégek látogatása, tanulmányi- és sportversenyek eredményei fémjelzik
oktató-nevelő munkánk eredményeit. A helyi és országos médiák rendszeresen hírt adnak
iskolánkban zajló eseményekről.
Továbbtanulási statisztikánkra és továbbtanulóink eredményeire büszkék vagyunk, melyről
minden évben tájékozódni lehet a honlapunkon.
Referenciaintézményi előminősítés után készen állunk a szolgáltató szerep vállalására is,
ahol az intézményben folyó jó gyakorlatainkat műhelyfoglalkozások és bemutató órák során
tudjuk disszeminálni.

1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA
1.1. Pedagógiai alapelveink:
Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása:
Felelősséggel és szeretettel fogadjuk tanítványunkká a gyermeket, lehetőséget nyújtva
tapasztalati tanulással a korszerű műveltség alapjainak elsajátítására, az önálló életvitel
készségeinek kialakítására, az egészséges életmód szokásrendszereinek fejlesztésére.
Pedagógiai

munkánk

középpontjában

a

tanulók

tudásának,

képességeinek,

egész

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll.
A személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:
 A tanulókat az iskolának kell felkészíteni a kulcskompetenciák megszerzésére, az önálló
ismeretszerzésre, önművelésre, az egész életen át tartó tanulás igényére. Ennek feltétele a
szilárd

alapkészségek

kialakítása,

a

kompetenciák

(ismeret,

képesség

és

attitűdrendszerek) fejlesztése.
 A képességek fejlesztése képzésünk egyik alapvető célja és egyben feladata is.
Képességfejlesztés során alakul ki az egyén általános és speciális képességeinek az a
rendszere, amely az adott tevékenységek sikeres elvégzését eredményezi.
 Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia a szociokulturális hátrányok leküzdésére.
Ezért hatékony felzárkóztató munkára van szükség.
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 Pedagógiai folyamatunk középpontjában nem a tanítás, hanem a tanulás aktív
folyamata áll. A fejlesztendő kulcskompetenciák között szerepel a tanulni tudás
képességének fejlesztése.
 A

kiemelkedő

képességű

tanulóknak

lehetőséget

kell

kapniuk

tehetségük

kibontakoztatására.
 A társadalmi beilleszkedéshez, az egyéni boldoguláshoz fejlett kommunikációs
képességekre és viselkedéskultúrára van szükség. A harmonikus személyiségfejlődés a testi
és lelki egészséget egyaránt magába foglalja. Célunk, hogy a gyermek biztonságban érezze
magát. Az ismeretcentrikus iskola helyett képességfejlesztő iskolává válunk, ahol az érzelmi
intelligencia, mint legfőbb és meghatározó képesség fejlesztése elsődleges feladatunk a
személyiségfejlesztés területén. A tudásvágy felkeltését, az önálló tanulás képességének
kialakítását a - tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek során - egyaránt- kiemelten
kezeljük.
 Az idegen nyelvi kommunikációs készség minél magasabb szintre való emelése a
használható nyelvtudás megszerzésének alapja, amit a korai angol-magyar két tanítási
nyelvű nevelés-oktatás megvalósításával, az emelt szintű angol nyelvoktatással és az idegen
nyelvi kompetencia folyamatos fejlesztésével érünk el.
 A megfelelő továbbtanulási irány megválasztása reális önismeret kialakítását feltételezi.
 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk
megismerésének, megóvásának igényét.
 Törekedni kell a hagyományos értékek megőrzésére, erkölcsi értékek képviseletére.
 Eredményes munkát csak nyugodt, érzelem gazdag légkörben lehet végezni, olyan
iskolában, ahol a gyermekek és felnőttek kölcsönösen tisztelik egymást, ahol az empatikus
és a toleráns viselkedés követendő példa. Az ENSZ gyermekjogi egyezményének szellemében
tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségi jogait, és jó tanár – diák kapcsolatra törekszünk.

 Pedagógusok, szülők, gyerekek

együttműködésével

törekszünk

az innovatív

eredményes nevelő-oktató munka megvalósítására, mely során:
- a tanár felelőssége, hogy minden gyermek a neki szükséges fejlesztésben részesüljön,
- a gyermek feladata, hogy legjobb képessége szerint tanuljon,
- a szülő felelőssége, hogy gyermekét hozzásegítse a felkínált lehetőségek felhasználásához,
- s ezáltal eljuttassuk tanulóinkat képességeik maximumának közelébe, megteremtve számukra az
esélyegyenlőséget.
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Pedagógiai céljainkat a szülőkkel együttműködve, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával,
a világnézeti és politikai semlegesség biztosításával kívánjuk elérni. A szülők bevonására
egész pedagógiai tevékenységünkben különösen nagy hangsúlyt fektetünk, mert csak így,
közösen érhetjük el céljainkat.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja feladatai, eszközei, eljárásai
küldetésnyilatkozatunknak megfelelően:
Pedagógiai programunkban olyan iskolai életrend, légkör kialakítására törekszünk, amely
az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan tapasztalhatja
az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit,
ezek hiányának hátrányos következményeit (szociális viselkedési normák, szabályok).
Felfogásunk szerint nem az az elsődleges célunk, hogy leírjuk, milyenek legyenek a
gyermekek érzelmei, hanem az, hogy ezek egyéni fejlesztéséhez pedagógiai segítséget
nyújtsunk. Ezt úgy érhetjük el, hogy a gyerekek számára megteremtetjük azokat a feltételeket,
tevékenységrendszert,

amelyekben

személyiségüket

fejleszthetik.

A

gyermekek

személyiségfejlesztése van nevelő-oktatómunkánk középpontjában. Korunkban az intelligencia
fogalma is átértékelődött, a pedagógia és társtudományok fejlődésének köszönhetően ma már
az intelligencia különböző aspektusait ismerhetjük fel: logikai, matematikai, nyelvi, vizuális,
testi, zenei, személyközi (interperszonális), személyes (intraperszonális), praktikus aspektusok.
Intézményünk legfontosabb feladata, hogy a gyermekekben rejlő képességeket fejlessze, és a
napi tevékenységét úgy szervezze meg, hogy adjon teret a különböző képességek fejlesztésére,
gondozására, erősítésére, mely a gyermekek mindenekfelett álló érdeke.
Mindezek megvalósításához paradigmaváltásra van szükség, mely már elindult
intézményünkben a tanulóközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósításával az alábbiak szerint:


differenciált módszertan alkalmazásával



személyre szabott tanulási utak bevezetésével



változatos

tanulásszervezési

megoldások

alkalmazásával

(kooperatív

technika,

tevékenységre épülő pedagógia)


tantermen kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető



megváltozott pedagógus szerepek, pedagógus kompetenciák erősítése során.
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Másrészről az iskolának van erkölcsi feladata is. Tudjuk, és a szülők, mint a közvetlen
partnerek is azt várják, hogy jól felkészült embereket neveljünk, akik ebben a világban a változó
viszonyok között is meg tudják találni a megélhetési lehetőségeiket, vannak „életben maradási”
és önérvényesítési technikáik. A gyermekek későbbi életvezetéséhez hozzátartozik egyfajta
jellem, magatartás, amelyek alapértéke a tolerancia.
Az értékrend kialakításánál el kellett fogadnunk, hogy egyetlen sajátos értékrend egyre
kevésbé alkalmas arra, hogy a különböző érdekek és értékrendek konfliktusait kezelje.
Különösen fontosnak tartjuk a globális értékrend jelentőségének megértését és kialakítását, a
gyermeki jogok deklarációját, a személyes kompetencia fejlesztését (egészséges és kulturált
életmódra nevelés), a segítő életmódra nevelés motívumát (humanizáció), és mivel iskoláról,
gyerekekről van szó, a vidámságot és a humort. Kiemelt figyelmet fordítunk a multikulturális
ismeretek átadására, az együttműködési készség, nyitottság, tolerancia, empátiakészség
fejlesztésére, mely a jövő nemzedékének meghatározó alapelvévé kell, váljon.
Pedagógiai programunkkal olyan nevelési rendszert szándékozunk kialakítani, amellyel
pedagógiai célkitűzéseinket megvalósíthatjuk.
Célunk: A tanuló korszerű ismereteinek megalapozása, bővítése képességeinek
kialakítása, fejlesztése; a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása egyéni képességekhez
igazodó nevelő-oktató munkával. Célunk a tudás értékének megbecsülése, melyet egyénre
szabott ismeretszerzéssel, a műveltségi alapok megszerzésével és a folyamatos önművelés
képességének kialakításával kívánunk elérni.
A

tanulási

stratégiák

megválasztásában

szempont

az

életkori

sajátosságok

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás
fejlesztése, a differenciált fejlesztés, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés,
a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatok követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük.
Feladat: A tanuló minél teljesebb megismerése.
Megvalósítás eszköze:
-

Ismerkedés a leendő első osztályosokkal az óvodai illetve iskolai nyílt napokon.
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-

Konzultáció az óvodapedagógusokkal.

-

Kapcsolatfelvétel a szülőkkel az iskolába lépés előtti szülői értekezleten.

-

Családlátogatás probléma esetén.

-

Osztályfőnök látogatása szakórán.

-

Alsó tagozatos tanítópárok konzultációja, hospitálás.

Feladat: A tanuló fejlesztése képességeinek, érdeklődésének, fejlődési ütemének
figyelembe vételével.
Megvalósítás eszköze:
A differenciált tanórai foglalkoztatás, kooperatív technika lehetőségeinek kihasználása Az
életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést szolgáló módszerek előtérbe helyezése,
tevékenykedtetés, tapasztalatszerzés útján.
Csoportbontás a következő tantárgyakból az alábbi évfolyamokon:
Idegen nyelv

1-8. évfolyam

Idegen nyelven tanított tantárgyak (kivéve készségtárgyak) 1-8. évfolyam
Informatika

5- 8. évfolyam

Civilizáció

5- 8. évfolyam

Technika és életvitel

5- 7. évfolyam

Tanulásmódszertan

5-8. évfolyam

Matematika differenciált fejlesztés

7-8. évfolyam

Magyar differenciált fejlesztés

7-8. évfolyam

-

Iskolába lépéskor képességektől függetlenül részt vesz a tanuló két tanítási nyelvű
képzésen 1-4. évfolyaming. Képessége figyelembe vételével részt vehet a tanuló a
két tanítási nyelvű oktatásban 5-6. évfolyamig és 7-8. évfolyamig.

-

A tanulók tudásában jelentkező időleges lemaradás pótlására felzárkóztatás
keretében kerül sor.
A tanulási zavarral, nehézséggel küzdő tanuló megsegítése:

-

1-4. évfolyamon fejlesztő pedagógus és osztálytanító által,

-

az 5-8. évfolyamon szaktanári, fejlesztő pedagógus felzárkóztató foglalkozások
keretében
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-

sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógus óráin

-

csoportos munkaformák alkalmazása során társai által

-

A tehetséggondozás érdekében érdeklődési körének megfelelő, szakköri, sportköri
lehetőségek biztosítása.

-

Tanulmányi-, művészeti-, sportversenyek szervezése, felkészítés a versenyekre.

-

A tanulás segítése tanulószobai foglalkozások keretében.

-

Az iskolai könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele.

Feladat: Az alapvető képességek és készségek kiemelt fejlesztése.
1. Alapvető képességek és készségek fejlesztése
(szövegértés, szövegalkotás, matematika - logika)
2. Szociális életviteli és környezeti kompetenciák
3. Általános IKT készségek
4. Idegen nyelvi kommunikációs képességek
5. Alapfokú életpálya – építési kompetenciák

Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
-

Az alapkészségek fejlesztésének szem előtt tartása a tanítási – tanulási folyamat
tervezésében, a játékosság, az élménypedagógia és tevékenységközpontú
pedagógiai módszerek előtérbe kerülése során.

-

A tanulási zavar, tanulási nehézség korai felismerése szűréssel, kezelése és a helyi
fejlesztő munka megszervezése.

-

Valamennyi tantárgy tanításánál gondot kell fordítani az anyanyelv helyes
használatára, a kompetenciák fejlesztésére, a tanultak értelmes megfogalmazására.

-

Az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanítási órákon.

Feladat: Az idegen nyelvi kultúra, kommunikáció fejlesztése.
Megvalósítás:
-

A két tanítási nyelvű képzés adta lehetőség teljes körű kihasználása.

-

A nyelv, mint eszköz alkalmazása szaktárgyi órákon.
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-

Szabadidős tevékenységek, játék, kötetlen együttélés adta lehetőségek alkalmával
idegen nyelvi nyelvhasználat lehetőségének kihasználása

-

Anyanyelvi tanár segítségével a kommunikáció fejlesztése.

-

Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés minden csoportban

Feladat: A tanulási szokások megalapozása, az önálló tanulás képességének kialakítása.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
-

Az ismerethordozók (könyv, szótár, lexikon, enciklopédia, folyóirat, internet stb.)
használatának megtanítása.

-

Az önálló tanulás képességének megalapozásához eszközként szolgál a digitális
kompetencia. A tanulóknak tapasztalatokat kell szerezni arról, hogy hogyan lehet
az IKT eszközöket az önálló ismeretszerzés szolgálatába állítani.

-

Tanulás tanítása.

-

Az önálló tanulás módjainak, tanulási technikáknak, különösen a kooperatív tanulási
technikáknak megismertetése minden tantárgynál.

-

Az ismeretfeldolgozási technikák (adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, vázlatkészítés,
megfigyelés,

kísérletezés,

modellezés

szerepjáték

stb.)

megismertetése,

gyakoroltatása.
-

A tanuló teljesítményének rendszeres, a fejlődést elősegítő értékelése.

Feladat: Segítség az átmenet nehézségeinek leküzdésében (óvoda – iskola; alsó – felső
tagozat – középiskola)
Megvalósítás:
-

Tervszerű együttműködés a körzeti óvodákkal. (kölcsönös látogatások, közös
programok)

-

Tájékozódás a követelményekről, a tanulók teljesítményéről az 1-4. évfolyam és az
5-8. évfolyam munkaközösségeinek szintjén.

-

Az átmeneteket (óvoda-iskola, alsó – felső tagozat – középiskola) hospitálással
segítjük. A 4-5. osztály közötti átmenetet külön megsegítjük azzal, hogy a leendő 5.
osztály osztályfőnöke 4. osztály 2. félévében szociális kompetenciafejlesztést
végezhet.
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-

Kölcsönös óralátogatások.

-

Kapcsolattartás a középfokú intézményekkel.

Feladat: A tanuló önismeretének fejlesztése.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
-

A

tanuló

iskolai

tevékenységének

fejlesztő

értékelése,

az

önértékelés

gyakoroltatása. Az önértékelés képességét fejlesztő sokrétű és rendszeres értékelés
(magatartás, szorgalom, tanulmányi munka, önkiszolgálás)
-

A tananyag, az irodalom adta lehetőségek kiaknázása a korosztályi jellemzők
megismerésében, megértésében.

-

Önismereti játékok, drámapedagógia alkalmazása.

-

Értékelés – önértékelés gyakorlati alkalmazása során az empátia, és tolerancia
készségének fejlesztése.

Feladat: A kulturált időtöltés igényének felkeltetése, programok szervezése.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)

-

Alkalmat kell teremteni a művészi alkotások befogadására, mozi, hangverseny,
könyvtár, múzeum stb.

-

Séták, kirándulások, túrák szervezése.

A kulturált szórakozás iskolai lehetőségeinek biztosítása A délutáni foglalkozások
lehetőséget nyújtanak a tanulóknak, hogy megismerkedjenek a város kulturális
intézményeivel, igény alakuljon ki azok rendszeres látogatására.
Feladat: A művészi kultúra, az esztétikai igényesség fejlesztése.
Megvalósítás: képességfejlesztéssel
-

Művészeti

vetélkedők,

tanulói

munkákat

bemutató

kiállítások,

műsoros

rendezvények, szakkörök szervezése.
-

Iskolán kívüli művészeti programok szervezett megtekintése.

-

Ismerkedés a szűkebb haza: a város, a megye művészeti értékeivel.
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Az esztétikus környezet iránti igény fejlesztése elsősorban a pozitív példa
bemutatásával, valamint a tanulók közreműködésével.

-

Lehetőséget biztosítunk a népi hagyományok megismerésére, ápolására.

Feladat: A kulturált viselkedési normák megismertetése, betartása, az egymás tiszteletére,
a másság elfogadására nevelés.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
-

Az együttélés, az illem szabályainak megismertetése tanórán, osztályfőnöki órákon,
délutáni foglalkozásokon.

-

A szabályok betartásának gyakoroltatása az iskolai élet minden területén.

-

Személyiségi jogok tiszteletben tartása.

-

Egymás értékeinek felismerése és tisztelete.

Feladat: Környezettudatos magatartás kialakításának segítése tanórákon, tanórán kívüli
tevékenységek keretében.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
-

A környezetvédelemmel kapcsolatos témák hangsúlyos kezelése, a lehetőségek
kihasználása valamennyi tanítási órán. (Részletesen a 20. fejezetben)

-

Az elméleti és gyakorlati ismeretek átadásának kihasználása tanórán és tanórán
kívül.

-

Cselekvő részvétel környezetvédelmi akciókban, ÖKOISKOLA programokban.

-

Témahéten, témanapon, projekthéten megvalósuló környezetvédelmi feladatok.

Eredményes együttműködés a családdal, a szülők közösségével, a nevelőmunkát
segítő szakszolgálati intézményekkel.
Feladat: A szülőkkel és a szakszolgálati intézményekkel kialakított eredményes
együttműködés fenntartása, gazdagítása.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)

16

2022.

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program
-

Kapcsolattartás a családdal, fogadóóra, szükség és igény szerint családlátogatás,
szülői értekezlet, JSZK választmányi értekezlet. Digitális naplón keresztüli
levelezési, tájékoztatási/tájékozódási lehetőség.

-

Nevelési témájú előadások, fórumok szervezése szülők számára.

-

Szakszolgálati intézmények segítségének kérése minden olyan esetben, amikor a
probléma megoldása meghaladja a pedagógusok kompetenciáját. (Nevelési
Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Iskolai pszichológus).

Jól

felkészült,

szakmai

kulturáltságát

folyamatosan

fejleszteni

kész,

együttműködő, gyermek-centrikus pedagógusközösség erősítése.
Feladat – megvalósításuk:

-

A kompetencialapú oktatásnak megfelelő új szemléletmód, új ismeretek elsajátítása
érdekében szakmai továbbképzéseken való részvétel.

-

Az új tanulásszervezési módok, tanítási stratégiák elsajátítása minden pedagógus
számára disszemináció során, belső továbbképzések, bemutató órák tartásával.

-

A pszichológiai ismeretek karbantartása, bővítése szervezett továbbképzésekkel,
önképzéssel.

-

Konfliktuskezelő, egyéni bánásmódot segítő módszerek, technikák megtanulása
szervezett keretek között, önképzéssel.

-

A munkaközösségek önállóságának növelése, aktivitásának fokozása.

-

Évenként testületi továbbképzések szervezése.

-

Témahetek, projekthetek szervezése során kooperatív együttműködés készségének
fejlesztése a tantestületen belül.

Feladat: Kiemelt fontosságú a partnerkapcsolatok (pedagógus – tanuló – szülő – iskolai
dolgozók) tudatos, folyamatos ápolása, a demokrácia szabályainak érvényesítése az
iskolai élet minden területén.
Megvalósítás: (eszközök, eljárások)
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Rendszeres, folyamatos tájékoztatás, kommunikáció az iskolai élet minden szintjén

-

(interaktív munkaértekezlet, digitális napló, munkaértekezlet, osztályfőnöki órák,
diák-önkormányzati megbeszélések, szülői értekezletek, iskolagyűlés, stb.)
-

A véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosítása.

-

Tervszerű ellenőrzés, értékelés.

-

Folyamatos partnerelégedettségi vizsgálatok végzése, értékelése, a megfelelő
intézkedések megtétele

Célunk: Esélyegyenlőség biztosítása
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásbannevelésben részesüljön. Ennek érvényesítéséhez intézményünk /a fenntartóval, családokkal, a
gondviselőkkel, a szakmai és civil szervezetekkel együttműködve/ az alábbi elvek szerint
határozza meg a nevelő-oktató munka feladatait:


kulcskompetenciák

megalapozása,

megszilárdítása

az

1-6.

évfolyamon,

folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése a további
évfolyamokon;


a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az
iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;



a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a
tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai
módszerek alkalmazása;



a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon
és e tevékenység támogatása az iskolán kívül;



adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;



egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

Az egyre markánsabban megjelenő társadalmi, családi háttérből fakadó egyenlőtlenségek
megszüntetése, az egyenlő bánásmód elveinek betartása az esélyteremtő iskola feladata.
Legfőbb céljaink:


az oktatásban érvényesülő hátrányok felszámolása,
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a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának
megteremtése,



a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása, a szociális
hátrányok kompenzálása, esélyegyenlőségük előmozdítása,



hatékony gyermek és ifjúságvédelmi együttműködés az iskola, a közneveléshez
kapcsolódó intézmények és civil szervezetek között a prevenciós és a
hátránykompenzációs munkában.

1.3. A kompetencia-területek beépítése:
ALAPELVEK

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Iskolánk nevelő – oktató

Alakítsuk ki az alapvető

Fejlesszük az egész életen

munkájában a

kulcskompetenciákat a

át tartó tanuláshoz

A modern

területekre készített
programcsomagok

Az egyes kompetencia-

demokratizmus, a

tanulókban:

szükséges motívumokat

személyközpontú,

humanizmus, az egyén

- anyanyelvi,

(önfejlesztő elképzelések)

interaktív, tapasztalati

(tanulói, tanári

és tanulási képességeket

tanulásra alapozó

segédletek,

(stratégiákat és

tanulásszervezési

demonstrációs eszközök,

módszereket)!

eljárások, módszerek,

stb.)

pedagógiai kultúra

Elérhető:

általánossá tétele.

www.sulinovadatbank.hu

tisztelete, a lelkiismereti

- idegen nyelvi,
szabadság, a személyiség - matematikai,
fejlődése, az alapvető
- természettudományos,
közösségek (család,
nemzet, az európai
nemzetek közössége, az
emberiség)

- digitális,
- a hatékony önálló
tanulás,
- szociális és

együttműködésének

állampolgári

kibontakoztatása, a

- kezdeményezőképesség

népek, nemzetek,
nemzetiségi, etnikai

és vállalkozói komp.,
- esztétikai-művészeti

csoportok és a nemek

tudatosság és kifejező-

egyenlősége, a

képesség

szolidaritás és a

Minden kompetencia-

tolerancia értékei hatják

terület tartalmazza a

át a tanítási-tanulási

szükséges ismeretek,

folyamatokat.

képességek és attitűdök
tárházát a NAT szerint

A kulcskompetenciák NAT
által meghatározott

A tanulás tervezésében,

rendszere járuljon hozzá

szervezésében és

a szükséges ismeretek,

irányításában a

képességek és attitűdök

tevékenység-központú

közvetítésével a

tanítási gyakorlatot

kritikusgondolkodás, a

honosítjuk meg, mely

kreativitás,

életszerű helyzetek

kezdeményezőképesség, a

teremtésével alkalmat

problémamegoldás, a

nyújt konkrét élmények és

kockázatértékelés, a

tapasztalatok gyűjtésére;

döntéshozatal és az
érzelmek kezelése

A képességkibontakoztató felkészítés
megszervezhető integrált
felkészítésként is, ha a
közösségfejlesztés és a
személyiségfejlesztés a
halmozottan hátrányos
helyzetű és az e körbe
nem tartozó tanulók közös
felkészítése keretében
valósul meg;

elsajátításához.
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ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Intézményünk a

A tanulás tanítását és az

A tanulási stratégiák,

A mérési, ellenőrzési,

A diagnosztikus ,

fiatalokat felkészíti az

önálló ismeretszerzés

módszerek és technikák

értékelési és

formatív és szummatív

önálló ismeretszerzésre

képességének kialakítását

megtanítása minden

minőségbiztosítási

mérések mérőeszközeit

és önművelésre, ennek

minden pedagógus

tanulónak.

rendszerben

iskolai szinten készítjük

feltétele a tanulási

tekintse kiemelt

meghatározott rend

el.

képességek folyamatos

feladatának!

A mérés, mint a

szerint funkciójuknak

fejlesztése és szilárd

képességfejlesztés

megfelelően elvégezzük a

alapkészségek

alapeleme. Nem az

diagnosztikus, a formatív

kialakítása.

elsajátított ismeretanyag

és szummatív méréseket.

mennyiségének, hanem a
kompetenciák szintjének
meghatározását szolgálják
Az egyéni adottságokat

Minden kolléga

Differenciált nehézségű

Gazdagító, dúsító

Egyéni fejlesztő

figyelembe véve

helyezzen kiemelt

feladatokkal,

feladatokkal,

programokkal

alakítjuk

hangsúlyt a kreativitás

testreszabott egyéni és

programokkal és valódi

(felzárkóztató, fejlesztő,

tanítványainkban a

fejlesztésére és a (belső)

csoportos

problémák

versenyre készítő -

tanulás iránti

tanulási motiváció

foglalkoztatással

megoldásával

tehetséggondozó), és a

elkötelezettséget.

erősítésére!

lehetőséget adunk az

alkalmazkodunk a

modern informatikai

egyéni haladási ütem

különböző tanulói

eszközök

kialakítására.

képességekhez.

alkalmazásával (CD,
videofilmek, SDT,
könyvtár) segítjük az
egyéni haladási ütem
követését.

A kiváló adottságokkal

A képességfejlesztés és A tehetséges

A tanórai és tanórán

és képességekkel

tehetséggondozás

kívüli tevékenységekben, kreativitás - fejlesztő

rendelkező tanulóknak

minden

lehetőséget teremtünk

keretében legyen kiemelt segítsük a saját

tehetségük

szempont.

gyermekeket valós

tantárgy szükségleteik szerint

kibontakoztatására.

a tanulmányi

Az intelligencia és
egyéni programokkal.

versenyekre történő

önfejlesztő stratégiájuk

felkészítéssel,

kialakításában és

szerepléssel.

megvalósításában.
Iskolánkban az angol

Az idegen nyelvek

Lehetőséget biztosítunk

Az idegen nyelv tanulását, A modern nyelvoktatási

nyelvet magas

tanulása iránti igény

a tehetséges tanulók

az idegen nyelvi

technikák, módszerek és

színvonalon oktatjuk.

felkeltése.

nyelvvizsgájának

kompetencia kialakítását

eszköztár alkalmazása

megszerzéséhez.

az adekvát stratégiák

Igény szerint a 2. idegen
nyelv választását

megválasztásával és a

biztosítjuk szakköri

programok / taneszközök

keretek között.

kiválasztásával segítsük!
Természetesen az életkori
sajátosságok és egyéni
szükségletek figyelembe
vételével.
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ESZKÖZÖK

Alkotó pedagógiai

Jellemezze munkánkat

Demokratikus alapokon

Növeljük a tanulók aktív Az ismeretek és

klímát teremtünk az

egyfelől a következetes

álló, integratív tanár –

részvételét igénylő

összefüggések tanulói

eredményes munka

követelés és igényesség,

diák viszonyt alakítunk

ismeretszerzési módok

felfedezése, a

érdekében.

másrészt a tanulók

ki. A tanítási órák

arányát (megfigyelés,

szemléltetés, cselekvés,

jogainak, emberi

légköre, hangulata

kísérlet, új információs

az aktivizáló módszerek

méltóságának tiszteletben

oldott, a tanulók

és kommunikációs

alkalmazása minden

tartása, a velük szemben

sikerorientált

technikákat alkalmazó

pedagógus számára

anyaggyűjtés,

kötelező.

megnyilvánuló pedagógiai beállítódással
tapintat, bizalom,

dolgoznak, a pedagógus

modellezés, szerepjáték,

megértés, türelem,

csak facilitáló

drámapedagógia stb.).

igazságosság,

szorongásszintet tart

segítőkészség!

fenn.

Támogatást adunk a

Akadályozzuk meg azt,

A rászoruló gyermekeket

szociokulturális

hogy a szocio - kulturális hatékony felzárkóztató

hátrányok leküzdéséhez.

hátrányok tanulási

Szakszerű integrációs és
integrált nevelési

Differenciált

Felzárkóztató,

foglalkoztatással, az

differenciált csoportos

egyéni haladási ütemhez

foglalkozás keretében és

esélyegyenlőtlenséget

igazított fejlesztő

egyéni felzárkóztató

eredményezzenek!

terheléssel.

korrepetálással.

munkával segítjük.

gyakorlat

Alkalmazzuk a kooperatív

megvalósítására

tanulási-tanítási

törekszünk.

technikákat és
módszereket!

Az általános társadalmi

Minden pedagógus tanulja Tanórai keretben és azon

A fejlesztő programok

Alsó tagozatban már

modernizációt követve,

meg és alkalmazza a

kívül megtanítjuk

alkalmazásával lehetővé

megismerkednek a

igyekszünk lépést tartani

modern

gyermekeinknek az

tesszük minden

számítógéppel,

az informatikai

infokommunikációs

informatika alapjait, az

tanulónak az egyéni

barátkoznak játékos

forradalommal. A

technikákat, a

interaktív táblával

tanulási utak

képességfejlesztő

kompetencia alapú

számítástechnikai -

folytatott oktatási

érvényesítését.

programokkal, a felső

oktatás fokozatos

informatikai eszközöket a

metódust.

tagozaton az iskola

kiépítésével alkalmazzuk saját tantárgya oktatása

profiljának megfelelő

az SDT –t (Sulinet

informatikai képzést

során!

Digitális Tudásbázist)

nyújtunk.

Minden tevékenysé-

Következetesen a

Növeljük tanulóink

A pedagógus a

A pozitív motivációs

günket - az oktatás és

„bátorító – megengedő”

önbizalmát és

„megszólíthatóság”

eszközökkel, a

nevelés terén egyaránt -

nevelői magatartást

önértékelését, építsük a

közelségében él

jutalmazás és büntetés

a gyermekek okos

alkalmazzuk, amely

pozitív énképét, erősítsük

tanítványaival, az

módszereinek

szeretete hatja át.

pozitív szociális tükör a

a belső kontrollos

interperszonális

mértéktartó (nem

„Szeretni kritika nélkül

gyermekek számára!

beállítódását, fokozzuk a

kapcsolatai építő

szélsőséges)

együgyűség, kritizálni

Személyes példával

felelősségvállalást, az

jellegűek. A pozitív

alkalmazásával.

szeretet nélkül

adjunk mintát a

önállóságot!

tartalmú

becstelenség.”

gyermekeknek az

Tudatosan neveljünk a jó

„csoportnyomás”

(Németh L.)

empátiás személyközi

komfortérzésű fiatalokat!

eszközeit is alkalmazza.

kapcsolatokra!
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A közösségek

A tanulási tevékenységek

Az elemi szocializáció

A kortárs kapcsolatok

Személyes

biztosítanak terepet a

közben és a tanulói

folyamatainak tudatos

megerősítésével, elemi

példamutatással neveljük

növendékek

közösségben való élet

irányítása, elősegítése.

állampolgári és a

gyermekeinket a

önállóságának,

során fejlessze a tanulók

mindennapi életvitellel

változatos

öntevékenységének,

önismeretét,

összefüggő praktikus

kommunikációs technikák

önkormányzó

együttműködési

ismeretek nyújtásával.

alkalmazására,

képességének

készségét, akaratát,

A diákönkormányzat

toleranciára, a másság

kibontakoztatásához.

segítőkészségét,

érdemi működtetésével.

elfogadására, empátiára,

szolidaritásérzését,

A különböző

az emberi jogok

empátiáját!

kommunikációs

tiszteletben tartása, a

technikák és

konfliktusok kezelésére.

konfliktuskezelési
stratégiák elsajátítása.
A szociális, életviteli és

A programok tartalmát

Összehangoljuk a

Az életkori

környezeti kompetenciák valósítsa meg minden

Tudatosan tervezze és

beépíteni a különböző

tantárgyi, a műveltség-

sajátosságoknak

fejlesztését valamennyi

pedagógus tanórai és

tantárgyak, illetve

területi (ember és

megfelelő aktivizáló

tantárgy és műveltség-

tanórán kívüli

műveltségterületek

természet, ember és

kooperatív módszerekkel

terület kitűntetett

foglalkozásokon a

tananyagába, a tanári

társadalom, földünk és

dolgozunk.

kötelességének tekinti

szociális, életviteli és

tanmenetekbe, a tanórák

környezetünk,

környezeti kompetenciák

anyagába.

művészetek), valamint az

fejlesztését!

osztályfőnöki és modulok
(ember-és társadalomismeret, etika;
egészségtan; hon-és
népismeret
modulprogramok)
tematikáját.

Pozitív életfilozófiát

A kommunikációs - és

Tudatosítjuk a

A környezettudatos

Gazdag tevékenység-

közvetítünk,

viselkedéskultúra

gyermekben a szűkebb és

magatartást, a pozitív

repertoár kialakításával

megalapozzuk a

elsajátíttatásával alakítsuk

a tágabb környezetből

életvezetési és kulturált

gyakorló terepet

konstruktív életvezetés

ki tanítványainkban a

megismerhető erkölcsi

társas kapcsolati formák

biztosítunk az életszerű

és egészséges életmód

tárgyi és személyes

értékeket, erősítjük a

elsajátítását lehetővé tevő

tapasztalatok

készségét.

világukban való

pozitív szokásokat és a

játékoktól a

megszerzéséhez.

eligazodás képességét!

humánus

drámapedagógiai

Tudják helyesen megítélni magatartásmintákat.
az emberi kapcsolatok

Választási /döntési

jelentőségét és minőségét! helyzetekben felelősen
kell cselekedni!

eszközökön át a valós élet
problémáinak kezeléséhez
mintákat adó szituációk
megélésével segítjük a
SZÉK kompetenciák
fejlődését.
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A pedagógusok sajátítsák

A tanuló-megismerési

Vizsgálati módszerek,

életszemlélet-formálással önfejlesztő stratégiák

el és adekvát módon

technikák és eljárások

tesztek rendszerbe

segítjük a továbbtanulási, kialakítása minden

alkalmazzák a tanuló-

elsajátítása és szükség

állítása, a tapasztalatok

pályaválasztási

tanulóban.

megismerési eljárásokat

szerinti alkalmazása az

fejlesztő hatású

döntéseket.

A tanuló legyen képes

és módszereket!

iskola belső mérési-

visszacsatolása.

énképébe, önreflexióiba

Alakítsuk ki

ellenőrzési-

Az eljárások

integrálni az elsajátított

tanítványainkban az

minőségbiztosítási

alkalmazásához

tudást, készségeket, a

önmegismerés és

programjának

szükséges

tanulást segítő

önkontroll; az önmagukért megfelelően.

professzionális tudás

beállítódásokat

vállalt felelősség, az

megszerzése.

(attitűdök), motívumokat.

önállóság; az önfejlesztés
igényét és képességét!

A testi, szellemi és lelki

Fejlesszük a

Az egyéni munkakultúra

Emberléptékű

Önértékelés, önkontroll,

fejlődés harmóniájának

munkavállaláshoz

kialakítása, a

következetes követelés.

önfejlesztő stratégia.

integrációja a

szükséges

kötelességekhez való

Fejlesztő hatású

Pozitív tartalmú

személyiségben. Társas

kompetenciákat:

pozitív viszonyulás

visszacsatolás, mérés-

szociális kapcsolatok

kapcsolatok fejlesztése.

rugalmasság, kreativitás,

(attitűd) kiépítése.

értékelés.

építése.

Én és a másik.

A kulturált és egészséges

önállóság, döntéshozatal,
cselekvőképesség,

életvitel kialakítása.

magabiztosság, kritikus
szemlélet, felelősségtudat,
A NAT valamennyi

Cél: Az emberi élet

Kiemelt fejlesztési

A sokoldalú módszertani A hagyományos és

műveltségi területe

harmóniájának

feladataink:

kulturáltság és

digitális

szolgálja a

megtalálása, a

- énkép, önismeret,

változatos eljárások

ismerethordozók

kulcskompetenciák

boldogságélmény

- hon-és népismeret,

gazdag tárházából

sokaságából kiválasztva

fejlesztését:

megélése, a konstruktív

- európai azonosságtudat

minden fejlesztő hatású

az adott életkorban

- a magyar nyelv és

életvezetés az egyén

- egyetemes kultúra,

adekvát eljárás

célszerű módszereket és

hasznára és a társadalom

- aktív állampolgárságra, - alkalmazható. A

eszközöket; egyéni és

- az élő idegen nyelv;

javára.

- demokráciára nevelés,

pedagógus munkája a

csoportos aktivitásra

- a matematika;

Sokoldalú

- gazdasági nevelés,

professzionális

serkentő

- az ember és

kompetenciákkal bíró

- környezettudatosságra

mesterségből ezáltal

munkaformákkal.

társadalom;

ifjúság nevelése, akik a

- ember a természetben;

felnőtt életben

- a tanulás tanítása,

- földünk –

megtalálják helyüket és

- testi és lelki egészség,

környezetünk;

boldogulásukat.

- felkészülés a felnőtt

irodalom;

- a művészetek;

nevelés,

válik alkotó művészetté.

szerepekre

- az informatika;
- az életviteli és
gyakorlati
ismeretek;
- a testnevelés és sport;
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A kompetencia központú

A mindennapi pedagógiai

Az egyéni fejlesztési szint

Egyénre szabott

Mérőlapok,

matematikatanítás alapja

munkánk fejlesztő jellegű

felmérése, személyre

fejlesztési módok

feladatlapok,

a matematika-specifikus

legyen!

szabott tanulási

kidolgozása,

differenciált feladatok a

módszerek keresése

differenciálás.

gyorsan, az átlagosan, a

készségek, képességek,

ELJÁRÁSOK

2022.
ESZKÖZÖK

motívumok és attitűdök

lassan haladó tanulók

fejlesztése.

számára.
Egységes évfolyamszintű
bemeneti mérőlapok
kidolgozása 1-4.
évfolyamon.

A mennyiségi oktatás

Biztosítsuk az

Szakmai és módszertani

helyett a minőségi

alkalmazható tudást

megújulás a már jól bevált technikák

Kooperatív technikák

oktatás előtérbe

minden tanuló számára!

hagyományos módszerek

megismertetése a

Projektek

helyezése.

A hatékony tanulási

Differenciálás

mellett.

nevelőkkel.

A releváns tudás

Juttassuk el a tanulókat a

Szelektálni kell a

A kompetencia alapú

A gyakorlati életből vett

kialakítása.

realisztikus, azaz a

tantárgyi tartalmak között

oktatás bevezetése.

problémák, feladatok

mindennapi életben

azon témakörök

Projektnapok,

megoldása.

előforduló szituációkban

hangsúlyosabb

projekthetek szervezése

való alkalmazás

megjelenítésével, amelyek lehetőség szerint.

képességéhez!

jobban elősegítik a
megszerzett tudás
alkalmazását és
továbbfejlesztését, a
készség és
képességfejlesztést.

A hatékony tanulás

A tanulási környezet

Önszabályozási

Szituációs játékok

érdekében megfelelő

indítson aktív, konstruktív egyéni tanulás, a

Egyensúlyt kell találni az

stratégiák, autentikus,

Gyakorlati életből vett

tanulási környezet

elsajátítási folyamatokat a

felfedeztetés, a

életszerű helyzetek

problémák megoldása.

kialakítása.

tanulókban!

problémamegoldás, a

kialakítása, amelyek

Viták indítványozása

szervezett oktatás és

során szerzett

irányítás között.

kompetenciákat a
későbbiekben
alkalmazniuk kell.

Kiemelten fontos a

A beszédfejlesztés fő

A tanuló az alapvető

Betanult szerepeket el

A párban és csoportban

produktív nyelvi

céljai:

szükségleteinek

tud játszani.

dolgozzák fel az adott

tevékenységek

-interakció

kielégítése céljából

Csoportos páros

témákat, szituációkat.

fejlesztése, ezeken belül

-összefüggő beszéd

egyszerű közléseket tud

felkészülés után

a szóbeliség prioritást

tenni, felszólítani, kérni,

interakcióban vesz részt

élvez.

utasításokat adni.

Felkészülés után

Személyekről, tárgyakról,

ismerős, személyes

helyekről egyszerű

témában informál.

közléseket tud tenni.
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Az írásbeli

Növekedjen a tanuló

Tudjon írni:

Ajánlott nyelvi

Minták, vázlatok,

szövegalkotás fejlesztése

kreatív íráskészsége, ezzel -üzeneteket

tevékenységek:

produktumok elemzése,

is alapvetően fontos a

képes lesz meglévő

-feljegyzéseket

-vázlatkészítés

alkotása.

mai modern világunkban

ismereteit ötletesen,

-életrajzot

-életrajz írása

Gyakorlás

újszerűen, szokatlan

-magánlevelet

-élménybeszámoló

funkcióban használni.

-egyszerű történéseket

-üzenet
-feljegyzés írása
-történet tömörítése

A szövegértés a

A cél, hogy a tanuló fő

A legfontosabb feladat,

Mindenféle szövegtípus

Autentikus olvasott és

beszédértés és az olvasás

vonalaiban képes legyen

hogy a hétköznapi

hallgatása és olvasása a

hallható anyagok.

kompetenciáját foglalja

megérteni a köznyelvi

témákról szóló szövegeket megfelelő nyelvi szinthez

magában.

beszédet, a legfontosabb

megértse a tanuló.

igazodva.

információkat ki tudja

Hosszabb szövegeket

-hírműsor

szűrni, tudjon követni

hallva, olvasva a kívánt

-filmrészlet

részletesebb instrukciókat. információt megtalálja,

-interjú

Továbbá, hogy megértse a megértse.

-történetek, mesék,

közlésekben kifejezett

-versek

érzelmeket.
A fejlesztő értékelés

A megszerzett tudás

Az értékelésnek fontos

Érdemjegy, pontszám és

A tanulók szöveges

kompetenciákra

fenntartása egy életen át

része legyen

százalékok nélkül, szóban

munkájának gyűjteménye.

irányuljon és

tartó folyamat. A

-az önértékelés

és írásban is visszajelzést

kommunikatív

bizalommal teli légkör

-a társak értékelése.

kap a tanuló, ami kiemeli

nyelvhasználat során

növeli a tanuló

Legyen szubjektív,

erősségeit és annyi

történjen.

önbizalmát, önbecsülését,

kvalitatív és szöveges.

problémával szembesíti,

Fontos összehasonlítási

önismeretét. Cél, hogy az

Figyelembe kell venni az

amennyit a közeljövőben

szempont a tanuló

értékelés, fejlesztő jellegű

eltérő kiindulási szinteket. reálisan képes megoldani.

korábbi teljesítménye.

legyen.

Lényeges az önértékelés,
mely a tudás fontos
mércéje.

1.4. Az intézmény pedagógiai irányai – fejlesztési tervek:
Alsó tagozat:

a.)
–

egységes szokásrend a délelőtti és délutáni programokon,
délutáni programban önálló tanulási idő,

–

a

szabadidős

tevékenységek

nevelés-oktatási

célkitűzéseinek

meghatározása,

munkatervének kidolgozása, koordinálása, helyi hagyományok ápolása, korszerű
eljárások alkalmazása
–

idegen nyelv tanítása

–

két tanítási nyelvű képzés angol nyelven

–

differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás
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–

könyvtárhasználati foglalkozások,

–

kötelező úszásoktatás (2. osztályban, testnevelés óra keretében).

–

köznevelési típusú sportosztályok indítása

–

megvalósítjuk az ismeretekbe épített képességfejlesztést (kognitív képességek,
szociális motívumok és képességek, tanulási képességek)

–

a szövegértés, matematika, idegennyelvi kompetenciafejlesztést legalább 3 csoportban
fenntartjuk legalább 5 éven keresztül, de törekszünk arra, hogy további tanulócsoportok
is bevonásra kerüljenek

–

megvalósítjuk a témahetet, és a három hetet meghaladó projektheteket legalább 5 éven
keresztül

–

az idegennyelv oktatás során alkalmazzuk a moduláris oktatást

–

a referenciaintézményi szolgáltató szerepben igyekszünk bemutatni a kompetencia
alapú nevelési, oktatási tapasztalatainkat
-

alkalmazzuk az infokommunikációs technológiákat, mellyel meg szeretnénk felelni
a XXI. század követelményeinek

-

vállaljuk magas színvonalú, gyermekközpontú tehetséggondozó és ökoiskolai
programunk bemutatását

Felső tagozat:

b.)
-

digitális kompetenciafejlesztés ötödik osztálytól,

-

kulcskompetenciák bővítése minden tanórai és tanórán kívüli tevékenységbe ágyazva

-

kiemelt feladat a matematikai, logikai kompetenciafejlesztés és szociális, életviteli
környezeti kompetenciafejlesztés legalább 3 csoportban, legalább 5 éven keresztül.

-

sikeres tanulási stratégiák kialakításával megalapozni az élethosszig tartó tanulás
feltételeit

-

műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását valósítjuk meg „Ember és természet”
műveltségi területeken legalább egy osztályban.

-

az IKT-val támogatott órák arányát folyamatosan emeljük

-

emelt szintű nyelvoktatás a felső tagozaton – angol iskolai nyelvvizsga eredménye
alapján, 6.7.8. osztályban

-

két tanítási nyelvű képzés- angol nyelven

-

személyiségfejlesztés – énkép, önismeret segítése, lelki előkészület a pályaválasztásra

-

pályaorientáció osztályfőnöki óra keretében, életpálya építési kompetenciafejlesztés
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-

a képességek alapján ötödik évfolyamtól felzárkóztató foglalkozás indítása,

-

tanulásmódszertan oktatás

-

tehetséggondozás

-

iskolai tehetségfejlesztő, kibontakoztató foglalkozások szervezése

-

iskolai sportkör működtetése a délutáni időszakban,

-

délutáni tanulószobai és szabadidős foglalkozás biztosítása az ötödik-hatodik
évfolyamon,

-

tanulószoba hetedik-nyolcadik évfolyamon

-

két tanítási nyelvű napközis csoportok felső tagozaton

-

témahetek, témanapok megrendezése

-

szociális és életviteli kompetenciafejlesztés tanórán kívüli tevékenységek során is

Az intézmény az EFOP-3.2.3-17-2017-00010 pályázat részeként alkalmazott, annak
keretében megvalósított digitális pedagógiai fejlesztéseket beépíti pedagógiai munkájába.
- Alkalmazza a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztését
a „Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával”
illetve „Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért” digitális pedagógiaimódszertani csomag megvalósításával.
Ennek elemei: a pedagógusok képzése, a támogató eszközök bevezetése, beválás-vizsgálat,
a máshol bevált eszközrendszerek meghonosítása, bevezetése.
Fejleszti a tanulók alábbi kompetenciáit:
matematikai,
szövegértési,
digitális,
természettudományos,
problémamegoldó gondolkodás,
kreativítás.
Elősegíti a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok
megvalósulását:
- a pedagógusok digitális tudása, módszertani kultúrája, motivációja,
- digitális eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelésfolyamatába,
- internet és eszközellátottság,
- IT biztonság, esélyegyenlőség,
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- oktatás adminisztrációs szolgáltatások megvalósítása.
Lehetővé teszi a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tételét
kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.
Az EFOP-3.2.3-17-2017-00010 pályázat részeként megvalósított digitális pedagógiai
fejlesztéseket az éves pedagógiai munka tervezésének részeként az intézmény digitális
fejlesztési terve alapján tanévente a munkatervek tartalmazzák.

2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
2.1. Elméleti bevezető:
A személyiség olyan egyedi és megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális rendszer,
amely veleszületett testi és idegrendszeri sajátosságai bázisán, a társadalmi és természeti
környezettel való folytonos kölcsönhatásban, állandó fejlődés és változás folyamatában, „én
tudata” birtokában többé –kevésbé tudatos viselkedésválasztással határozza meg önmagát.
A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások - egymással
szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A személyiség fejlődését tehát három
tényező befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. A személyiség jellege, kialakulása
tehát az örökletes és környezeti hatások illetve ezek interakciójának, egymásra hatásának
eredménye és ezek eredője. Az emberbe az adottságok, mint diszpozíciók jelennek meg, melyek
génjeiben, azok kódjában benne van. A környezeti hatások – társadalom, nevelőintézmények,
család – befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és milyen mértékben és miképpen valósul
meg. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés - oktatás személyiségformáló hatása.
Nevelési módszerek: olyan eljárások, amelyek a nevelési hatások irányításával és
hatékonyságuk fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelő funkciójukat. A nevelő
hatások forrásai a nevelési tényezők: a felnőtt tekintélyi személyek, a feladatok és a kortársi
interakciók. A nevelési tényezőktől eredő nevelő hatásokat orientálják és optimalizálják a
nevelési módszerek, de alkalmazásuk végső célja és eredménye a személyiség formálása.
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A nevelő hatások a tanulók tevékenységének folyamatában v. ehhez csatlakozva jelennek meg,
így a nevelési módszerek is ebben a keretben kerülnek alkalmazásra. A fentieknek megfelelően
a nevelési módszereket a neveléselméleti szakirodalom ált. v. hatásszervező, v.
személyiségformáló funkciók alapján osztályozza, ill. gyakran vegyítve érvényesíti azt a két
osztályozási szempontot.
Ha a nevelési tényezőkkel, valamint az ösztönző - reguláló személyiségbeli
képződményekkel koordináltan próbáljuk a nevelési módszerek főbb csoportjait meghatározni,
akkor a következő főbb módszercsoportok állhatnak össze, a hatásszervező funkciók szerint:
- a) közvetlen nevelési módszerek (a felnőtt tekintélyi személyek nevelő hatásainak
orientálására);
- b) közvetett nevelési módszerek (a feladatok és a kortársi interakciók nevelő
hatásainak megszervezésére).
Személyiségformáló funkciók szerint:
- a) szokásformáló eljárások: 1. a beidegzés közvetlen módszerei (a követelés módszere; a
gyakoroltatás módszere; a segítségadás módszere; az ellenőrzés módszere; az ösztönzés
módszere); 2. a közösségfejlesztő és önfejlesztő feladatok megszervezésének módszerei
(önkormányzati

feladatok

megszervezésének

módszerei;

a

fizikai

munkafeladatok

megszervezésének módszere; a tanulmányi feladatok megszervezésének módszere);
- b) a példakép-eszménykép formálásának módszerei: 1. a magatartási-tevékenységi
modellek közvetítésének direkt módszerei (az elbeszélés módszere; a tények és jelenségek
bemutatásának módszere; a műalkotások bemutatása; személyes példaadás); 2. a modellközvetítő kortársi interakciók megszervezésének módszerei (a nevelő személyes részvétele a
közösségtevékenységében; pozitív csoportos és egyéni minták kiemelése a közösség életéből);
- c) meggyőződés-formáló eljárások: 1. a tudatosítás közvetlen módszerei (előadás,
magyarázat, beszélgetés; a tanulók önálló elemző munkája); 2. a felvilágosító interakciók
megszervezésének módszerei (a közvetett felvilágosítás módszere; a vita módszere;
drámapedagógiai módszerek).
Mindezeket figyelembe véve alakítjuk személyiségfejlesztési koncepciónkat.
A

személyiségfejlesztés

olyan

tartós

tulajdonságok

kifejlesztése,

melyek

meghatározzák az egyén minden megnyilvánulását, kifejezik a világhoz, a többi emberhez való
viszonyát, együttes jellemének karakterét.
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A NAT és ennek megfelelően a kerettantervek is a gyermekek képességeinek
fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő
pedagógiai munkát, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének
fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere
nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Feladatunk a képesség-kibontakoztató felkészítés, mely a személyiségfejlesztés, a
közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához,
tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés
megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a közösségfejlesztés és személyiségfejlesztés a
halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében
valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a bármely oknál
fogva hátrányos helyzetben lévők vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi
beilleszkedését elfogadó és segítő készségek, képességek kialakításával.

2.2. Személyiségfejlesztés színterei, tevékenységformák:
-

tanítási óra, a korszerű oktatási módszerek alkalmazásával, a tanulók sokirányú
tevékenykedtetésével, munkáltatással, problémáik megbeszélésével fejleszti
képességeik kibontakoztatását, önállóságukat, felelősségérzetüket, egyéni vonásaik
alakítását.

A tanulói személyiség fejlesztésének a legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a

fontosnak

differenciálást.

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulás végéig fenn is tartsuk.
 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat
a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis
állandó aktivitását biztosítják.
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 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeikhez, és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.

-

osztályfőnöki és etika óra, mely a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés
fontos színtere. Helyet ad a tapasztalásnak, a tudatosításnak, a helyes magatartás
kialakításának. Segíti az önismeret, önértékelés kialakítását.

-

tanórán kívüli tevékenységek sora ad alkalmat az egyéni értékek, sajátos
képességek fejlesztésére, tehetségük kipróbálására és fejlesztésére, érdeklődésük
kielégítésére és kiterjesztésére. Itt kapnak helyet a felüdülést, kikapcsolódást
eredményező programok.

-

délutáni foglalkozás, mely lehetőséget ad a játékra, céltudatos nevelési eszköz is.
A kötetlen foglalkozások segítik a személyiség fejlődését. A délutáni tanulás során
a tanulók képességeikhez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított
tanulási technikákat. A délutáni foglalkozás – az iskola pedagógiai programjával
összhangban – biztosítja a tanulók tanórán kívüli gondozását, ellátását. A család és
az óvodai nevelés eredményeire építve segíti, kiegészíti, bővíti az iskola tanórai
keretben folyó nevelő-oktató munkáját.
Az iskola többi nevelési formájával együtt arra törekszik, hogy a tanulók olyan
személyiséggé váljanak, akik a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel,
és ezzel együtt alkotó és kritikus gondolkodással rendelkeznek; akik számára
fontosak az erkölcsi értékek, életigenlők és a konfliktusok feloldására is képesek;
akikben a szellemi értékek testi edzettséggel párosulnak; akik a saját és társaik
munkáját, eredményeit megbecsülik, s a másik ember személyiségét elfogadni
képesek; akik együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre készek, szeretik
családjukat és hazájukat.

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos intézményi feladatok rendszere:
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét felépíthetjük a
pedagógiai alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és az eszközökből.
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat Nagy József nyomán az alábbi
négy területre bonthatjuk:
a.) az értelem kiművelése (kognitív kompetencia)
b.) segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia)
c.) egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia)
d.) a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia)
ALAPELVEK

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Nevelő - oktató

Az iskolai

Támogassuk a fiatalokat

Folyamatosan

Tesztek, tréningek,

munkánk során

tevékenységrendszer

a reális önismeret

megismerjük, követjük

dramatikus játékok,

komplex

minden eleme segítse a

kialakításában, az

és elősegítjük

önmegvalósítási

személyiségfejlesztés

tanulók testi, értelmi,

erkölcsi és jellembéli

személyiségük fejlődését. lehetőségek, szereplési

re törekszünk

érzelmi, akarati és

tulajdonságok

Tapasztalatainkat

alkalmak teremtésével

jellembeli

felismerésében és

megosztjuk a

segítjük tanítványainkat

tulajdonságainak

tudatos formálásában!

kollégákkal és a

saját személyiségük

szülőkkel.

megismerésében.

harmonikus fejlődését!

Igyekszünk

A fiataloknak legyen

Segítsük felfedezni és

Reális önértékelésre

Mind az alacsony, mind

megismerni minden

áttekintése saját

fejleszteni minden

késztetjük a tanulókat.

a túl magas önértékelés

tanítványunk

személyisége

gyermekben / fiatalban a

Valós életszituációk

esetén a realitásokkal

személyiségszerkezet

összetevőiről, képességei

személyiségének saját

teremtésével segítjük az

való szembesítésre, a

ét, s elősegítjük a

és tehetsége határairól és értékeit; keressük minden

önálló, aktív,

reális önkritika / kritika

reális önismeretük

lehetőségeiről, legyen

gyerekben az egyedit, a

felelősségteljes

kialakítására

alakítását, formáljuk betekintése a viselkedése

megismételhetetlent,

személyiség

törekszünk.

az önmagukhoz és

hátterébe, motívum-

támogassuk őket

kialakulását.

társaikhoz fűződő

rendszerébe, helyesen

önmaguk kiteljesítésében!

viszonyukat.

ítélje meg az emberi

„A gyerek nem edény,

kapcsolatokban játszott

amit meg kell tölteni,

szerepét, hatását!

hanem fáklya, amit lángra
kell lobbantani.”

Az életkori

Az egyes életkori

Az érzékelés, észlelés,

Valamennyi pszichikus

A kreatív személyiség-

pszichikus

fejlődési szakaszok:

figyelem, emlékezet,

funkció működését

beállítódást erősítjük, az

sajátosságokhoz

latencia kor (6-8 év);

képzelet és gondolkodás

fejlesszük, de a serdülő

ismeretszerzés induktív

alkalmazkodunk.

prepubertás kor (9-11

pszichikus funkcióit

korban már a produktív

és deduktív útját

év); pubertás kor (12-16

tudatosan fejlesszük a

(konvergens és

egyaránt alkalmazzuk.

év) jellemzőit vegyük

nevelési - oktatási

divergens)

figyelembe

folyamatokban!

gondolkodásra

(terhelhetőség,

helyezzük a hangsúlyt.

motiváció, viselkedési

Ezzel alapozzuk meg a

sajátosságok, társas

kreatív

kapcsolatok stb.)!

személyiségjegyek
kialakulását.

32

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program

2022.

A kompetencia-alapú

Az iskola pedagógiai

Az értelem kiműveléséhez Kognitív képességek

A kompetencia

oktatás

gyakorlata adjon teret: a

kapcsolódó tanulási

fejlesztése: kognitív

területekre készített

részprogramjait is

színes sokoldalú iskolai

motívumok és tanulási

rutinok (műveletek),

tanulói eszközök

magába foglaló

életnek, az egyéni és

módok, a megismerési

kognitív kommunikáció,

(tankönyvek,

pedagógiai

csoportos tanulásnak,

vágy fejlesztése, a játék-

problémamegoldás, a

munkafüzetek,

programunk össze-

játéknak, munkának;

szeretet és az alkotásvágy

tanulási életforma

feladatsorok, fejlesztő

állításánál elsődleges

fejlessze a tanulók

fejlesztése, a tanulási

kialakítása a

programok,

szempont a nevelés -

önismeretét,

teljesítmény optimalizá-

pedagógusok és szülők

demonstrációs anyagok

oktatás

együttműködési

lását segítő

együttműködése révén.

és mérőeszközök stb.)

személyiségfejlesztő

készségét, eddze akaratát!

célszerű alkalmazása.

személyiségjegyek

Az egyéni (önálló)

hatásának

erősítése minden

tanulási stratégiák és

érvényesítése, az

pedagógus napi feladata.

módszerek kialakítása a

esélyegyenlőség

tanulásmódszertani

megteremtése.

órák beépítésével a
tanrendbe.

Megalapozzuk a

A tanulók ismerjék meg

Olyan iskolai életrend

Az iskolai társas

Élményszerű, pozitív

szociális (társas)

és sajátítsák el a szociális

kialakítása,

szituációk az iskolai /

minták felkínálása,

kompetencia, a

viselkedés alapvető

működtetése, amelyben

osztály közösség

szociális szokások,

pozitív szociális

szabályait, alakítsuk ki

a tanulók biztonságban

mindennapi életében

attitűdök bemutatása,

szokások,

bennük az egyéni

érzik magukat, mivel a

„terepgyakorlatként”

meggyőződések,

kialakulását.

szociális értékrendet, a

magatartási szabályok

szolgálnak a tanulóknak

értékítéletek, ismeretek és

Tudatosan fejlesztjük

döntési szabadság és

átláthatóak,

az egyének és csoportok

készségek nyújtása,

tanítványaink társas

felelősség összhangját.

kiszámíthatóak,

kölcsönös megértésének,

személyes példamutatás,

hatékonyságát.

Formáljuk

mindenkitől

együttérzésének,

történelmi személyiségek,

A pedagógusok - a

tanítványainkat belső

egyértelműen és

segítőkészségének

irodalmi, drámai hősök

segítő életmódra

kontrollos, asszertív

következetesen elvártak.

élményszerű

tetteinek, magatartásának

nevelés - sikere

személyiségekké!

Tudják higgadtan

megtapasztalásához; a

átélési lehetőségeivel, a

érdekében

Legyenek tisztában a

kezelni a konfliktusos

pozitív és negatív érzelmi

negatív, antiszociális

rendszeresen pozitív

mindenkori szociális

szituációkat is.

viszonyulások

minták pusztító hatásának

mintákat nyújtanak a

státusukkal.

kezeléséhez (szimpátia –

csökkentése, fékezése.

segítő együttműködés

antipátia kapcsolatok).

változatos formáival.

Minden korosztály jusson

A testi - lelki jó komfort-

hozzá az életkornak

érzés érdekében a sport-

mellett a pozitív tartalmú adottságok, képességek és

megfelelő művészeti:

foglalkozások,

kompetenciák

jellem

akarati tehetségük felmérésével

zenei, vizuális esztétikai

dők, szervezett játékok,

fejlesztését, az alkotó

tulajdonságok

szemé- segítsük tanulóinkat

befogadás és megismerés

kulturális

képesség

lyiségbe

lehetőségéhez, és kapjon

versenyek,

kibontakoztatását

önkifejezés

inspirációkat a művészi

fejlesztő

vállaljuk.

igényes

Az iskola szakmai

Az

értelmi

és

profiljának megfelelő

intelligencia

speciális - szakmai

és

érzelmi Az önfejlesztő képesség

fejlesztése alapozásával, a saját

ágyazása.
gazdag

Az megtalálni erősségeiket!
és Indirekt módon segítsük a

tárházának saját önfejlesztő

vetélkeprogramok,
képesség-

és

önismereti

önkifejezésre.

foglalkozások szervezése.

bemutatása, befogadó- és stratégiáik kialakítását!

Az iskola esztétikus külső

Legyen boldogságélmény

alkotó

képesség,

és belső környezete

forrása

improvizációs

képesség,

fejleszti ízlésüket,

kocogás

igényességüket.

kapcsolatteremtés!

Sokféle ismerethordozó,

verbális és nem verbális,

a

kacagás,
és

az

a

intim

valamint vizuális kifejező
képesség.
Az iskolánkban folyó A pedagógus

Formáljunk sokoldalú

Az ember és

pedagógiai

társas kapcsolatokra

társadalomismeret, etika médiaanyag,

bánásmódja és nevelési
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tevékenység alapja a stílusa legyen szociál-

képes, környezettudatos,

modul keretében

demonstrációs eszköz,

tanuló, nevelő, szülő integratív!

egészséges életmódot

összehangoltan az

infokommunikációs

együttműködése

közvetítő, kialakító

osztályfőnöki témákkal,

technika áll

személyiségeket

valamint az

rendelkezésünkre.

valamennyi tantárgy

egészségnevelési modul

Ezeket az egyéni és

tanítása során, kiemelten

tartalmával.

csoportos ismeret-

az osztályfőnöki órák

elsajátítás szolgálatába

témakörének körültekintő

állítjuk.

megválasztásával.
A szociális-életviteli

A nevelési területek

Az életkornak és

A közösségi nevelés

Konkrét megélt

kompetenciák

kölcsönös

fejlettségi szintnek

módszereinek, a

életszituációk elemzése,

fejlesztése a

hatékonyságának

megfelelő prioritások

szociálpszichológiai

megoldási alternatívák

készségek és

megteremtése a

megtalálása, a nevelő

csoportnyomás

kidolgozása, alkotó viták

képességek

személyiség harmonikus

hatások összehangolása.

eszköztárának

lefolytatása, az egyéni

fejlesztése, pozitív

fejlődése érdekében.

alkalmazása

felelősségvállalás

attitűdök kialakítása

fokozása, a belső

szintézisében történik.

kontroll attitűd
erősítése.

A különböző

A harmonikus együttélés A formális és informális

A különböző

érdeklődésű, értelmi, kialakításával növelni a

Az empátiaképesség

szabályainak és napi

emberi-közösségi

kompetencia-területek

érzelmi, testi

másság elfogadásának, a

gyakorlatának

kapcsolatokat építő

programcsomagjai, a

fejlettségű és

toleranciának a fokát.

befogadása, követése.

fórumok, rendezvények,

hozzájuk készült tanulói

motivációjú

A társadalmi együttélési

programok szervezése.

és tanári eszközök,

gyermekeket

normák és formák

felkészítjük a tovább

kölcsönös alakítása.

demonstrációs anyagok.

tanulásra

2.4. Személyiségfejlesztés az intézményben:
Intézményünkben kiemelt feladatunk az, hogy tanulóink személyiségét a lehető legtökéletesebb
módon

kibontakoztassuk.

Fontosnak

tarjuk,

hogy

gyermekeink

olyan

pozitív

személyiségjegyekkel rendelkezzenek, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeres és
lelkileg

kiegyensúlyozott

felnőttekké

váljanak.

Iskolánkban

hangsúlyos

nevelési

tevékenységünk a tanulók személyiségének gondozása, ehhez kidolgozott és kipróbált
stratégiákkal rendelkezünk, pedagógusaink felkészültek arra, hogy a gyermekeknek követendő
mintákat, tanácsokat adjanak, illetve olyan úton tereljék őket, mely a boldog és örömteli élethez
vezeti őket.
A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a mindennapos oktató-nevelő munkájában
megjelenő kipróbált és sikeres innovációknak köszönhetően alkalmas arra, hogy újszerű
módszerek és tanulásszervezési eljárások keretében gondozza a gyermekek személyiségét.
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Intézményünk az elért eredményeinek, a kiértékelt tapasztalatoknak és az újszerű módszerek
alkalmazásának köszönhetően felkészült arra, hogy szolgáltatásaiban megjelentesse a tanulók
modern, de a hagyományos értékekhez ragaszkodó nevelését. Referenciaintézményi
szolgáltatóként készek vagyunk arra, hogy jó gyakorlataink személyiségformáló hatásait
partnereink felé közvetítsük, értékteremtő tevékenységünket széles körben elterjesszük.

3. AZ INTÉZMÉNY TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATAI
3.1. Törvényi háttér, szabályozók:
A Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet) alapján az egészségnevelés az
iskola kiemelt fejlesztési feladata, valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a
tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyi
fejlődését.
A NAT kimondja, hogy az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki
állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen
igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására.
Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a
konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.
A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 128. § (5) értelmében kell a nevelési-oktatási intézmény teljes
körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető,
értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező
egészségfejlesztési program keretében.

3.2. Helyzetkép, helyzetelemzés, iskolai környezet:
Előélet hagyományok: - Iskolánk mindenkori nevelési programja kiemelten kezelte az
egészségfejlesztési feladatokat.
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3. 2.1. Egészségfejlesztést befolyásoló tényezők:
Környezet:
Az iskola zöld övezetben fekszik, műszaki állapota megfelelő, folyosókon dekoráció,
virágok, pihenőpadok, faliújságokon gyermekmunkák, (rajzok, kerámiák,) faliszekrények.
Világos, tágas tantermek. Berendezése életkori sajátosságnak megfelelő, barátságos,
sötétíthetőek, megvilágításuk a szabványnak megfelelő. A mellékhelységek száma
tanulólétszámmal egyensúlyban, felújítottak, a higiéniás követelményeknek megfelelnek. Az
étkező önkiszolgáló jellegű.
Az 1. sz. telephelyen (Nagy Jankay) zárt betonozott udvar, egyben sportudvar, forgalmas
útvonal mentén. A 2. sz. telephely (Kis Jankay) épületéhez nagy aszfaltozott sportpálya és
füvesített, ligetes terület tartozik. A 3. sz. telephelyen található a megfelelő lehetőségeket
biztosító tornaterem. A 2. sz. telephelyen (Dedinszky Gy.

u. 1/1.) nincs tornaterem, a

szomszédos iskola tornatermét korlátozottan használhatják tanulóink, illetve a tánc- és
mozgástér teremben van lehetőség mozgásra.

3.2.2. Genetikai tényezők:
Tanulóink átlagos adottságokkal rendelkeznek, fizikai állóképességük megfelelő.

3.2.3. Életmód:
A gyerekek többsége kertes házban lakik. Sportolásra az iskolai sportcsoportokban,
illetve a közeli sportegyesületeknél van lehetőség, melyet diákjaink nagy számban
kihasználnak.

3.2.4. Egészségügyi ellátó rendszer:
Iskola egészségügyi feladatok ellátását végző védőnő és az iskolaorvos adott.
Rendszeres életkorhoz kötött szűrővizsgálatok, testi, érzelmi, érzékszervi elváltozások
felismerése (szekunder prevenció), elsősegély, közegészségügyi járványügyi feladatok,
táplálkozási, balesetvédelmi tanácsadások.
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3.3. Erőforrások:
3.3.1. Anyagi erőforrások:
- fenntartói támogatás
- pályázatok, GYÖK, papírgyűjtés
- alapítványi támogatás
- Szülői bál, Farsang, Családi nap, karácsonyi vásár
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3.3.2. Intézményen kívüli együttműködők, kapcsolódási pontok:
-

Utazó pszichológus

-

Nevelési tanácsadó

-

Családsegítő szolgálat

-

Rendvédelmi szervek

-

ANTSZ, helyi Vöröskereszt,

Feladat: kapcsolattartás, információcsere, folyamatosság, tájékozódás.

3.3.3. Intézményen belüli együttműködők:
Pedagógus: tantárgyában segíti az egészségnevelési célok megvalósítását
tanmenetében jelölve, példamutatóan vesz részt az egészségfejlesztési programok
szervezésében
Diák: részt vesz az egészségügyi programokon, elősegíti azok megvalósulását
Iskolai alkalmazott: egészségügyi szabályok betartása, példamutatás
Technikai dolgozók: a kulturált, higiéniás szabályok szigorú betartása,
engedélyezett egészségre nem ártalmas tisztítószerek használata
Szülői szervezet - együttműködés a tanulók egészségnevelésében
Iskolaorvos, védőnő –szűrések, rendhagyó órák tartása, orvosi vizsgálat
Fejlesztő pedagógus – speciális nevelési igényeknek megfelelő fejlesztés.
Ifjúságvédelmi felelős –mentálhigiénés gondozás

3.4. Jövőkép, alapelvek, célok:
A ránk bízott gyermekek egészségtudatos magatartásának megalapozása.

3.4.2. Középtávú pedagógiai célok:
 önmagunk és egészségi állapotunk megismerése
 az egészséges tanulási környezet alakítása
 az egészséget befolyásoló helyes étkezés és táplálkozási szokások kialakítása
 személyi higiénia folyamatos fejlesztése
 a betegségek kialakulása és azok gyógyulási folyamatainak megismerése
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 a tanulásra szánt idő helyes felhasználásának megismertetése
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák gyakoroltatása
 szenvedélybetegségek elkerülésének lehetőségei
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepének fontosságának tudatosítása az
egészségmegőrzésben.
 a rizikóvállalás határainak megismertetése
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentőségének tudatosítása
 a mindennapi mozgás fontosságának hangsúlyozása

3.4.3. Konkrét célok és feladatok:
Programok

Célok

témakörök

Tartalmak, a képességfejlesztés tevékenységei

Az egészséges

- a táplálék mennyisége, minősége, a táplálkozás

Az egészséges

táplálkozás

ideje, aránya, módja, táplálkozással járó jó tanácsok,

táplálkozás

ismérveinek

- a tápcsatorna jellemzői kamaszkorban

elsajátíttatása

- folyamatok sorrendje, összefüggések

Tisztálkodás
Személyi

napi, heti

higiénia

teendőinek
kialakítása

- testápolás anyagai eszközei, egészséges életmód tennivalói:
táplálkozás, bőrápolás, öltözködés

-higiéniás szokások gyakorlása

Reális önismeret, - Önnevelés útja és tennnivalói, reális megismerésMentálhigiéné

önnevelés,

(emberi

mások

kapcsolatok)

megismerése.
Család

Kamaszkori
Szexuális

változások, lel-

nevelés

ki jellemzők
kezelése

Káros

Szenvedélybe-

szenvedélyek

tegségek elleni

párbeszéd- másság elfogadása-empátia
- véleménycsere, vita, szituációs játék, problémafelismerés, konfliktusok megelőzése, feloldása
- a család szerkezete, családtagok szerepe
- személyiségi változások, egészség, nemi fejlődés, tisztaság,
sport,” nehéz napok”

- testalkat változásai, terhelés
- Hasznos szenvedély: tartalmas élet
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- Káros szenvedélyek: nikotin, drogok, alkoholszervezet leépülése, környezet veszélyezettsége,
családtagok, iskola szerepe

Környezet és

Környezet

- Környezetvédelmi tudnivalók, a környezet

egészség

további szeny-

állapota, egészsége, tisztasága

nyeződésének

- Levegő-, víz- talajszennyezés

megakadályo-

- Egészséges életmód: mozgás, táplálkozás,

zása

öltözködés, betegségmegelőzés

Vészhelyzetek

Veszélyforrás-

- Veszélyforrások okai- következményei,

viselkedésmód

ok, megelőzés

leggyakoribb: háztartás, közlekedés, sportolás, kirándulás
- Baleset, sérülés-elsősegélynyújtás formái

Fogyasztói

Tájékozott tu-

- Fogyasztási szükséglet fogalma

nevelés

datos fogyasz-

- Fogyasztói kultúra kialakítása

tás

- Kritikus fogyasztói magatartás elsajátíttatása

3.5. A célok érdekében végzett tevékenységek szervezési és tartalmi keretei:
3.5.1. Tanórai tartalmi keretei:
 egészségtan tantárgy modul,
 osztályfőnöki órák egészségfejlesztési témái,
 testnevelés órák
 tantárgyak tananyag adta lehetőségek kihasználása

3.5.2. Mindennapos testnevelés:
Lehetőség biztosítása a mindennapos testedzésre:
1-4. évfolyam:
-

5 (3+2) testnevelés óra tanórai keretben órarend szerint (felmenő
rendszerben)

-

délután heti négyszer 30 perces játékos testmozgás délutáni szabadidő
keretében
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heti 1 óra tömegsport foglalkozáson való részvétel biztosítása testnevelő
tanár irányításával

5-8. évfolyam:
-

5 (3+2) testnevelés óra tanórai keretben órarend szerint (felmenő
rendszerben)

-

sportcsoportok működtetése heti 6 órában

-

heti 2 órában tömegsport foglalkozások biztosítása

Minden tanuló számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az iskolánkban folyó egyéb
sportfoglalkozásokon részt vehessenek.

3.5.3. Tanórán kívüli lehetőségek:
 túrázás
 tanulmányi kirándulás
 sportnap, egészségnap
 GYÖK-nap
 Erdei iskola

3.6. Iskolát átfogó egészségfejlesztési programok:
- Akciók: figyelemfelkeltés a globális problémákra
- Kiállítások: természetes anyagokból készült gyermekmunkák
- Tanulmányi kirándulás: egészségmegőrzés, túrák, táborok
- Vetélkedők: tanulmányi versenyek: részvétel az iskolai és városi
versenyeken.
- GYÖK-nap: játékos versenyek, vetélkedők
- Előadások: meghívott szakemberek, szülők, volt tanítványok
- Filmvetítések: egészséges életmód, káros szenvedélyek, mentálhigiéné
- Szülői értekezletek, fórumok témái: egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, családi egészség
- Sportnap, szabadidős foglalkozások
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3.7. Módszerek:
 Szituációs játékok
 Önismereti csoportfoglalkozások
 Iskolai egészségügyi szolgálat
 Interjúk, előadások
 Problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel
 Egészséges környezet kialakítása
 Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése
 Az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenése

3.8. Egészségügyi ellátás:
Iskolánk egészségügyi szolgálatát iskolaorvos és védőnő látja el.
Iskolaorvos: a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata
szűrővizsgálatok
védőoltások
krónikus betegségek, kóros elváltozások korai felismerése
fejlődési rendellenességek kiszűrése, javaslattétel

Védőnő:

tanácsadás
a tanulók egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése
tisztasági ellenőrző vizsgálatok
serdülőkori problémák, krízisek megoldása
orvosi javaslatok betartatása
iskolai diagnózis készítése
egészségügyi vetélkedőkre való felkészítésben közreműködés

Feladat: közreműködés az iskola vezetésével egyeztetve, a közegészségügyi-
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járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és
balesetvédelmi tennivalók ellátásában.

3.9. Iskolai drogstratégia:
Az iskolai drogstratégia fogalma: azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai
egészségfejlesztési, feladatoknak a tervezési és szervezési, megvalósítási folyamatát jelenti,
amely az iskolai drogmegelőzési programban realizálódik, és a drog-prevenció elősegítését
célozzák.
Előkészítő szakaszok:
 Iskolai drog-koordinátor kinevezése
 Szerepvállalás
 A tantestület megnyerése
 Segítő kapcsolatok partneri csatornáinak feltérképezése: (iskolaorvos, szülők,
háziorvos, szülői munkaközösség, pszichológus, Nevelési Tanácsadók, Védőnő hálózat,
rendészeti szervek, egyházak, karitatív szervek)
Állapotfelmérés:
szülők véleményének megismerése
diákoktól információszerzés
tanároktól ismeretfelmérés
egészségügyi szervekkel kapcsolatfelvétel
A drog-prevenció célja:
Iskolánkban olyan személyiségfejlesztő tevékenység kialakítása, amely tanulóinknak
támogatást nyújt a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok kialakulásának
megelőzésében.
A végrehajtás színterei módszerei:
Iskolai programok:
Tanórai foglalkozások:

szaktárgyi órák témafeldolgozása
osztályfőnöki órák
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külső előadók meghívása
Tanórán kívüli foglalkozások:

tanulószobai foglalkozások,
szülői értekezlet,

Iskolán kívüli programok: kirándulások, túrák, sportprogramok
MÓDSZEREK, programformák
 Filmvetítés
 Versenyek, vetélkedők, pályázatok
 Szakkör, kortársképzés
 Kiscsoportos beszélgetések
 Iskolarádió
 Dramatikus játékok
 Színjátszó kör
 Drogellenes sportprogramok és túrák, kirándulások
 Gyógyult drogos megszólaltatása
 Könyvtár sarok
 Tematikus előadás
 Diák-önkormányzati programok

4. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
4.1. Közösségfejlesztés alapelvei:
Az iskolai közösségfejlesztés alapja és elengedhetetlen feltétele a tanulók reális
önismerete, egészséges személyiségfejlődése.
A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az intézményben
foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hogy
megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolataikkal példaként járjanak
a diákok előtt.
Ezért a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a szülői munkaközösséggel és
diákönkormányzattal egyeztetve határoztuk meg az alkalmazotti közösség számára.
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ESZKÖZÖK

A közösségek

A tanulási tevékenységek

Az elemi és politikai

A kortárs kapcsolatok

Személyes

biztosítanak terepet a

közben és a tanulói

szocializáció

megerősítésével, elemi

példamutatással neveljük

növendékek

közösségben való élet

folyamatainak tudatos

állampolgári és a

gyermekeinket

önállóságának,

során fejlessze a tanulók

irányítása, elősegítése.

mindennapi életvitellel

toleranciára, a másság

öntevékenységének,

önismeretét,

összefüggő praktikus

elfogadására, empátiára,

önkormányzó

együttműködési

ismeretek nyújtásával.

az emberi jogok

képességének

készségét, akaratát,

A diákönkormányzat

tiszteletben tartása.

kibontakoztatásához.

segítőkészségét,

érdemi működtetésével.

szolidaritásérzését,
empátiáját!

Megalapozzuk a

A kommunikációs – és

Tudatosítjuk a

Az osztályfőnöki helyi

konstruktív életvezetés és

viselkedéskultúra

gyermekben a szűkebb és

tanterv megvalósításával tevékenységrepertoár

egészséges életmód

elsajátíttatásával alakítsuk

a tágabb környezetből

és az ember és

kialakításával gyakorló

készségét.

ki a tárgyi és személyes

megismerhető erkölcsi

társadalom

terepet biztosítunk az

világunkban való

értékeket, erősítjük a

műveltségterület

életszerű tapasztalatok

eligazodás képességét!

pozitív szokásokat és a

oktatásával.

megszerzéséhez.

Munkaügyi

Gazdag

humánus
magatartásmintákat.
Reális önismeret és

Életpályaépítési

Életpályaépítési

életszemlélet

Folyamatos, ismeretekbe

kompetencia-fejlesztés

kompetenciafejlesztés már közös workshopok során

kialakításával segítjük a

ágyazott

beépítése a tananyagba.

alsó tagozatban

a tanulók aktív részesei

megfelelő továbbtanulási

kompetenciafejlesztést

elkezdődik.

lehetnek egy-egy szakma

irány illetve pálya

kell megvalósítani!

kiválasztását.

központtal

monitorozásának,
hiányszakmák
bemutatása

előtérbe

kerül.

4.2 . A közösségfejlesztés területei:
1. Tanórák - szaktárgyi órák
- osztályfőnöki órák
2. tanórán kívüli foglalkozások:
- tanulószoba
- szakkör, érdeklődési kör, énekkar, sportkör
- versenyek, bajnokságok
- tanulmányi séta, kirándulás
- témanapok, témahetek, projektnapok, projekthetek
3. diák-önkormányzati munka
4. szabadidős tevékenységek
az iskola hagyományos játékos, szórakoztató programjai, rendezvényei, táborok
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Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mivel mások a céljai, abban azonban
megegyeznek, hogy valamennyi hozzájárul:
-

az egyén közösségi magatartásának kialakításához,

-

véleményalkotó, véleménynyilvánító képességéhez,

-

a közösségi normák, szokások elfogadásához,

-

a másság elfogadásához,

-

az együttérző magatartás kialakításához,

-

a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez

4.3. Iskolai hagyományok:
Nevelő-oktató munkánk eredményessége szempontjából nem közömbös számunkra,
hogy tanulóink kötődnek-e az iskolához, vonzó-e számukra az iskolai élet, vagy nem. A pozitív
viszonyulás – közvetve, vagy közvetlenül – hat a tanulói teljesítményre, kedvezően befolyásolja
a személyiség fejlődését. Az iskola felelősen alakítja sajátos, a helyi körülményeket
figyelembevevő programját, amelyben fontos szerepet kap a hagyomány. Ennek segítségével
értelmileg és érzelmileg is közelebb kerülnek tanulóink múltunk és jelenünk megismeréséhez.
Olyanná tesszük rendezvényeinket, akcióinkat, hogy felkeltsék gyermekeink érdeklődését, és
lehetőséget kínáljanak feladatok vállalásához. Ragaszkodunk azokhoz a hagyományokhoz is,
melyek által megszépül a diákélet. Az osztály illetve iskolaközösség teremtő erejével
hatékonyan szolgálja a nevelés-oktatás célkitűzéseit.
Célunk: eddigi hagyományok rendszerének működtetése, olyan egyéni arculat
formálása, amely jól megkülönbözteti intézményünket más iskoláktól.
A hagyományok ápolásával az iskolához való kötődést kívánjuk erősíteni, s arra törekszünk,
hogy az évenként rendszeresen ismétlődő ünnepségek, rendezvények vonzóvá tegyék az iskolai
életet.
A tanulók átélhetik a készülődés izgalmait, a várakozás örömét is. Fontos feladatunknak
tartjuk, hogy színvonalas szervezéssel, rendezéssel tegyük emlékezetessé számukra ezeket az
eseményeket.
A rendezvények alkalmat adnak az iskolai közösség előtti bemutatkozásra, szereplésre,
sikerélmény szerzésére, a tanórán szerzett ismeretek bemutatására.
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Lehetővé teszik a tanulók számára is a szervezésben, a lebonyolításban való aktív
közreműködést, a témanapok, témahetek, projektnapok és projekthetek során.
Az ünnepségek külsőségei hatnak a tanulók ízlésvilágára, tartalmuk az érzelmi, esztétikai
nevelést szolgálja.

4.3.1 Hagyományos rendezvényeink:
1.) A tanév rendjéhez kötődő ünnepélyek:
-

tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek,

-

ballagás,

2.) Nemzeti ünnepek, megemlékezések:
-

október 6.

-

október 23.

-

március 15.

-

június 4.

3.) Hagyományos iskolai rendezvények:
-

aktív tanulást, művelődést elősegítő témaheteink, témanapjaink:
művészeti hét
angol-nap
háziversenyek /tantárgyi/
természettudományos hét

-

aktív művelődést, művészeti nevelést elősegítő projektnapjaink, projektheteink:
adventi, húsvéti kreatív játszóházak
művészeti versenyek: vers, mese, szép kiejtési, népdaléneklési, rajz
Adventi Varázslat, karácsonyi ünnepség
Jankay kuckó
„Jankay a színpadon” „ Jankay’s on the stage” kulturális műsor
színház, bábszínház, mozi, könyvtár látogatás,
múzeumlátogatás, hangverseny látogatás
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Szülői bál
Családi Nap

-

kirándulás, sportolás:
sportnap (24 órás),
osztálykirándulások, vártúrák (önköltséges)
erdei iskola (önköltséges)
sítábor (önköltséges)
nyári táborok (önköltséges)

-

szórakoztató iskolai rendezvények:
Happy- Hét
Mikulás disco felső tagozatosok számára
farsangi mulatság,
osztályszintű rendezvények
GYÖK-nap
gyermeknap, Kiscsillag születik

-

környezetvédelmi programok:
elemgyűjtés
pet palackok gyűjtése külön tárolóban
őszi, tavaszi hulladékgyűjtés,
vetélkedők,
(részletesen a Környezeti nevelési programunkban)

4.3.2. Ünnepségek, elismerések hagyományai:
Iskolai ünnepségeken a tanulók és tanárok ünnepi viselete a sötét alj, Jankay póló
Elismerések:
-

Kulturális, tanulmányi és sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók
„A Jankay legjobbjai” elektronikus kiadványban történő megjelentetése tanév
végén

-

A legeredményesebb nyolcadik osztályos tanulókat jutalmazzuk a ballagáson
/Gölöncsér díj, Géniusz díj, Jankay díj/
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-

„Alma-Mater” díj – az angol nyelvi versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményért

-

„Évfolyam tanulója” díj átadása minden tanév végén

-

„A tanév sportolója” díj átadása (alsó tagozat, felső tagozat, sportosztályok)

4.3.3. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei,
kapcsolattartásának formái
Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen
feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.
Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom
és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált
pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán
a gyermeki személyiség kedvező fejlődése.
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:


A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják.



Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta
egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén keresztül, az osztályfőnökök
folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy a Jankays Szülők Közösségével.



A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók
és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják.

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:


Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is)



Egyéni beszélgetés



Szülői értekezlet



Fogadóóra



Bemutatóóra
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Érzékenyítő, attitűd formáló tréningek



Írásbeli tájékoztató



Előadások szervezése



Közös programok



Pályaválasztási tanácsadás



Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az
együttműködés növelése érdekében



Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás



Nyilvánosság biztosítása



Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel:



–

gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek,

–

gyámhatóság,

–

szakmai szolgáltató szervezetek,

–

szakszolgálatok,

–

iskola-egészségügy,

–

kulturális és sportszervezetek,

–

civil szervezetek.

A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza.

5. PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATA
5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. A pedagógusok
legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák. A
pedagógusok intézményi feladatai a következők lehetnek:
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a NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelveinek, értékeinek, cél- és
feladat rendszerének maradéktalan betartása és teljesítése



az iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, a pedagógiai programban rögzített
célok elérését biztosító feladatok teljesítése



az iskola vezetői által meghatározott feladatok ellátása



A tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés



A tanulók dolgozatainak, írásbeli munkájának javítása, rendszeres értékelése
(érdemjeggyel/szövegesen)

a

kerettantervben

és

a

pedagógiai

programban

meghatározottak szerint


A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák
adminisztrálása, elektronikus napló pontos vezetése



A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatainak teljesítése



A hivatali titkok megőrzése



A hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása



A különbözeti, az osztályozó- és a javítóvizsgák lebonyolítása



A kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése



A tanulmányi versenyek lebonyolítása



A tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok



A tanulók képességei szerinti differenciált fejlesztés, felzárkóztatás



A vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete



Az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése



Az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladatok
ellátása



Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása



A szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása



Pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves
munkatervben meghatározott rendezvényeken



Részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint a
folyamatos önképzés



A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben



Az ebédlői ügyelet ellátása
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A tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és
lebonyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken



A tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka
elvégzése



Az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való
aktív közreműködés



Az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás



A szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés



Együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel,
szakemberekkel

5.2.

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata:

Az osztályfőnök nevelő munkája:
Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. Munkáját NAT-nak és az iskola pedagógiai
programjának megfelelően az iskolai munkatervhez igazodva végzi. Az osztályfőnököt a
felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök
legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák.
Célunk, az osztályfőnöki munka során, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott
kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is.
A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a
megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és
megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok
sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő
környezetet

teremtsen,

bátorítsa

a

gyermekek

autonóm

törekvéseit,

fogadja

el

fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is
elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat
és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák.
Felelős vezetője az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos,
sokoldalú

megismerése,

közösségi

tevékenységük

irányítása,

öntevékenységük

és

önkormányzó képességük fejlesztése.
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Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, nevelőkkel. Látogatja az osztálya
tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit megbeszéli az érintett nevelővel.
Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a gyengébbek
felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.
A tanulók személyiségfejlesztése érdekében igyekszik összehangolni az iskola és a család
nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel. Indokolt esetben kéri az ifjúságvédelmi felelős
segítségét. Rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a
tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, élményszerű szabadidős programokat szervez.
Javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, büntetésére. Részt vesz az osztályfőnöki
közösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását, órát látogat az osztályában.
A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát.
Adminisztrációs és ügyviteli feladatai:


Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét, az osztályfőnöki tanmenetet



Minden hónap végén értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát



Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára



Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a tanulók egész tanévi munkájának
dicsérettel történő elismerésére



Nyolcadik évfolyamban a szülők és tanulók döntése alapján ellátja a tanulók
középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges
dokumentumokat



megírja a törzslapokat, a bizonyítványokat, a félévi értesítőket



a szülők közvetlen tájékoztatása érdekében évente legalább három alkalommal szülői
értekezletet tart



a szülői értekezletek és fogadó órák előtt ellenőrzi a naplóban és a tájékoztató füzetben
lévő értékeléseket, érdemjegyeket



a tanulók hiányzásait figyelemmel kíséri és összegyűjti az igazolásokat



digitális napló vezetése, ellenőrzése



félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása



nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát
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6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
6.1. Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységek:
Intézményünkben a prognosztizálhatóan kudarcnak kitett tanulókat (pszichés funkciók
fejletlensége, képességstruktúra hiányosságai, zavarai, magatartási zavarok, stb. okán)
nyilvántartjuk, fejlődésüket figyelemmel kísérjük.
Ezeknek a tanulóknak a nevelési tanácsadótól vagy szakértői bizottságtól származó
szakvéleményük van (ill. folyamatban van). Ők részképesség és/vagy magatartászavarokkal
küzdenek.
Néhány tanuló családi háttértényezőkből adódóan veszélyeztetett. Segítésük mindenképpen
szükséges.
- az egyéni fejlesztési program - fejlesztő foglalkozásokon való részvételük
- esettanulmány pszichológussal
- osztályfőnöki, szaktanári együttműködés
- egységes személyre szabott eljárás
- állapotuk rendszeres felülvizsgálata (évente vagy félévente).
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:
Az iskola – szakmai alapdokumentumának megfelelően – vállalja a szakértői vélemény
alapján általános iskolában oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
általános műveltséget megalapozó iskolai oktatását. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásanevelése integráltan folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének
személyi feltétele (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) biztosított, tárgyi feltételei a fejlesztő
helyiség felszereltségével rendelkezésre állnak. A létesítmény adottságai miatt azokat a
mozgásukban akadályozott tanulókat, akik az épület lépcsőházaiban nem tudnak biztonságosan
közlekedni az intézmény nem tudja fogadni. Intézményünk még nincs akadálymentesítve.
A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői bizottság által megállapított
nehézségeinek fejlesztésére szakember által ellátott órák állnak rendelkezésre. Az intézmény
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alkalmazásában álló gyógypedagógus célcsoportokban végzi a fejlesztő munkát az
integráltan oktatott tanulók számára. Az SNI-s tanulók fejlesztő programja a Pedagógiai
Program helyi tantervének 1. számú mellékletét képezi.
Nálunk is vannak aktuálisan, azaz átmenetileg alulteljesítő, és/vagy magatartás problémás
tanulók. Ők azok, akik egy külső körülmény vagy hátráltató tényező miatt (pl. családi krízis)
nem a képességüknek megfelelően teljesítenek, viselkednek. Mindenképpen szükséges náluk
az okok feltárása, (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, mentálhigiénés munkáján keresztül)
majd az okok megszüntetésére hozott intézkedés (különböző pedagógiai eljárások,
személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód).
A heti 1-2 órás kiscsoportos (1-3 fő) fejlesztés ezeknél a gyermekeknél mindenképpen fontos
és szükséges. A jól megszervezett csoportokban (hasonló problémák) több sikerélményben
lehet részük a tanulóknak, ami a későbbiekben esetleg máshol (pl. a tanítási órákon) is
érzékelhető lesz.

6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program:
6.2.1. Iskolánk fejlesztőpedagógiai munkája:
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 felzárkóztató eljárások alkalmazása.

A tanulás segítése érdekében a felszínre került problémák megoldásának feltétele az
erős motiváció, a személyes fejlődést segítő beszélgetések alkalmazása:
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a személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülőkkel és társintézményekkel való
folyamatos együttműködés,

-

a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a
reális önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése,

-

a fogyatékos, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési
zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók
számára fejlesztő foglalkozások szervezése,

-

egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése a köznevelési törvény 52.§-ának (7)
bekezdésének figyelembe 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
segítségnyújtás, hogy más típusú nevelési - oktatási intézményben folytathassa
tanulmányait a tanuló.

Iskolánkban ezt a segítő fejlesztő munkát fejlesztőpedagógus látja el a tanítók,
szaktanárok, osztályfőnökök segítségével.
2013/14-es tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését az intézmény
alkalmazásában álló gyógypedagógus látja el.
Minden évben a hozzánk kerülő első osztályosok beilleszkedését nagy figyelemmel
kísérjük (tanítók, fejl. ped.). Egy hónap elteltével a megfigyelések, és az Esély Pedagógiai
Központ által kidolgozott feladatsor, vagy a DIFER mérés segítségével megpróbáljuk
kiszűrni azokat a gyerekeket, akiknél felmerülhet a tanulási nehézség és/vagy magatartási
probléma.
Szeptemberben elkészül a beosztás, ami a fejlesztést igénylő gyermekek névsorából,
igényéből, terembeosztásból, valamint az órarendből áll.
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Mindkét épületünkben külön terem áll a rendelkezésre, ahol foglalkozásaikat tartják.
Szakkönyvek, fejlesztő játékok megfelelő mennyiségben és minőségben adottak, a
feladatok fénymásolása is megoldott. Munkájuk során a legújabb módszereket is
alkalmazzák (Meixner, Zsoldos- Sindelar, Dékány).

6.2.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása:
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 alkalmasak 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 negatív. Ennek nagyrészt a szülők iskolai sikertelensége az oka. Ezek a
problémák a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulókat is sújtják, az átlagos vagy gyengébb
képességű gyerekeket pedig többszörösen. A hátrányos helyzetű gyerekek alacsony tanulási
motivációja mindezek hatására tovább gyöngül. Ez a 7-8. osztály elérésekor igen sok tanulónál
az iskolától való elforduláshoz, kilépéshez vezet. Ezt megelőzendő már 5. osztálytól kezdődően
szükség van az intenzív tantárgyi fejlesztésre.
A tanulók tudásszintjének, készségeinek, etnokulturális hátterének és az iskola
lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi területeket fejlesztjük:
- szocializációs, kommunikációs fejlesztés az alsóbb évfolyamokon,
- írás, olvasás szövegértés, számolási készségek kialakítása,
- tantárgyi fejlesztés a felsőbb évfolyamokon,
- szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, helyes kiejtés, helyesírási készség
fejlesztése, számtani műveletek helyes elvégzése, összefüggések felismertetése.
Iskolánkban a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás gyerekek kérhetnek mentesítést egyes
tantárgyakból vagy tantárgyrészek értékelése vagy minősítése alól.
Mindennapi gyakorlatunkban sokszor találjuk megmagyarázhatatlannak a gyerek
viselkedését. Ezt a megmagyarázhatatlan viselkedést, magatartást nevezhetjük magatartási
zavarnak, magatartási nehézségnek.
A leggyakrabban előfordul a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedési problémája,
integrációs hátránykompenzálása.
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Magatartászavarok
1. Hiperaktivitás
2. Kognitív funkciók zavarai
3. Agresszió
4. Deviancia
A magatartászavaros tanulók egy része az ismeretek elsajátításában, a szociális kultúrában
bizonyos mértékben elmarad hasonló korú társaitól, de rendelkezik a fejlődés potenciális
lehetőségével. Különleges bánásmódot igényel, de nem fogyatékos. Lemaradása behozható, sőt
teljesítménye is emelhető, és az átlaga felhozható a követelmények szintjére, szakszerű
foglalkozással.
A másodlagos prevenció egyik legfontosabb színtere az iskola. A gyermekek viselkedésében
történt változások, mint tünetek mögötti okok keresése minden pedagógus feladata. Ha ez nem
sikerül, teljesítmény-, viselkedés-, kapcsolatzavar jelenik meg a gyermek életében. Ebből
egyenesen következik, hogy az osztályfőnök és az iskola ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse
megelőzze, elhárítsa, enyhítse a gyermek egészséges testi és személyiségfejlődését gátló
tényezőket.
Elsődleges feladatok:
 a gyermek személyiségének,
 családi hátterének,
 környezetének,
 baráti és társas kapcsolatának megismerése.
Másodlagos feladatok:
 Családlátogatás szükség szerint, a családnak szükség szerinti segítő tanácsadás,
figyelmeztetés, ellenőrzés.
 Segélykérelem kezdeményezése, környezettanulmánnyal reális döntés segítése.
 Annak segítése, hogy a szülők igénybe vehessék a:
 Családsegítő Központ
 A Nevelési Tanácsadó
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 A Rehabilitációs Bizottság
 A gyermekpszichológus szolgáltatásait
 Szükség esetén javaslattétel a gyámhatóságnak védő-óvó intézkedés
megtételére
 Kezdeményezés a bíróság felé gyermek-elhelyezési ügyben.
.
A Nevelési Tanácsadó a szülő kérelme, a nevelő véleménye alapján személyre szóló feladatokat
határoz meg, szakvéleményt ad.
A foglalkozások tematikáját az iskola pedagógusai, a Nevelési Tanácsadó szakembereinek
tanácsai alapján állítják össze.
Eredménytelenség esetén, a tanuló iskolán belül osztályközösségéből másik osztályba
helyezése segíthet a gondon.
A megoldást segítők köre:
Iskolán belül:

osztályfőnök
gyermekvédelmi felelős
iskolaorvos, védőnő
igazgató és helyettesei
szülői munkaközösség

Iskolán kívüli:

gyámhatóság
Ifjúság és Gyermekvédelmi Felügyelőség
Családsegítő Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekpszichiátria
Rendőrség
Nevelési Tanácsadó
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6.2.3. A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi
formák:


Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai
légkör

(szeretetteljes,

vidám,

elfogadó).

Törekedni

kell

a

nyugodt,

kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra.


Pozitív

tulajdonságok,

képességek

felkutatása,

továbbfejlesztése,

ezek

elismerése. A biztatás legyen viselkedésünk alapelve.


Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának
kiemelése. Tanórán kívüli

foglalkozások:

kirándulások, erdei

iskola,

múzeumlátogatás, sportverseny, kulturális rendezvény, szakkörök, diáknap.


A tanulók sikerélményhez juttatása.



A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása.



A demokratikus fegyelmezés megtanulása.



Felzárkóztató iskolai tevékenység a gondozás területén a rászoruló tanulók
részére. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókkal és szüleikkel való
hatékony foglalkozáshoz mélyebb ismeretük és az irántuk való őszinte
érdeklődés is szükséges. Fontos, hogy családjuk és az iskola között jó kapcsolat
alakuljon ki.



A bukás miatt többször közösséget váltó, iskolai kötődéssel nem rendelkező
gyerekekre külön odafigyelés, egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, fejlesztési
terv alapján, differenciálás alkalmazása.



Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek,
szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus
következmények megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok
korrigálásában.



A tanulókban levő feszültség oldása drámapedagógiai módszerekkel. Az
önérvényesítés lényegének megtanítása, hogy saját szükségleteinket és
vágyainkat ki tudjuk elégíteni anélkül, hogy ezzel másoknak ártanánk.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00045 „Mindannyian mások vagyunk” A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban pályázat keretében olyan
módszertani anyagok kerültek kidolgozásra, amelyek a többségi iskolákban tanuló sajátos
nevelési igényű gyermekek sikeresebb integrációját hivatottak elősegíteni.
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Intézményünk a Pedagógiai program mellékletét képzően a 2022/2022 tanévtől az alábbi
módszertan/módszertanok bevezetésével egészíti nevelő-oktató munkáját:


Módszertani útmutatót az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket befogadó
óvodák és általános iskolák számára

A módszertan segíti az intézmény pedagógusait az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók
sikeresebb integrált nevelésében-oktatásában.
A tanulók pedagógiai jellemzésével előmozdítja azok jobb megismerését, a megfelelő
bánásmód kialakítást, a protetikus környezet és a szükséges segédeszközök használatát.
Módszertani ajánlásokat tartalmaz a problémás viselkedés kezeléséhez, a kortárs közösségbe
történő beilleszkedés segítéséhez.


Felmérőrendszer az 1-8. osztályos integrált oktatásban részesülő SNI tanulók
egyéni fejlesztési tervének kidolgozásához

A felmérőrendszer az általános iskolai magasabb évfolyamra lépés minimumkövetelményeit
figyelembe véve a tanulási zavarokra jellemző feladattípusokból került összeállításra az


írás-helyesírás;



szövegértés és



matematika területekre.

Minden évfolyamra A és B verzióval, a visszamérés segítésére. A felmérőkhöz részletes
értékelési útmutató tartozik. A kapott eredmények az egyéni fejlesztési terv kidolgozását
segítik. A rehabilitációs foglalkozások eredményesebbé tételén kívül a többségi
pedagógusoknak is kiindulópontja lehet az SNI tanulók egyéni haladási szintjéhez,
képességeihez mért tervezéshez.


Gyógypedagógiai rehabilitáció szöveges értékelési szempontrendszere 1-8.
osztályig

Az értkelési szempontrendszer szorosan kapcsolódik a fenti felmérőrendszerhez. Értékeli a
haladás minőségét és mértékét, kijelöli a további fejlesztendő területeket. A dokumentum az
SNI tanulók kötelező szöveges értékeléseként a Kréta rendszerbe feltölthető félévkor, illetve év
végén.

61

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program

2022.

6.2.4. Esélyegyenlőtlenségből eredő nehézségek enyhítésének formái:

Integráció: az eltérő családi háttérrel rendelkező különböző képességű és fejlettségű
gyermekeket együtt neveljük. Ide sorolhatjuk a roma származású, hátrányos,
veszélyeztetett, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás gyermekeket és a egyéni tanrend
szerint tanulókat. A gyermekek helyzetéből adódó problémákat számba kell venni és a
megfelelő pedagógiai tapasztalatok alapján orvosolni kell.

A program jellemzői:
Egyrészt olyan oktatásszervezési keret,
-

amely lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához,

-

amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként
képviselheti, kamatoztathatja,

-

amelyben a gyerekek egymást segítő közösségei születnek
(tudatosan fejlesztik az interperszonális és csoportszociális készségeket),

-

amelyben a szülőt, a családot, mint partnert vonják be az iskolai folyamatokba, döntésekbe
(tudatosan fejlesztik a család, az iskola és a gyerek közötti kommunikációt),

-

amelyben tudatosan építik ki az előítéletek csökkentését, azok megszüntetésére alkalmas
együttműködő, elfogadó környezetet,

-

amelyben tudatosan teremtenek lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények
együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek,
kisebbségi és helyi önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek),

-

amelyben a tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze,

Másrészt olyan kompetenciák jellemzik a pedagógusokat, mint pl.
-

széleskörű módszertani repertoár,

-

egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási
mérőrendszerek ismerete,

-

az együttműködés órai és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári
szerepbővülés elfogadása,

-

az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, multikulturális tartalmak
egyenértékűként való elfogadása, kezelése.
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Az iskolának azon túl, hogy fel kell készítenie a tanulót arra, hogy sikeresen beilleszkedjen a
társadalomba és egy szűkebb környezet kultúrájába, feladata az is, hogy


a gyermek egyedi erősségeire építsen,



a kompetenciafejlesztés során vegye figyelembe a tanuló egyéni adottságait és



oktatási-nevelési eljárásait a diák fejlődésének legígéretesebb területeire összpontosítsa.

Pedagógusaink különös hangsúlyt fektetnek a tehetséges gyermekekkel történő foglalkozásra.

6.3. Tehetséggondozás:
A köznevelési rendszer működését szabályozó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
jelentős figyelmet fordít a tehetséggondozással kapcsolatos célok, feladatok és elvárások
leírására. Meghatározza a gyermekek jogait, (46. § (3)), valamint a pedagógusok
tehetséggondozással kapcsolatos feladatait is. Leírja, hogy az intézményben a nevelő és oktató
munka pedagógiai program szerint folyik. (26. §). Az intézmény pedagógiai programja
meghatározza annak nevelési programját, és ennek keretén belül a tehetség, képesség
kibontakoztatását segítő tevékenységet is. Intézményünk pedagógusai elkötelezettek a szakmai
minőség mellett, a tehetséggondozó tevékenységük nagy múltra tekint vissza, az ezen a téren
elért eredményeink dokumentáltak, Intézményünk megfelelő minősítést ér el a Nemzeti
Tehetségprogram keretében az Új nemzedék Központ által kiírt NTP-MTM-M-15-0001
azonosítószámú, a Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére szóló pályázat
minősítési

eljárása

során.

Tehetséggondozásunk

általános

jellemzőit

az

alábbi

Tehetségkódexben foglaljuk össze:
6.3.1. Tehetséggondozó programunk céljai, értékei, alapelvei, tehetségképünk
Általános célunk:
Minősített

Tehetséggondozó

Műhelyként

célunk,

hogy

lehetőség

szerint

minden

intézményünkbe járó tehetséges tanuló - az adott feltételek figyelembe vételével - igényeinek,
képességeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá, hogy a térségben
elhelyezkedő nevelési-oktatási intézmények számára intézmények közti szakmai tanácsadást,
konzultációt nyújtsunk.
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Középtávú céljaink:

Az intézmény elsődleges tehetséggondozó célja a tehetséges gyerekek, fiatalok (beleértve a
kettős különlegességű tanulókat is) tanulmányi, érdeklődési körének megfelelő, emocionális
szükségleteit is figyelembe vevő tehetségazonosító és fejlesztő programok megvalósítása, a
szellemi-testi-lelki

felelősségteljes,

egyénre

szabott,

értékelvű,

öntevékenységen

és

kreativitáson is alapuló személyiségfejlesztés. További célja tanácsadás és szakmai szolgáltatás
nyújtása a tehetséges gyermek környezete, azaz a szülők, pedagógusok, tehetséggondozó és
egyéb szakemberek számára.

A kialakítandó együttműködésekkel és a hálózatosodással

szakmai konzultációk, tanácsadások valósulnak meg a tehetségekkel foglalkozó szakemberek,
közvetlen partnerek számára.
Minősített Tehetséggondozó Műhelyként a tanulók szükségleteit, az intézményi adottságokat
és a közvetlen társadalmi környezet igényeit és lehetőségeit egyaránt figyelembe vesszük.
Tehetséggondozó tevékenységeink által biztosítjuk a tehetséges tanulók számára:


az általános- és a gardneri képességterületek mindegyikének fejlesztését a tehetség
igényeinek megfelelően,



intézményünkbe járó, speciális helyzetű tehetséges tanulók fejlesztését,



a tehetséges tanulók motivációjának és személyes érzelmi jólétének gondozását,



az intézményi profilnak megfelelő tehetséggondozó programok megvalósítását.

Ennek érdekében folyamatosan végezzük a következő tevékenységeket:


tehetségszűrés, -azonosítás, beválogatás az életkori jellemzők figyelembe vételével,



komplex tehetséggondozó programok megvalósítása;



kontroll/nyomon követés;



tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció biztosítása a szülők, a pedagógusok, a
tehetségekkel foglalkozó szakemberek, illetve intézmények számára;



egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlataink fenntartása és továbbfejlesztése, ezek
adaptációja,



hálózati együttműködés más Minősített Tehetséggondozó Műhelyekkel és a térség
tehetséggondozást végző szervezeteivel, közoktatási intézményeivel.

Konkrét rövid távú céljaink:
Az eddigi hagyományainkból kiindulva tehetséggondozó programunkat az aktuális
feltételeknek megfelelően áttekinthető, egységes, integrált rendszerré alakítjuk:
1. Egységesítjük a tehetségszűrő-, azonosító, beválogató tevékenységeinket,

64

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program
2. Folytatjuk

2022.

és bővítjük hagyományos programjainkat (versenyfelkészítés, komplex és

speciális programok),
3. Megerősítjük, megújítjuk és bővítjük az eddigi partnereinkkel kialakított kapcsolatainkat,
új partnerekkel vesszük fel a kapcsolatot.
4. Szülők bevonása fejlesztő programok megvalósításába, támogatására,
5. Tapasztalatok, jó gyakorlatok megismertetését és átvételét segítő szakmai napok, bemutató
foglalkozások, műhelymunkák, konferenciák, közösen megvalósításra kerülő fejlesztő
programok rendezése, megvalósítása

Alapelveink:
A tehetség fogalmán a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács meghatározását értjük, miszerint
tehetségesnek azt a tanulót tekintjük, aki kiváló adottságai alapján magas szintű teljesítményre
képes az élet valamely tevékenységi területén.

A tehetség négy fő összetevője:


átlag feletti általános képességek,



átlagot meghaladó speciális képességek,



kreativitás,



feladat iránti elkötelezettség, motiváció.

A tehetség kibontakozását elősegítő programjainkban a képességek mellett a személyiségtényezők formálásának is fontos szerepet kell kapnia. A programok tervezésekor a
következőkre figyelünk:


a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,



a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (ez akadályozhatja az erős oldal
kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),



megfelelő „légkör”

megteremtése (kiegyensúlyozott

társas kapcsolatok

pedagógusokkal, diáktársakkal),


szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.
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Tehetséggondozó koncepciónk
A tehetség kibontakozását elősegítő programjainkban a tehetségesek képességek mellett a
személyiség-tényezők formálásának is fontos szerepet kell kapnia. A programok tervezésekor
a következőkre figyelünk:
1. a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
2. a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (ez akadályozhatja az erős oldal
kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),
3. megfelelő

„légkör”

megteremtése (kiegyensúlyozott

társas

kapcsolatok pedagógusokkal),
4. szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést
6.3.2. Célcsoportunk jellemzői
Elsődleges célcsoport:
6-14 éves tanulók:


elsősorban a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói. Évente kb. 500
fő tanuló részvétele tehetségszűrő programban;

Másodlagos célcsoport:


a térségben működő, a tehetséggondozás területén velünk együttműködő szervezetek,
iskolák tanulói – számukra szervezett eseményeken (pl. verseny, közös program);



iskolánk volt tanulói:

diák mentorként, önkéntesként fejlesztő programok

megvalósításának segítő.


A tehetséggondozó programokba beválogatott tanulók szülei;



Az együttműködésben résztvevő iskolák, szervezetek tehetséggondozó pedagógusai.

A Minősített Tehetséggondozó Műhely több járásra kiterjedő hatókörrel, működési körrel
rendelkezik. Tevékenysége a tehetségekkel történő foglalkozás teljes folyamatát felöleli,
továbbá szakmai tanácsadást, konzultációt nyújt a tehetségek fejlődésében fontos szerepet
játszó környezet, így a szülők, a tehetséggondozó pedagógusok, az egyéb szakemberek
számára.
A tehetségeknek nyújtott programok esetén különbséget teszünk az intézményünkbe járó,
és a Minősített Tehetséggondozó Műhely körzetébe tartozó tehetségek között, de mindkét
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csoport esetén az életkorhoz, tehetségterülethez illeszkedő kognitív és affektív fejlesztési
célok kitűzése, a célok elérését segítő módszerek alkalmazása és programok kínálata a
szempont. A fejlesztés a gardneri képességterületek mindegyikére, továbbá foglalkozási
területekre is kiterjednek, és a négyes célrendszer mentén, (erős és gyenge oldal fejlesztése,
megfelelő légkör biztosítása, lazító programok megléte) valósulnak meg.
A tehetségek újabb igényeinek felmerülését az egyes tehetségterületek programjai közötti
átjárhatóság, váltás teszi lehetővé, ezért az egyes programok működési feltételeiben
megfogalmazásra kerülnek a kapcsolódási pontok, illetve az együttműködés különböző
formái. A programoknak illeszkednie kell a tehetségek különböző életkorához,
élethelyzeteihez, amelyek különösen az oktatási szintek közti (óvoda-általános iskolaközépfokú iskola) átmenet, illetve intézményváltások esetén kitüntetett figyelmet
érdemelnek.
A tehetséges tanuló környezetének kínált programok célja a tájékoztatás, a
tehetséggondozás minél teljesebb körű, hatékonyabb megvalósításának támogatása. Ez
kiterjed a tehetségtanácsadásra, a szakmai konzultációkra, különböző képzések
megvalósítására, a jó gyakorlatok adaptációjának segítésére. Célcsoportja: az intézménybe
járó tehetségek szülei, tanárai, a hatókörbe tartozó közoktatási intézmények érdeklődő
pedagógusai.

6.3.3. Alap- és kiegészítő feladataink a tehetséggondozásban
Minősített Tehetséggondozó Műhelyként meghatározott alapfeladatok és vállalt kiegészítő
feladatokat valósítunk meg. A feladatok meghatározásánál a teljesség, a komplexitás, a
sokszínűség, az egységesség, az esélyteremtés és esélyegyenlőség, a folyamatosság és
átjárhatóság, valamint a fokozatosság alapelvei az irányadók.
Alapfeladatok:
A Minősített Tehetséggondozó Műhely alapfeladatai kiterjednek a tehetséggondozó
tevékenység teljes folyamatára az alábbiak szerint:


tehetségszűrés, -azonosítás, beválogatás, amelynek során figyelembe kell venni
a tehetség életkori megjelenését;



komplex tehetséggondozó programok megvalósítása;



kontroll vagy nyomon követés;
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tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció a szülők, a pedagógusok, a
tehetségekkel foglalkozó szakemberek számára;



egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlatok kifejlesztése, amely eléri az
adaptálhatóság szintjét;



hálózati együttműködés.

Kiegészítő feladatok:


publikációs tevékenység;



PR tevékenység;



diákmentori tevékenység;



életvezetési-, pályaorientációs tanácsadás;



önkéntesek bevonása;



szponzoráció megteremtése;



meghatározott időközönként olyan rendezvények szervezése, lebonyolítása,
amelyen a tehetségek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

6.3.4. Eszközök, eljárások, módszerek

1. A gazdagítás a tehetségfejlesztő munka alapeszköze: ennek keretében a
tehetségígéreteknek adottságaikkal összhangban folyamatosan többet nyújtunk
tehetségük kibontakoztatásához.
•

Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a

tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a
tanulóknak.
•

A "tartalmi gazdagítás" azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen

szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, s ezeket közben
fejlesztjük.
•

A "feldolgozási képességek gazdagítása" elsősorban a kreatív és kritikus

gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység
közben.

68

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program
•

2022.

A "tempóban történő gazdagítás" a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb

munkájára épül: ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így
kiegészítő elemeket is bevonhatunk a fejlesztő folyamatba.
2. Gyorsítás (a tananyag rövidebb idő alatti elvégzése, a fennmaradó időben a
tehetségnek megfelelő speciális tevékenységek végzése)
3. Léptetés (magasabb évfolyamba helyezés)
4. Mentorálás: A tehetséges tanulók személyes segítése mentor pedagógus által. A
mentor feladatai: a tanuló hosszú távú céljainak, jövőképének kialakításában
segítségnyújtás, tanácsadás, készségek elsajátításának segítése, szerepmodell
nyújtása. A mentorálási tevékenységhez rendelkezünk tehetségmentori feladatok
ellátására kiképzett mentorokkal.
5. Szakkör jellegű és egyéb speciális tehetséggondozó programjaink (délutáni
foglalkozások pl. média szakkör, sakk szakkör, tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni és
csoportos versenyfelkészítés, képzőművész szakkör, komplex személyiségfejlesztő
tehetséggondozó foglalkozások )
6. Versenyek szervezése (tanulmányi, kulturális, sport területen), versenyeztetés,
versenyfelkészítés tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon
7. Speciális osztályok: két tanítási nyelvű és sportiskolai tantervű osztályok
szervezése.
8. Szülők bevonása a tehetséggondozásba: képzések, szülők részvétele a
programokban.

Intézményünkben tanuló tehetséges diákok számára alkalmazott tehetséggondozási
formák:
Differenciálás a tanítási órákon:
A tanórákon igyekszünk az átlagtól bármely irányba eltérő tulajdonságú tanulók
különbségeit figyelembe venni. Feladatunknak tekintjük, hogy a tehetséges tanulókat is
tempójuknak, képességeiknek, tehetségüknek megfelelő feladatokkal lássuk el, fejlődésük
számára optimális módszereket alkalmazzunk. Ennek érdekében alkalmazzuk a
kiscsoportos és egyénre szabott munkaformákat.
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Kihasználjuk a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív technikák, a projektoktatás, és a
rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök adta új lehetőségeket.
Délutáni tehetséggondozó foglalkozások:
A nem kötelező órakeret terhére tehetséggondozó foglalkozások állnak rendelkezésre.
Speciális osztályok:
Az idegen nyelv elsajátításában tehetségesek számára két tanítási nyelvű osztályokat (angol
célnyelvvel), a sportban tehetséges tanulók számára sportiskolai osztályokat működtetünk.
Sportkörök, szakkörök:
Az iskolai sportköri foglalkozásaink elsősorban az egészséges életmód kialakítását, az aktív
kikapcsolódást szolgálják, elősegítve a bármely területen tehetséges tanulók harmonikus
fejlődését. A sportban kiemelkedő képességű tanulókat a városi sportegyesületekhez
irányítjuk.
Szakköreink célja a tanulók érdeklődésének szélesítése és elmélyítése, minél többféle
tevékenység kipróbálása. E szakkörökben az adott területen tehetséges tanulók felismerése
és fejlesztése is feladat.
Tanulói projektek, témahetek, témanapok:
A kompetencia alapú oktatás bevezetése által iskolánkban jellemzővé vált a tanulói
projektek alkalmazása a tanórákon és a tanítási órákon kívül is. E projektek segítségével
tehetséges tanulóink is érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő ismeretszerző, alkotó,
együttműködési készségeket fejlesztő tevékenységet végezhetnek. A projektek közül
kiemelkedik az „Adventtől Karácsonyig” című három hetes projekt, melyben az iskola
minden tanulója részt vesz.
Tanulmányi-, sport- és kulturális versenyek, pályázatok:
Tehetséges tanulóink számára iskolai versenyeket szervezünk, illetve vállaljuk az
felkészítésüket iskolán kívüli versenyekre, pályázatokra - az éves munkaterv alapján.
Művészeti program (kiállítás, bemutatkozási lehetőség)
Az intézmény többféle módon biztosítja a tehetséges tanulók bemutatkozásának
lehetőségét. Ez lehet: kiállítás, előadás, bemutatkozás tehetségnapon (Jankay a Színpadon)
stb.
Tanulmányutak, kirándulások:
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Tehetséges tanulóink számára hétvégi és nyári programokat szervezünk – a lehetőségek
figyelembe vételével.
tehetséggondozó

Ilyenek: tanulmányút angol nyelvterületre, sítábor, nyári

természettudományi

szaktábor,

történelmi-honismereti

túrák-

kirándulások.
Más

intézmények

programjain

szervezett

részvétel

(kiállítások,

múzeumok,

bemutatóhelyek, civil szervezetek, tehetségpontok, iskolák):
Kihasználjuk iskolánk elhelyezkedéséből adódó előnyöket, azt hogy a közelben több olyan
intézmény is van, melynek programjai a tehetséggondozásban is elérhetőek számunkra.
Ilyenek a városban: Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy Emlékház, Körösök Völgye
Natúrpark.

Lehetőségeinknek megfelelő módon és mértékben részt veszünk más

szervezetek által meghirdetett tehetséggondozó eseményeken.
Egyéni mentorálás
Mentorálás területén akkreditált képzés feltételeit teljesítő legalább 2 fő pedagógus egy
tanéven át legalább 3-3 fő számára folyamatos személyes segítségnyújtása.
Más intézmények tehetséges tanulói számára alkalmazott fejlesztési formák:
-

tanulmányi tehetséggondozó versenyek

-

bemutatkozási lehetőség biztosítása (pl. nyílt pályázat, verseny, bemutató tartására
lehetőség biztosítása)

6.3.5. Tehetséggondozással-személyiségfejlesztéssel kapcsolatos speciális feladatok,
dokumentálás
Tehetségszűrés, azonosítás, beválogatás:
A tehetségazonosítás nem egyszeri alkalom, hanem egy tehetséggondozási tevékenységbe
ágyazott folyamat, amely végig követi a tehetségígéretek fejlődését.
A Minősített Tehetséggondozó Műhely feladata olyan azonosítási rendszer alkalmazása,
működtetése, amely a komplexitást, azaz a tehetségazonosításban a többfajta módszer együttes
alkalmazását tartja szem előtt. Érvényesíti az egységesség elvét, a főbb azonosítási módszerek
mindegyikét felhasználja ahhoz, hogy minél több és szélesebb körű információt nyerjen a
nyilvántartásba vett tehetségekről.
A kidolgozott tehetségazonosítási eljárásnak a következő kritériumokat is teljesítenie kell:
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dinamikus és folyamatos;



a tanuló bármely fejlődési szakaszában lehetővé teszi az azonosítást;



a tehetségesek csoportjából is kiemelkedő tanulók azonosítására is alkalmas;



figyelembe veszi a kettős különlegességű tanulókat;



szülő, gondviselő írásbeli engedélyének beszerzése az azonosítási folyamatban
való részvételről.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (14) szakaszában megfogalmazott
meghatározás szerint az azonosítási folyamatnak a tehetséges tanuló vonatkozásában az alábbi
négy területre kell kiterjednie:


átlag feletti általános képességek;



átlagot meghaladó speciális képességek;



kreativitás;



feladat iránti elkötelezettség.

A Minősített Tehetséggondozó Műhely a táblázatban szereplő tehetségazonosítási módszerek
alkalmazását beépíti tehetségazonosító tevékenységébe.
Átlag feletti általános
képességek/átlagot
Módszer
megnevezése

Módszer rövid
leírása

meghaladó speciális

Pedagógus /

képességek / kreativitás /

Pszichológus

feladat iránti

végzi

elkötelezettség
mérése
iskolai
teljesítmények
(tanulmányi

releváns tantárgy(ak)

átlag feletti általános

pedagógus

érdemjegyei

képességek, motiváció

(szaktanár)

releváns terület(ek)

átlag feletti általános

pedagógus

versenyeredményei

képességek, motiváció

(osztályfőnök,

eredmény) elemzése
versenyeredmények
dokumentálása

szaktanár)
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interjú, kérdőívek
véleménygyűjtés

segítségével a

átlagot meghaladó speciális

pedagógus

szülők,

képességek, feladat iránti

és/vagy

tanulók, pedagógusok

elkötelezettség

pszichológus

körében
tanulók munkáinak

szaktanári

átlagot meghaladó speciális

pedagógus

elemzése

megfigyelés,

képességek

és/vagy

megbeszélés

pszichológus

WISC-IV, WAIS,
Woodcock-Johnson
intelligenciatesztek

Kognitív képességek
tesztje Nemzetközi

átlag feletti általános
képességek

pszichológus

kiadás, CTONI-2
Torrance tesztek a
kreativitás mérésére,
kreativitástesztek

Tóth-féle kreativitás
becslő skála (TFKB),

kreativitás

pszichológus

Barkóczi-Klein-féle
feladatsor

Az iskola sajátosságaiból adódó további beválogatási szempontok:
Az idegen nyelvi tehetségterületen, két tanítási nyelvű osztályokban:
A két tanítási nyelvű osztályokba történő beválogatásról az idegen nyelvi munkaközösség
dönt. A két tanítási nyelvű osztályokban folyó tehetséggondozás az idegen nyelv elsajátítása
területén tehetséges tanulók speciális nyelvi fejlesztése mellett bármely területen tehetséget
mutató tanulók számára is kiegészítő tehetséggondozási tevékenységet jelentenek. A
tanulók az egyes nyelvvizsgaszinteknek megfelelő tesztekkel mérhetőek.
Testi-kinesztetikus tehetségterületen:
A beválogatás sportegyesületek szakembereivel együttműködve, sportági szempontok szerint
történik.
Egyéb területeken:
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a tanítási órákon és egyéb, változatos tevékenységek során végzett tanári megfigyelés
alapján kialakított vélemény (Tehetségszűrő Megfigyelési Szempontsor)

-

tehetség Motivációs Öndefiníciós Kérdőív kitöltetése

-

önkéntes jelentkezés a programokra (motiváció)

-

előzetes (kiemelkedő) teljesítmény dokumentációja (osztályzatok, versenyeredmények,
alkotások),

-

tesztekben elért teljesítmény (tantárgyi, induktív gondolkodás, logikai, kreativitás)

A tehetséggondozó foglalkozások dokumentumai:


Munkaterv (tematika, tanmenet)



Munkanapló



Mentorálás esetén: mentorálási terv, mentorálási napló

6.3.6. Nyilvánosság biztosítása. esélyegyenlőség biztosítása a tehetséggondozó
tevékenységekkel kapcsolatban
A tehetséggondozó programok indítását, a beválogatás feltételeit az intézmény nyilvánosságra
hozza, ezáltal is biztosítva a programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, és a beválogatás
folyamatának ellenőrizhetőségét is. (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat). A tehetséggondozó
programokban való részvétel lehetősége, a kiemelkedő képességeknek megfelelő oktatásnevelés minden iskolánkba járó, a tehetséges tanulót megilleti.
6.3.7. Kontroll, nyomon követés
A tehetséggondozásba került gyermek/tanuló fejlődésének figyelemmel kísérését jelenti a
nyomon követés. Ennek egyik eszközét a tehetség egyéni mappája jelenti, ami a tehetségre
vonatkozó tehetség specifikus információkat tartalmaz, mint:
o versenyeredmények,
o egyéni fejlesztési tervek,
o évenkénti értékelések,
o továbbfejlesztés iránya
o kimeneti mérések eredményei.
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A kimeneti mérések eredményeinek megállapítására az egyes programok lezárásakor, oktatási
szintek átlépésekor, intézményváltásnál kerülhet sor. A kimeneti mérés a tanuló munkájának,
eredményeinek összefoglaló értékelését, a tehetséggondozásban részt vevő szakemberek
értékelését foglalja össze, tartalmazza azoknak a programoknak a felsorolását, amelyben a
tanuló részt vett. A tehetségek eredményeit dokumentáló, a tehetségek egyéni mappája. A
tehetségek egyéni mappáját az a

pedagógus vezeti, akinél az adott tehetséges tanuló

legnagyobb óraszámban részt vesz tehetséggondozó foglalkozáson, sportosztályok esetén az
osztályfőnök.
6.3.8. Tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció
A Minősített Tehetséggondozó Műhely tehetség-tanácsadást, szakmai konzultációt biztosít a
szülők, a pedagógusok, a tehetségekkel foglalkozó szakemberek számára. A programban
dolgozó szakemberek, intézmények számára nyújtott tehetségtanácsadás kiterjed a
tehetséggondozó programok beindításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre,
valamint innovációs folyamatokra, az együttműködő intézményekben alkalmazandó
tehetségszűrési eljárásokra, eszközökre. A szülők számára egyénre szabott tanácsadás,
konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ennek jellemző formája: fogadóóra.
Az intézmény a pedagógusok számára a lehetőségek és igények figyelembe vételével
tehetséggondozás témájú továbbképzéseket szervez, illetve támogatja az ilyen témájú külső
továbbképzéseken, más tehetséggondozó műhelyek által szervezett tapasztalatcseréken való
részvételt.
6.3.9. Egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlatok kifejlesztése
Meglévő jó gyakorlataink:
1. Interaktív utazás - angol témanap 24 órában
2. Táblás és interaktív társasjátékok az 1. osztályos matematikai kompetencia
fejlesztésében
3. Táblás és interaktív társasjátékok a 2. osztályos matematikai kompetencia fejlesztésében
4. Gépi-Szó I. - az informatika elméleti alapismereteinek oktatása 5. osztályban
5. Gépi- Szó II. - az informatika tantárgy oktatása 6. osztályban
6. "Tízezer lépés" - környezeti nevelési témanap kalandpedagógiai elemekkel
7. Vili környi sulija - interaktív természetismeret tananyag kisiskolások számára
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Jó gyakorlataink megtalálhatóak az iskola honlapján www.jankayiskola.hu , ahol részletesen
bemutatásra kerül a célcsoport, a képességterületek, és mérések.
Ezeken kívül, Mentoráló Intézményként további jó gyakorlatokat is kialakítottunk „Komplex
kétnyelvű tehetséggondozás a természettudományok területén” címmel, valamint angol
táborunk is jó gyakorlatként funkcionál.
Matematikai Tudásközpont, mint a tehetséggondozás egyik formája
Intézményünk a 2018/2019. tanévtől az Oktatási Hivatal Matematikai Tudásközpontjaként is
működik. Ilyen szerepében segíti a térség matematikai tehetséggondozást végző szervezeteit
és pedagógusait, részt vesz a matematikai tehetségazonosítás módszer- és eszköztárának tovább
fejlesztésében, megismertetésében.
Tovább dolgozunk azon, hogy tehetséggondozó programjaink közül újabbak is jó gyakorlatként
szerepelhessenek.
6.3.10. Hálózati együttműködés
Intézményen belül meghatározó a tehetséggel foglalkozó szakemberek közötti együttműködés,
valamint az tehetség-szülő-szakember-intézmény közti együttműködés.
Az intézményen kívüli együttműködés formái kiterjednek a más minősített tehetséggondozó
műhelyekkel való együttműködés mellett az térségben működő köznevelési intézményekre,
szervezetekre, így:


a tehetséges tanuló „küldő” intézményére;



a tehetséggondozás referenciaterületet felvállaló referenciaintézményekre;



a pedagógiai szakszolgálatokra;



a POK-ra;



a beiskolázási körzet óvodáira;



egyéb tehetséggondozással foglalkozó szervezetre (tehetségpontok, tehetségsegítő
tanácsok, civil szervezetek) egyaránt.

Az együttműködések kialakításánál törekedni kell arra, hogy az együttműködő partnerek
folyamatosan vegyenek részt a Minősített Tehetséggondozó Műhely munkájában. Ez a
különböző korosztályokkal való tehetséggondozó munka folyamatosságát is megteremti.
Az együttműködéseket jellemezze a nyitottság egyrészt úgy, hogy a saját intézménybe járó
tehetségek mellett programokat kínálunk a Minősített Tehetséggondozó Műhely a körzetébe
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tartozó többi, nem a saját intézménybe járó tehetségeknek is, másrészt úgy, hogy bármely más
típusú intézménnyel, illetve nem pedagógus szakemberekkel való együttműködésre is készek
vagyunk.
A tehetséggondozó műhely szakembereinek munkamegosztása és speciális feladatai
A Minősített Tehetséggondozó Műhely szakmai tevékenységének ellátását a szakmai
követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakemberek végzik. Törekszünk
arra, hogy Minősített Tehetséggondozó Műhelyként az iskola legalább az alábbi
humánerőforrással rendelkezzen:
-

tehetségfejlesztő pedagógus (2 fő);

-

célcsoportra szakosodott pszichológus (1 fő);

-

pályázati menedzser (1 fő);

-

gazdasági szakember (intézményi jogosultsággal) (1 fő);

-

szaktanácsadó (1 fő);

-

továbbképzésekért felelős szakember (1 fő);

-

tehetségmentor (1 fő).

A fent felsorolt szakemberektől elvárt követelmény a folyamatos szakmai megújulás, továbbá,
hogy széleskörű elméleti és gyakorlati jellegű tudással rendelkezzenek, legyenek képesek a
szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására, fenntartására. A tapasztalatcsere, a
folyamatos önfejlesztés, a speciális képzéseken, továbbképzéseken, szakirányú tanácsadásban
való részvétel és a minőségbiztosítás programelemeinek működtetése révén valósulnak meg.
A Minősített Tehetséggondozó Műhely a szakmai eredményességet elismeri mind a tehetséges
gyermek, mind pedig a tehetséggondozást végző szakemberek, és más együttműködő partnerek
körében, az általa megalapított elismerések formájában.
Minősített Tehetséggondozó Műhely szakmai csoport tagjai közösen határozzák meg a MTM
munkájának éves feladatait, részt vesznek annak megvalósításában.
Tagok:

A csoporttagok saját feladatai:

Programfelelős

A szakmai csoport munkájának tervezése az

(tehetségfejlesztő pedagógus)

intézményvezető útmutatásának megfelelően. Az iskola
nyertes pályázati programjában vállalt, valamint a
projekt keretében zajló más kapcsolódó tevékenységek
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(pl. szakmai műhelymunkák) megvalósításának
megtervezése és felügyelete .
Az iskola MTM programjával kapcsolatos
adminisztrációs feladatok (pl. monitoringhoz kapcsolódó
éves adatszolgáltatás, jelenléti ívek vezetése,
felnőttképzési szerződések kitöltése-összegyűjtése stb.)
elvégzése
Részvétel az ÚNK által kezdeményezett egyeztetéseken.
Az iskolában az érintett, az ÚNK által megvalósított
projektek programjain, rendezvényein részt vevő diákok
és pedagógusok kiválasztásának, jelentkezésének
koordinálása.
Az eszköztámogatással kapcsolatos külön szerződéses
jogviszony eredményeként az iskolára háruló feladatok
elvégzése
Intézményvezető helyettesek.

A tehetséggondozó programok megtervezése, ellenőrzése,
koordinálása.

Pszichológus

A szakmai csoport munkájában tervezésében való
részvétel, a mérések és tehetséggondozás pszichológust
igénylő tevékenységeinek elvégzése.

Szaktanácsadó

A tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok számára
tanácsadás.

Továbbképzési felelős

Tehetséggondozás tárgyú továbbképzések
megjelenésének figyelése, a szakmai csoport és a
tantestület tájékoztatása a továbbképzési lehetőségekről, a
továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési feladatok
ellátása.

Tehetségmentor

Tehetséges tanulók egyéni mentorálása.

Tehetséggondozó jó gyakorlat

Jó gyakorlatok bemutatása, átadásának segítése.

programok kidolgozói,
implementáló pedagógusai.
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Tehetséggondozó programot

Komplex fejlesztő programok tervezése, megvalósítása,

(szakkört, versenyfelkészítést,

dokumentálása.

komplex programot)
megvalósító pedagógusok.

6.3.11. Kettős különlegességű tanulókkal kapcsolatos tevékenységek
Kettős különlegességű tehetségesnek tekintjük azt a tehetséges tanulót vagy tehetségígéretet,
akire a tehetségjegyek mellett valamely egyéb különlegesség is jellemző, mint az átlagtól eltérő
-

szociokulturális helyzet,

-

etnikai-nemzetiségi helyzet,

-

neurológiai eltérés (teljesítményzavar, tanulási zavar, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia)

-

viselkedési és érzelmi sajátosságok (figyelem és hiperaktivitás zavar, autizmus,
Asperger szindróma),

-

érzékszervi-mozgásos eltérések (vak/gyengén látó, siket, mozgáskorlátozottság).

A kettős különlegességűek esetében a szokásos környezet általában nem ad elég lehetőséget a
fejlődésre. Ezért a tehetséggondozásban külön figyelmet kell fordítani a tehetségeseknek ezekre
a duplán különleges csoportjaira.
A kettős különlegességű tanulók azonosítására használatos eszközök:
-

produktumok, helyezések megfigyelése,

-

nyelvi-mozgásos produkció megfigyelése,

-

strukturált kérdőívek,

-

önismereti kérdőív,

-

képességvizsgálat,

-

anekdotikus információk,

-

portfólió.
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A kettős különlegességű egyének esetében is ugyanazok a tehetséggondozási módszerek
alkalmazhatók, amelyek a hatékony tehetséggondozás eszközei, csak némely hangsúly tevődik
át.
Fejlesztésükben nagyobb szükség van a csapatmunkára, több szakember együttműködésére.
Esetükben külön mentor alkalmazása javasolt.
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések:
A kettős különlegességű tanulók esetében nagyobb arányban jelentkező tehetségvesztés
csökkentését és az esélyegyenlőség biztosítását a következő szempontok figyelembe vételével
kívánjuk megteremteni:
-

A tehetségvizsgálatok során esetükben az érdeklődés vizsgálatának a szokásosnál
nagyobb jelentősége van a képességek felmérésében.

-

Esetükben a tehetséggondozás kiemelt feladata az alapmodalitások és a személyiség
fejlesztése a tehetség oldal megerősítése mellett.

-

A kettős különlegességű egyéneknél a vizsgálatok során figyelni kell az egyén által
alkalmazott adaptív és maladaptív, a megküzdést segítő vagy gátló kompenzációs
technikák torzító hatásaira (Sok esetben a kompenzációra fordított energiák miatt a
tehetség nem, vagy csak halványan jelenik meg.)

-

a fejlesztő programokba történő beválogatásuk esetén figyelembe vesszük a tanulót jól
ismerő szakember (fejlesztő pedagógus, pszichológus) véleményét is.

6.3.12. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács létrehozását az iskola pedagógusai kezdeményezték
2011-ben. A tanács tagjai közötti együttműködések fenntartásában továbbra is részt veszünk.
Kétoldalú együttműködéseket alakítottunk ki a tanács több tagjával közös fejlesztő programok
megvalósítására több alkalommal (melyeket jelenleg is fenntartunk) a következő iskolákkal:


Benka Gyula Két Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskola (Szarvas),



Tüköry Lajos Általános Iskola (Körösladány),



Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI (Szeghalom),



Edison Tehetségpont (Csorvás)



Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
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Tehetséggondozás területén nyitottak vagyunk a civil szervezetekkel is együtt működni.
Jelenleg a következő szervezetekkel van szakmai kapcsolatunk, együttműködésünk:


Körös Tehetséggondozó Egyesület – melynek létrehozásában pedagógusaink és
tanulóink szülei vettek részt Az egyesület iskolánk tanulóinak iskolán kívüli
tehetséggondozásában az egyesület részt vesz, együttműködésben valósítunk meg közös
programokat;



Gölöncsér Alapítvány – kiemelt feladati közt szerepel az iskola tehetséggondozó
tevékenységeinek támogatása;



KIE- Két Tanítási Nyelvű Iskolák Egyesülete – tananyag fejlesztésében és a
tapasztalatok megosztásában folyamatos kapcsolatot tartunk fenn.

6.3.14. Átjárhatóság biztosítása
A partner Minősített Tehetséggondozó Műhelyekből érkező/átirányított tehetségek fogadása:
A tehetséges fiatal igényei (tehetsége kibontakozásával, életkorának növekedésével és
életkörülményeinek más változásaival párhuzamosan) folyamatosan változnak, amelyek egy
idő után sok esetben más jellegű tehetségsegítő programban való részvételét teszik indokolttá.
Igen sok fiatal sok speciális tehetséget őriz magában egymással párhuzamosan. Ezért
előfordulhat, hogy intézményen belül nem biztosított a lehetősége a fiatal számára megfelelő
fejlesztő

programban

való

részvételre.

Amennyiben

bármely

partner

Minősített

Tehetséggondozó Műhelyben illetve hatókörünkbe tartozó intézménybe járó tanuló esetén
felmerül az igény, hogy a tanuló nálunk vegyen részt tehetséggondozó programban őt abban az
esetben fogadjuk, ha:
-

a tanuló gondviselője kéri a programunkban való részvételt,

-

ha a tanuló produktuma, előzetes teljesítménye, iskolájának véleménye alapján
megállapítjuk, hogy az adott tehetséges tanuló számára tudjuk biztosítani a számára
megfelelő fejlesztést, rendelkezünk az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és szakmai
feltételekkel, a tanuló átvétele a fejlesztés érdekében indokolt.
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7. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK, ÉS AZ ALKALMASSÁGI
VIZSGA SZABÁLYAI
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 7. §
(1) ai) alapján
Intézményünkben az alábbi vizsgatípusokra vonatkozik szabályzatunk:


osztályozó vizsga



különbözeti vizsga



tantárgyi záróvizsga (év végi vizsga)



javítóvizsga



pótlóvizsga

A tanulmányok alatt szervezett vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes
kormányhivatal bízza meg.
A vizsgabizottság elnökének és tagjainak feladatai:


Az elnök felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért



A vizsgabizottság felel a törvényes működésért, szakmai tartalomért

Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás
feltételének biztosítása.
A vizsgaszabályzat célja, hogy biztosítsa minden tanuló számára az esélyegyenlőség
figyelembevételével a lehető legjobb eredmény elérését és a törvényes magatartást.
A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény azon tanulóira, aki(t)


osztályozóvizsgára jelentkezik



a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasított



a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasított
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kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe, és
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
A vizsgaszabályzat kiterjed


a sajátos nevelési igényű tanulók számára a többletidő biztosítására, eszközhasználatra



a szabálytalanságok kezelésére, a jogorvoslatra



a tanulmányok alatti vizsgák nyilvánosságára



az iratkezelésre (jelentkezési lap, jegyzőkönyv, záradékok)



az értékelés rendjére



a minősítésre



a vizsgatárgyak részeire és követelményeire

Az egyes tantárgyakra lebontott írásbeli és/vagy szóbeli vizsga megjelölése, a követelmények,
a kerettantervben szereplő ismeretek, tevékenységek, műveletek összessége, amelyet a
tanulónak tudnia kell. Mérhető, értékelhető, reálisan teljesíthető a vizsgakövetelmény.
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák időpontja az iskola munkatervében, a tanév helyi
rendjében kerül rögzítésre, amelyről az iskola levélben tájékoztatja az érintett tanulókat,
szülőket, illetve az iskola honlapján is megtalálható.
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák esetén a házirend szabályozza a vizsga tervezett idejét,
az osztályozóvizsgára jelentkezés módját és határidejét, valamint az osztályozóvizsga egyes
tantárgyainak évfolyamonkénti követelményeit.
Két tanítási nyelvű képzés vizsgái 1-8. évfolyamon és idegen nyelvi képzésben részt vevő
tanulók vizsgái felső tagozaton
A két tanítási nyelvű képzés során elsajátított ismeretek mérésére szolgáló KER szinteket a
4/2013. EMMI rendelet szabályozza. A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti
legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam végén jelenik meg először. Ennek sikeres
teljesítése érdekében kerettanterv meghatározza a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is,
a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció területén. A NAT és az Irányelvek által az egyes
képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:
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Két
Első

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

A1

A2

B1

-

-

A1

A2

KER szintben

KER szintben

nem megadható

nem megadható

A1

A2

tanítási

nyelvű képzés

2022.

KER szintben
nem megadható

idegen

nyelv (általános
képzés esetén)
Sportiskolai
osztályok

Ezen minimumszintek elérésének mérésére intézményünk 3. évfolyamtól év végi vizsgákat
szervez a tanulók számára, melynek követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. Ezen kívül
minden tanév végén (kivéve 1-2. évfolyam) a tanulók számot adnak célnyelvi tudásukról
írásban és szóban a helyi tantervben meghatározott követelmények figyelembevételével. Az év
végi vizsgán kapott érdemjegyek duplán számítanak. Az év végi vizsga írásbeli részén a tanulók
feladatlapot töltenek ki, mely méri szövegértési és szövegalkotási kompetenciájukat, míg az év
végi vizsga szóbeli részén a tanulók hallás utáni szövegértését és beszédkészségét mérjük
szituációk és/vagy témakörök segítségével. A szóbeli célnyelvi év végi vizsgán a tanulót tanító
szaktanár(ok) és/vagy az idegen nyelvi munkaközösség tagja(i) vesznek részt. A szóbeli vizsga
témaköreinek címét a tanulók legkésőbb az őszi szünetet követő 1. héten hiánytalanul
megkapják szaktanáruktól/szaktanáraiktól.
Az év végi vizsga időpontját a szaktanár a vizsgát megelőző 2 héttel korábban ismerteti a
tanulókkal. Az év végi vizsgáról hiányozni csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség, de a
vizsga pótlására a tanuló visszatérése napján már lehetőséget kell biztosítani.
Év végi történelem vizsga
1. A vizsga időpontja
Május közepe-vége
2. A vizsgában résztvevő diákok
Felső tagozatos tanulók (5-8. osztály)
5. és 6. osztály szóban vizsgázik
6. és 8. osztály írásban vizsgázik
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3. A vizsga célja
Az év végi történelem vizsgákkal az a célunk, hogy a gyerekek átlássák a történelmi
folyamatokat, hasznos és felhasználható tudásra tegyenek szert ebből a tantárgyból. Hisszük
azt, hogy a magyar történelem beemelésével a tételekbe, elérjük tanulóinknál népünk múltja
iránti érdeklődést.
4. A vizsga témaköre, tételei
Minden osztály az év elején (szeptemberben) a tanult témakörökből kap tételeket.
5. Felkészülés
Iskolánk felső tagozatos tanulói az első félévben kapják meg a tételeket.
Tanév során a témakörök átvétele során mindig felhívjuk a tanulóink figyelmét arra, hogy
tételt vettünk át. Évente egyszer „kisvizsgát” rendezünk, ahol az addig tanult tételekből
felelnek a gyerekek.

6. A vizsga menete
Az osztályok április elején megtudják a vizsgák kijelölt időpontjait.
A szóbeli vizsgák menete:
•

ABC sorrendet követve felnek a diákok

•

A tanuló húz egy tételt

•

A tételen szerepel a cím (vezérgondolatokkal kiegészítve) és az adott térképoldal

•

Kb. 10 perce van a tanulónak, hogy átnézze/átgondolja/kidolgozza a tételt

•

Kb. 5 percben kell kifejtenie a gondolatait, tanári segítő kérdésekkel

•

A többi (nem felelő) tanuló kompetenciafejlesztő feladatokat dolgoz ki

•

A tanulók az érdemjegyeiket akkor tudják meg, amikor az osztályból mindenki
levizsgázott

•

A gyerekek a vizsgán két jegyet kapnak:

-

egy jegyet a tartalmi részre, ami 200 %-os jegynek számít

-

egy jegyet a térképhasználatra, ami 100 %-os jegynek számít

Az írásbeli vizsgák menete
•

Minden diák egy tételt húz és megkapja az ahhoz tartozó feladatlapot
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A feladatlap a tételben szereplő témakörre tartalmaz kérdéseket, ezenkívül szövegértő
és térképes feladatokat kell kidolgoznia a vizsgázónak

•

Az írásbeli vizsgára 45 perc áll rendelkezésre

•

Az írásbeli vizsgán a térképhasználat megengedett

•

Az írásbeli jegy 200%-os érdemjegynek számít

7. „Legjobb töris díj”
A történelem vizsgán résztvevő tanulók közül, minden évfolyamból egy tanuló kiemelésre
kerül.
A „Legjobb töris díj”-at az a gyerek kapja meg, aki a legszínvonalasabban tudja előadni a
tételét, illetve a legjobb írásbeli vizsgát írja.
A díj jutalma: elismerő oklevél és egy történelmi témájú szakkönyv.
A DÍJ ÁTADÁSÁRA AZ ÉV VÉGI (JÚNIUSI) ISKOLAGYŰLÉSEN KERÜL SOR8. A

FELVÉTEL, AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI
Nkt. 50. § (1) és 51. § (1), valamint 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 23–24. § és 7. § (1)
aj) alapján
A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába.
A helyi szabályozás alapja:


az osztályok száma az évfolyamon



az osztályok létszáma



a választott/tanult idegen nyelv



az alap/emelt óraszámú tantárgyak



különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén: a személyi, tárgyi feltételek megléte, a
fejlesztés lehetőségének biztosítása

Az igazgató dönt a tanuló átvételéről a fenti szempontokat mérlegelve. Az elutasításról
írásban értesíti a tanuló képviselőjét, mely döntés ellen jogorvoslattal élhet. Ha az átvett tanuló
iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér az átvevő iskoláétól – például más a
tantárgyi struktúra –, a tanuló különbözeti vagy osztályozóvizsgára kötelezhető, amelyhez
felzárkóztató segítséget kaphat, vagy a vizsga letételére szükség esetén türelmi időszakot
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biztosítanak. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az intézmény vezetése a szülőt az
átvételkor írásban értesíti.
Azok a tanulók léphetnek be az általános tantervű osztályokba, akik
 megfelelnek az adott évfolyamra, az iskola pedagógiai programjában meghatározott
tantárgyi követelményrendszernek.
Azok a tanulók léphetnek be a köznevelési sportiskolai osztályokba, akik
 megfelelnek az adott évfolyamra, az iskola pedagógiai programjában meghatározott
sportiskolai követelményrendszernek
 megfelelnek az adott évfolyamra, az iskola pedagógiai programjában meghatározott
tantárgyi követelményrendszernek
Azok a tanulók léphetnek be a két tanítási nyelvű tagozatba, akik
 sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola pedagógiai programjában
meghatározott tantárgyakból illetve az addig angol nyelven is tanult tantárgyak
tananyagából is, vagy
 egy másik két tanítási nyelvű intézmény kéttannyelvű osztályából érkeztek, vagy
 korábban külföldön tartózkodtak, ahol a célnyelvet első vagy második nyelvként
használták és sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola pedagógiai
programjában meghatározott tantárgyakból.
Más esetben az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a két tanítási nyelvű osztályba
kerülésről.

9. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
Az elsősegélynyújtásnak az a legfontosabb célja, hogy biztosítsa azt, hogy a bajba jutott
ember minél hamarabb orvosi ellátást kapjon, és addig is, amíg az orvosi segítség megérkezik,
megakadályozza a bajba jutott állapotának romlását.
Az elsősegélynyújtás céljának megvalósítása érdekében minden, a Jankay iskolában
foglalkoztatott munkavállaló és tanuló köteles az emberi életet és az egészségi állapotot
veszélyeztető helyzetben a balesetek megelőzését minden eszközzel elősegíteni.
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Alapvető emberi tulajdonság, hogy segíteni szeretnénk azokon, akik bajba jutottak.
Sokszor azonban akaratunk ellenére is árthatunk a bajbajutott emberen, ha nem ismerjük az
elsősegélynyújtás elemi szabályait.
Az iskolavezetésnek, az iskolai védőnőnek, a pedagógusoknak gondoskodniuk kell
arról, hogy a tanulók megismerjék a segítségnyújtás általános elemi szabályait. Az intézmény
vezetője lehetőségeihez mérten beiskoláz egy kollégát elsősegély-nyújtási tanfolyamra.
Az elsősegélynyújtás alapismereteinek, elemi szabályainak intézményi szintű
elsajátítása a következők szerint történik:
-

Minden év elején baleset-megelőzési/balesetvédelmi oktatásban részesülnek szakember
bevonásával az intézmény dolgozói és tanulói egyaránt. Ezt a megszokott formában, tehát
jegyzőkönyvben, valamint az elektronikus naplóban jelezni kell.

-

A szabadidős foglalkozások keretén belül minden év elején az iskolai védőnő minden
tanulócsoportban megismerteti a tanulókkal az elemi elsősegélynyújtás szabályait.

-

Évente egyszer a szabadidős foglalkozások keretén belül a tanulócsoportok ellátogatnak a
helyi mentőállomásra, ahol előadás keretén belül frissíthetik fel tudásukat az
elsősegélynyújtás szabályairól.

-

A pedagógusok az előadásokat követően - egy foglalkozás keretén belül - elmélyítik a
hallottakat, tanultakat.

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
–

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

–

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;

–

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

–

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;

–

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

–

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

–

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
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a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;

–

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

3. Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátítását

elsősorban

a

következő

tevékenységformák szolgálják:
–

a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Biológia

Kémia

Fizika
testnevelés

-

rovarcsípések

-

légúti akadály

-

artériás és ütőeres vérzés

-

komplex újraélesztés

-

mérgezések

-

vegyszer okozta sérülések

-

savmarás

-

égési sérülések

-

forrázás

-

szénmonoxid mérgezés

-

égési sérülések, forrázás

-

elektromos áram okozta baleset

-

magasból esés

az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a
mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az
iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik
– nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási
alapismeretekkel kapcsolatosan.
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10. HELYI TANTERV
10.1. A választott kerettanterv megnevezése:
Kerettantervi rendelet 1. § hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed: a) a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt köznevelési intézményekre.
Kerettantervi rendelet 2. § (1) bekezdésében az iskola az oktatásért felelős miniszter által a
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nat) által az Nkt. 5.§ (1) bekezdés b) része szerint az alapfokú
nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam végéig
tart és két szakaszra tagolódik:
ba) az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és
bb) az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat
(3) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettanterveket a helyi tantervébe
tanéves tagolásban építi be és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.
Iskolánk 2020/2022. tanévtől kezdődően a 2-4. és 6-8. évfolyamon kifutó rendszerben az
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet által kiadott kerettanterveket, mint az alapfokú
nevelés-oktatás számára kidolgozott tantervet alkalmazza, míg 1. és 5. évfolyamon felmenő
rendszerben a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020.
(I. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: NAT) által kiadott kerettanterv ajánlása alapján
bevezetett helyi tantervet alkalmazza. Az óratervünk az ebben meghatározott egész iskolára
kiterjedő 8 évfolyamos rendszeréhez igazodik. A tantárgyi tantervek mind a jó képességű, mind
a tanulási nehézséggel küzdők számára nyújtanak lehetőséget.
A helyi tanterv alkalmazásának alapelvei:
A legfontosabb pedagógiai alapelveink alapján iskolánk átfogó tantervi célkitűzése az iskolai
tevékenységeink valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását
szolgáló tantervi nevelő és oktató munka megvalósítása.
Célunk olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek
lesznek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezetük (család, iskola, lakóhely) valós
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életének gyakorlatába, hogy dönteni tudjanak (egyedül, vagy szüleik segítségével) a
továbbtanulásról, további életükről.
Célunk továbbá, hogy olyan igényes alapismeretekkel rendelkezzenek az iskolánkat elhagyó
tanulóink, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű (középfokú) ismeretrendszer
megszerzéséhez és életüket átfogó belső igényből fakadó önképzéshez.
A kerettanterv alaptantárgyait tantárgyi egységben tanítjuk.
Az iskolában az egyes évfolyamokon az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:
TANÉV

1.

2.
3.
Alsó tagozat

ÉVFOLYAM
4.
5.

6.
7.
Felső tagozat

8.

2020/2021.

H2020

H2013

H2013

H2013

H2020

H2013

H2013

H2013

2021/2022.

H2020

H2020

H2013

H2013

H2020

H2020

H2013

H2013

2022/2023.

H2020

H2020

H2020

H2013

H2020

H2020

H2020

H2013

2023/2024.

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

Az intézményi helyi tanterv az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet kerettantervi
mellékletei alapján készült (H2013):


1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára



2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára



7. melléklet - Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
számú EMMI rendelet kerettanterveket tartalmazó 2. és 4. melléklete:



2. melléklet - Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz
4. melléklet – Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai, középiskolai célnyelvi
civilizáció tantárgy oktatásához

10.2. A helyi tanterv tantárgyai:
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások,
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások
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megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó
vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát az alábbi táblázatok
mutatják:

Óraterv általános tantervű osztályokban 1–4. évfolyam (H2013)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7
+2
4
1
1
2
2
1
5
2
25

2. évf.
7
+2
4
1
1
2
2
1
5
2
25

3. évf.
6+1
+2
4
1
1
2
2
1
5
3
25

4. évf.
6+1
2+1
4
1
1
2
2
1
5
3
27

Óraterv általános tantervű osztályokban 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Történelem
Etika/Hit és erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret

5. évf.
4
3+2
4
2
1
2

1
1
1
+1
1
5
1
2

6. évf.
4
3+2
3+1
2
1
2

7. évf.
3
3+2
3
2
1

8. évf.
4
3+2
3
2
1

1
1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

1
1
5
1
3

1
1
5
1
3

1
5
1
3
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Tanulásmódszertan
Matematika (csoportbontásban)
Magyar (csoportbontásban)
Rendelkezésre álló órakeret
Természettudom. gyak.
Tehetséggondozás

+1

+1

28
+1
1

+1
+1
31
+1
1

28
+1
1

+1
+1
31
+1
1

Az emelt angol tartalmaz a szabadon tervezhető órákból 1 órát és a tehetséggondozásra fordítható 1 órát. Aki nem
angol tagozatos, annak az emelt angol helyett természettudományi gyakorlatok és tanulásmódszertan van 5. és 6.
évfolyamon.
A + jelölt órák a szabadon tervezhető órakeretből kerültek felhasználásra

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: NAT) által kiadott kerettanterv ajánlása alapján bevezetett
ISKOLAI HELYI TANTERV (H2020).

Tantárgyak műveltségi terület szerinti felosztásban

Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
Matematika
matematika
matematika
Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*
Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és földrajz
környezetismeret
természettudomány**
integrált természettudomány
Idegen nyelv
angol nyelv
angol nyelv
Művészetek****
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*

Általános tantervű képzés
3
4
5
6
7

1

2

7

7

5

5

4

4

2
1

3
0,5

4

4

4

4

4

4

3
1

3
0,5

2

2

2

2
1

1

1
1

1

1

2

2
4

5

1

1

1

1

1

1

8

2

2

2

2
2

3
2

3
1

3
2

3
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
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Technológia
technika és tervezés
digitális kultúra
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés
közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Jankay összes
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret órakeret
Iskolai sportkör/műveltségterületi képzés (Nkt. 27. §
11.bekezdés)

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5
1
28
26
2
28

5
1
30
28
2
30

5
1
30
28
2
30

2

2

2

5

5

5

5

24
22
2
24

24
22
2
24

24
22
2
24

25
23
2
25

5
1
28
26
2
28

1

1

1

2

2

A zölddel jelölt tantárgyak csoportbontásban kerülnek átadásra

10.3. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei:
- Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, ellenőrző feladatlap, stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyeket az EMMI hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.
- Az egyes évfolyamokon a különféle szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők
szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanteve alapján - az adott jogszabályi
háttérnek megfelelően - és leadják a tankönyvfelelősnek.
- Az évfolyamra elkészített listát a szülők véleményezik, aláírásukkal az elfogadást
kinyilatkoztatják.
- A tantárgyak oktatásához egyéb eszközök beszerzését a szülőkkel egyetértésben
alkalmazunk.
- Az ingyenes tankönyvek iránti igényt szülői nyilatkozat alapján felmérjük, elosztását a
törvényben meghatározott szabályok betartásának figyelembevételével végezzük.
A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.
Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:
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-

A pedagógiai gyakorlat, az iskola képzés irányai.

-

Az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása.

-

A tanulói képességek különbözősége.

-

Két tanítási nyelvű segédletek.

-

A helyi tantervi programnak való megfelelés összhangja.

-

A taneszközök elfogadható ára.

-

A tankönyv esztétikai és formai megjelenítése.

2022.

A funkcionális taneszközjegyzék előírásának figyelembe vételével, a kerettantervnek
megfelelően kerültek meghatározásra az egyes tantárgyak taneszközei, amelyeket a helyi
tanterv tartalmazza. Ezek még nem tartalmazzák a kompetencia alapú oktatás tanári és tanulói
eszközeit. A kulcskompetenciák hatékony fejlesztéséhez, a tanulásszervezés optimális
megoldásához szükség van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, digitális
és nyomtatott tananyagokra, informatikai eszközökre, programokra, programcsomagokra és
más eszközökre. Ezek beszerzése prioritást élvez, de az anyagiak függvényében tudjuk
ütemezni a megvalósítást. A TÁMOP 3.1.4/08/2. pályázaton beszerzett eszközöket
felhasználjuk a kompetenciafejlesztés során, illetve a programcsomagok nyomtatását anyagi
lehetőségeink szerint folytatjuk.

Az általunk használt programcsomagok
Az Educatio Kft. által kidolgozott programcsomagokat továbbra is használjuk, amelyek
komplex módon tartalmazzák mindazokat az elemeket, amelyeket a tanítási-tanulási
folyamatban hagyományosan a tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, gyűjtemények (szövegés feladatgyűjtemények), tanári kézikönyvek és segédletek, valamint a mérési-értékelési
eszközök képviselnek.
A programcsomagok általunk kiemelt pozitívumai
Valamennyi moduláris felépítésű, és lépésről lépésre kialakuló kínálatával időben átfogja
majd az 1–8. évfolyamok teljes tanulási időszakát. Lehetővé teszi továbbá az egységek többféle
csoportosítását,

a sorrend és

a tananyagmennyiség hozzáigazítását

a

pedagógiai

szükségletekhez és a helyi igényekhez, valamint nagyobb egységeket átfogó tanítási szakaszok
(epochák) beillesztését a tanítási-tanulási folyamatba az egy témához tartozó összefüggések
hatékonyabb feltárására. Ennek érdekében a programcsomagok több felhasználási lehetőséget,
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többféle bejárási utat kínálnak, ez lehetőséget teremt a tanulók differenciált fejlesztésére, a
csoportra vagy akár egyénre szabott fejlesztési programok kialakítására. További
jellegzetességük tevékenységre épülő módszertan és a tanulói aktivitás előtérbe helyezése.

10.4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának
részletes szabályai:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 7. § (1) bd) alapján
Alsó tagozat
Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a
tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot



vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás
tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe



teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az egységes
műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel

3–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
nagyobb közösségek értékei iránt



az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket
közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlessze



a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, differenciálással
fokozatosan növelje a tanítói terhelést és teljesítményelvárásokat

Felső tagozat
Az 5–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
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a nevelő-oktató munka célja, hogy folytassa az előző évek munkáját, a képességek, a
készségek,

a

tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képességegyüttesek fejlesztését, esélyt adva az eredményesebb munkára


a szakrendszerű oktatással fektessen hangsúlyt a tudástartalmak megalapozásának
folytatására



a 10–12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás
fejlesztése kerül előtérbe, amely a tapasztalatra, a felfedezésre épül

A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása


a nevelő-oktató munka célja, hogy 13–14 éves kortól az elvont fogalmi és az elemző
gondolkodás képességének fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt



a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel
a továbbtanulásra



alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, készítse
fel őket a társadalomba való beilleszkedésre



készítsen fel az önművelésre



neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív
alkalmazására



fejlessze, bővítse az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikákat és
tanulásszervezési módokat



fejlesztő értékeléssel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az önismeret
alakításával az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban

10.5. A két tanítási nyelvű program:

Ma, amikor az oktatás európai dimenziójáról beszélünk fontos megfogalmaznunk újabb
célokat is, felülvizsgálni pedagógiai programunkat. Az európai dimenzió a helyi, nemzeti
és globális értékrend szövedéke. Az európai oktatási intézményrendszer alapvető
sajátossága az autonómia, tehát fontos, hogy minden intézmény önállóan alakítsa jövőjét.
Báthory Zoltán szavaival élve: „A demokratikus európai oktatáspolitika egyik régóta
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ismert alaptétele, hogy egy iskolát az tesz iskolává, hogy felismeri a helyi társadalom
igényeit, elvárásait, s ennek jegyében fogalmazza meg a maga identitását, céljait.”
Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s enélkül gyakorlatilag
kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. Ehhez nyújt segítséget
számunkra a jelenleg kiépülő referencia-intézményi hálózat is, melyben iskolánk igyekszik
aktív szerepet betölteni.
Világszerte keresik a hatékonyabb idegen nyelv elsajátításnak különböző lehetőségeit, s
eljutottak azokhoz a „rejtett tartalékokhoz”, amelyek a gyermekkori nyelvi fogékonyságban,
idegélettani, pszicho-lingvisztikai, szocio-lingvisztikai sajátosságokban rejlenek. Ezeknek a
követelményeknek kiválóan megfelelnek az egyre jobban elterjedt két tanítási nyelvű iskolák,
ahol a tanulók már néhány hónap elteltével képesek arra, hogy idegen nyelven is egyszerű
mondatokkal kommunikáljanak. A 6-9 éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül,
játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül
jut meghatározott ismeretek birtokába. Az idegen nyelvi szoktatásban nagy szerepe van a
motorikus és emocionális elemeknek, a tárgyakkal való manipulálásnak, a rajznak, az imitációs
mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak.
Éppen emiatt van nagy jelentősége a korai szakaszban nem csak a célnyelv hanem a célnyelven
oktatott tantárgyak, így a készségtárgyak, pl. ének-zene, rajz, technika idegen nyelven való
oktatásának is.
A kisiskoláskori nyelvoktatás célja:
A nyelvtanulás célja a minél teljesebb nyelvi kompetencia megszerzése, lehetőleg minél több
készségben. Ez világos a tudatos nyelvtanuló esetében, aki a négy alapkészség (hallás utáni
megértés, beszéd, olvasás, írás) mindegyikében egyaránt gyakorlott, és tanulóként sem kezdő
már. Nem ez a helyzet azonban a kisiskolások esetében. Ők a nyelvet nem tudatosan tanulják,
hanem az anyanyelvhez hasonlóan elsajátítják, ami azt jelenti, hogy egy hosszú folyamat elején
vannak. A ,,végtermék”, azaz az anyanyelvi beszélőt megközelítő nyelvi kompetencia még nem
tűzhető ki célul. Akkor hát mi? Csakis olyan program, amely figyelembe veszi a tanuló
életkorát, és ebből fakadóan holisztikus, az egész személyiségfejlődést szem előtt tartó
programot követ. Röviden: nem a nyelv belső tulajdonságai, hanem a gyerek életkori
sajátosságai határozzák meg elsősorban a nyelvoktatást. Ennek megfelelően az alsó tagozaton
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nyelvoktatásunk céljait a következőkben határozhatjuk meg:


A nyelvoktatásnak az általános nevelési célokkal összhangban, a gyermek fogalmi
gondolkodásának kialakulásához kell segítséget nyújtania.



A nyelvoktatás az általános készségfejlesztés (írás-olvasás, számolás, nyelvi
készségek), valamint a társadalmi készségek (a világ iránti kíváncsiság felkeltése)
fejlesztésében játszik fontos szerepet.



A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakulása nagyban hozzájárul a későbbi
sikerekhez, amikor is a nyelvelsajátítás nem tudatos módszerei után a tudatos
nyelvtanulás időszaka következik.



Végül, de nem utolsósorban, a nyelvtanulás közvetlen nyelvi eredménnyel jár, hiszen a
tanulók bizonyos nyelvi formákat elsajátítanak.

A program intézményi feltételei:
Az elméleti előkészítésen túl is vannak érveink, melyek alátámasztják iskolánkban az angolmagyar két tanítási nyelvű oktatás hosszú távú megvalósíthatóságát:


10 éve segíti anyanyelvi tanár mind a két tanítási nyelvű tagozaton tanuló, mind az
általános tanterv szerint tanuló diákjaink nyelvvizsgára készülését, mely során
rengeteg tapasztalatot szereztünk a munkamegosztásban.



A tanórákon kívül a kultúra és országismeret átadása is fontos szerepet játszik iskolánk
életében; ezt szolgálják nyári angol-táboraink és az angliai tanulmányutak.



Nyelvtanítóink, nyelvtanáraink (3 fő) részt vettek a British Council által szervezett
akkreditált tananyagfejlesztő tanfolyamokon, tehát képesek a kéttannyelvű oktatás
dokumentumainak, tankönyveinek elkészítésére.



Intézményvezetőnk megyei angol szaktanácsadóként ismeri a helyi és országos
nyelvtanítási képet és fontosnak ítéli a megye csatlakozását ezen a területen is.



Rendelkezünk olyan angol – egyéb szakos kollégákkal, akik képesek célnyelven
tanítani tantárgyaikat, illetve jelenleg 14 nyelvtanító kollégánk van, akik alsó
tagozaton képesek a készségtárgyak tanítására.



Munkaközösségünk több tagja aktívan részt vett mentorképzésen a „Jankay iskola – A
sokszínű referencia-(mű)-hely TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0087 pályázat keretében. Az
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kollégáinknak; s közösen megvalósítani céljainkat.


Folyamatos a tanítók, tanárok nyelvi képzése, melyet iskolán belül saját forrásból
oldunk meg. Ezt követően támogatjuk azokat a kollegákat, akiknek szándékában áll a
nyelvvizsga megszerzése után elkezdeni a nyelvi kiegészítő képzést.



Kezdettől fogva együttműködünk a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakközépiskolával a kéttannyelvű képzés területén. A középiskolai
kéttannyelvű képzés előkészítését célozzuk meg a ’Célnyelvi civilizáció’, a és a
’Történelem’ tantárgyak célnyelven történő tanításával.



Iskolánk 2003. februárjától nemzetközi City & Guilds Nyelvvizsgahelyként is
működik, ahol tanulóink kedvezményesen juthatnak nemzetközileg elismert
nyelvvizsgákhoz. Továbbá 2015. májusától akkreditált Corvinus Nyelvvizsgahelyként
lehetőséget biztosítunk tanítványainknak és a régió polgárainak ezen Magyarországon
és külföldön egyaránt elfogadott nyelvvizsga megszerzésére.

A kétnyelvű oktatás jelenléte az iskola nevelési-oktatási rendszerében

10.5.1 A kétnyelvű oktatás célja:

A nyelvoktatás célja a nyelv használójának felkészítése arra, hogy sikeresen tudjon részt
venni a kommunikációs folyamatban. Az idegen nyelvi kommunikáció társadalmi közegben
zajlik, amely olyan társadalmi interakciónak tekinthető, ahol a kommunikáció résztvevői a
társadalomban betöltött helyük, valamint egy adott kommunikatív szituációban játszott
szerepük szerint különböző célok, szándékok elérésére irányuló tevékenységet végeznek, ami
az idegen nyelv használatát jelenti.
Az idegen nyelv tanulása olyan – sajátos szükségleteken alapuló – folyamat, amely
elsősorban nem a strukturált ismeretek egymás utáni elsajátítására irányul, hanem egy adott
nyelv használatának megismerésére, megértésére és mielőbbi közvetlen alkalmazására, ami
egyben eszköz is újabb ismeretek megszerzéséhez, a további tanuláshoz. A nyelvtanulás közege
meghatározó, ugyanis nem mindegy, hogy a tanuló a nyelvet anyanyelvi környezetben sajátítja
el, vagy szervezett oktatás keretében. A két tanulási környezet ötvözetét nyújtja a két tanítási
nyelvű oktatás.
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Célunk, oktatásunk olyan megszervezése, amely a lehető legtöbb alkalmat biztosít az idegen
nyelv használatára. Kéttannyelvű tanításról akkor beszélhetünk, ,,ha a nyelven kívül más
tantárgyak tanítása is két nyelven (anyanyelven és idegen nyelven) történik” (Candelier
1999:265). A módszer egyértelműen sikeresnek bizonyul, mert ezáltal a tanulók hallás utáni
megértési szintje megközelíti az anyanyelvi beszélőkét, ők maguk pedig folyékonyan beszélik
a célnyelvet. A siker oka az, hogy a tanórák során a gyerekek nem a nyelv formai, hanem
tartalmi oldalára fordítják a nagyobb figyelmet, hasonlóan az anyanyelv elsajátításának
folyamatához.
Az idegennyelv-tanulásban az a siker titka, hogy a tanuló számára érthető, megfelelő
kontextusba ágyazott és kognitív fejlődéséhez alkalmazkodó információt juttassunk el. A két
tanítási nyelvű oktatás ennek a kritériumrendszernek maximálisan eleget tesz. Az egyértelmű
nyelvi többlettudás mellett még az is megfontolandó, hogy ,,azok a gyerekek, akik ilyen
oktatásban vesznek részt, jobb továbbtanulási eséllyel rendelkeznek” (Krashen 1985:72).
Egyedül a célnyelvi tantárgyoktatás képes feloldani a nyelv cél- és eszközjellegének
ellentmondását (Medgyes 1986).

10.5.2. Az idegen nyelv hatása a tanulók személyiségére:
A szeparatista felfogás, amely az anyanyelvet és az idegen nyelvet elszigetelten képzeli el az
emberi agyban, egyben azt is állítja, hogy amennyivel több idegen nyelvet tud valaki, annál
kevesebb ,,hely” jut az agyában az anyanyelvre. Ennek a tételnek a tarthatatlansága többek
között a kétnyelvűség tanulmányozása során is beigazolódott.
Ennek ellenkezőjeként, a multikompetencia-elmélet és az életkor kölcsönhatásának kutatása
(Cook 1991, 1999) során kiderült, hogy az idegen nyelvet is tanuló gyerekek komplexebb nyelvi
készségekkel rendelkeznek, melyek nemcsak nyelvi, hanem kognitív fejlődésükre is pozitív
hatással vannak.
Következésképpen a korai kezdés új dimenziókat nyithat meg a gyerek kognitív fejlődésében,
kedvezően befolyásolja az anyanyelvi fejlődését és más nyelvek tanulását. A két nyelv tehát
nemcsak, hogy nem gátolja, hanem éppen ellenkezőleg, megerősíti és segíti egymást, hiszen a
multikompetens tanuló jellemzője, hogy minőségileg más, magasabb fokú nyelvi fejlődésre
képes, mint a csak egy nyelvet, az anyanyelvét ismerő társa.
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A két tanítási nyelvű oktatás célkitűzéseit és feladatait „Az emberi erőforrások minisztere
4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról”
című dokumentum szabályozza. Ez alapján intézményünk magyar-angol két tanítási nyelvű
programjának céljait és feladatait a következőképpen fogalmazza meg:


A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra
megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelvtanulás képességének fejlesztését szolgálja.



Célunk az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és
kiegyensúlyozott fejlesztése.



Segítsük a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak
elsajátítását.



Aknázzuk ki a lehetőségek nyújtotta nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségeket.



Tudatosítsuk,

hogy

a

tanulók

anyanyelvükön

kívül

más

nyelven

is

kommunikálhatnak, idegen nyelven is kifejezhetik magukat.


Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.



Motiváljuk a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk
olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.



Fejlesszük kiemelten a beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és
gondolkodási szintjüknek megfelelően.



Érjük el, hogy diákjaink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el
az idegen nyelv tanulásának célravezető módszereit.



Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését,
intonációjának, ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát.



Célunk, hogy tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelő témákban tudjanak
írásban és szóban megnyilvánulni, véleményt alkotni. Tudjanak beszélgetést
kezdeményezni, folytatni és az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs
helyzetekben használni.



Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához
tartozás érzését. Ismertessük meg velük azt a tényt, hogy ma már nem csak
Európában, hanem az egész világon alapkövetelmény egy idegen nyelv
kommunikációképes használata.



Nyújtsunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek
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értékeinek megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal
összehasonlítva a magyar kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. Ezáltal
intenzíven fejlesszük a célnyelvi műveltséget.


Hangsúlyozzuk a kulturális tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy
a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és
empátiával viszonyuljanak hozzá. Ennek egyik eszköze iskolánk egyik Jó
gyakorlata, mely egy 14 órás ’Interaktív utazás’ a világ körül Halloween idején.



Alakítsuk ki tanulóinkban a más népek és etnikumok, társadalmi csoportok
elfogadását, tolerálását; és hívjuk fel figyelmüket a hasonlóságokra és
különbségekre.



Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv ismerete, tudása alapja lehet egy újabb
elsajátításának, és eszköze más ismeretek szerzésének.



Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés,
olvasás.



Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez
biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió,
diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül
személyiségük is gazdagodjon.



Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és
ismereteket alkalmazzák idegen nyelven, az idegen nyelvi órákon szerzett
ismereteiket pedig más tantárgyak tanulása során. Ennek megjelenése az 5-6.
évfolyamra kidolgozott informatikai „Jó gyakorlatunk”.



Fejlesszük kreativitásukat projektek készítése által is.



A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök
felhasználásával önállóan, párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre
juttatja egyéni elképzeléseit, kreativitását. (A projekt lehet tabló, hangfelvétel,
videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek feldolgozása, a tanuló által írt vers, prózai
alkotás, feladatsor, rejtvény, stb.)



Juttassuk a programban részt vevő tanulók legalább 60%-át negyedik osztály végére
A1, 6. osztály végére A2, nyolcadik osztály végére B1 szintű nyelvtudáshoz.



A két tanítási nyelvű oktatás célja magas szintű tudás megszerzése az iskolai
tantárgyakból idegen nyelven is és a célnyelv eszközszintű használatának
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Hosszú távú céljaink között szerepel annak a tudásnak a megalapozása, mely
lehetővé teszi, hogy tanulóink képesek legyenek arra, hogy felsőfokú
tanulmányaikat a magyar nyelv mellett a célnyelven is folytathassák, továbbá
tanulmányaik befejezését követően a hivatásukat a célnyelven is magas szintű
nyelvtudással műveljék hazánkban.

10.5.3. A célnyelv oktatása:
„Az emberi erőforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű
iskolai oktatás irányelvének kiadásáról” című dokumentum egyértelműen meghatározza, hogy
az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás az iskola első évfolyamán kezdődik és a
nyolcadik évfolyamon legalább a KER szerinti B1 célnyelvi tudásszinten fejeződik be. A
beiskolázás során intézményünkben jelentkező tanulók alsó tagozaton két tanítási nyelvű
oktatásban részesülnek (kivéve: köznevelési sportiskola diákjai). Az általános iskolai két
tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak tanítása egyidejűleg
kezdődik első évfolyamon. A célnyelv oktatását és a célnyelven oktatott tantárgyakat (kivéve:
készségtárgyak) csoportbontásban kell megvalósítani.
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban és az
Irányelvekben azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A
két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam
végén jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében a kerettanterv meghatározza a
2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció
területén. A NAT, az Irányelvek és az intézmény helyi tanterve által az egyes képzési
szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:
1.évf.

2.évf.

KER

KER

szintben

szintben

nem

nem

adható

adható

meg

meg

3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf

A1-

A1

A1+

A2

B1-

B1
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A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatásunk célja, hogy az abban részt vevő tanulók
legalább hatvan százaléka a célnyelvből


a negyedik évfolyamon a KER szerinti A1,



a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2,



nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet elérje.

Amennyiben a tanuló nem éri el a negyedik és/vagy hatodik évfolyamon a minimumként
meghatározott fent említett nyelvi szintet, valamint a tanulmányi eredménye a 4. osztályban 4,5
alatti, 6. osztályban 4,00 alatti, akkor tanulmányait 5. vagy 7. évfolyamtól az általános tantervű
tanulócsoportban folytatja, ahol igény és lehetőség szerint részt vehet idegen nyelvi
tehetséggondozó foglalkozáson. Ezen minimumszintek elérésének mérésére intézményünk 3.
évfolyamtól év végi vizsgákat szervez a tanulók számára, melynek követelményeit a helyi
tanterv tartalmazza. Az év végi vizsgák 3. évfolyamon csak szóban zajlanak, későbbi
évfolyamokon szóban és írásban is. A vizsgabizottság 2 főből áll: szaktanár, tanulót tanító
szaktanár. Az év végi vizsga jegye komplex (tartalmazza az írásbeli és a szóbeli vizsga jegyét)
és duplán számít az év végi jegy kialakításába. Az év végi vizsga időpontját a szaktanár a
vizsgát megelőző 2 héttel korábban ismerteti a tanulókkal. Az év végi vizsgáról hiányozni csak
rendkívül indokolt esetben van lehetőség, de a vizsga pótlására a tanuló visszatérése napján már
lehetőséget kell biztosítani.
Tantárgyközi integráció
A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven
tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. Korán megkezdődik a célnyelv használata
információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás
fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő
ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás
szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.
Anyanyelv és irodalom
Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja,
hanem célja az irodalmi műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a célnyelvi országok
irodalma és a világirodalom is. A tanulókat biztatjuk arra, hogy ismerjenek meg minél több
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irodalmi alkotást könnyített feldolgozás formájában, vagy olvassák el azokat részben vagy
egészben, eredetiben és magyar fordításban.
Amikor a tanulók a célországban élő emberek életmódjával, szokásaival és
hagyományaival ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban alkalmazzák a különböző
stílusokat is annak tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg az általuk
kiválasztott nyelvi elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva kifejezések
stb.
Ember és társadalom
Igen közvetlen a kapcsolat az angol nyelv tantárgy és az ember és társadalom műveltségi
terület között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, intézményeinek
ismerete nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az egyes
emberek közötti kapcsolatok.
Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a
tanulókban erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli
megértésüket más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel és arra tanít, hogy a népek
egymásra vannak utalva. Ebből a célból készült innovációnk a brit országismeret és kultúra
megismerését tűzte ki feladatául. Emellett a 24 órás angol nyelvű ’Interaktív utazás’-sal is
szeretnénk felkelteni illetve fenntartani tanulóink érdeklődését, motivációját. Mindezeket
beépítjük a referencia-intézményi feladataink sorába, hiszen úgy gondoljuk, hogy az
élményszerű tanulás népszerűsítése napjaink egyik legfontosabb feladata.
Ember és természet
E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a
természetismeret annak fontos témája. A célországok és hazánk növény- és állatvilágának
ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása segíti, hogy az ott élő embereket jobban
megismerjük és megértsük.
A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon
ezen keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő hasznos eltöltésével.
Fel kell hívnunk a figyelmet a környezeti ártalmakra, az emberek felelősségére, segítenünk
kell a környezetbarát szemlélet kialakítását azáltal, hogy megismertetjük a tanulókkal más
kultúrák pozitív példáit e téren.
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Földünk és környezetünk
Az angolszász országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a
szűkebb és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi gazdasági jellemzőivel, ahol
lakói élnek. A célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara,
települései, népességének összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben.
Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör itt is
kapcsolódási lehetőség.
Művészetek
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a célországok
és a világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik. Természetesen saját hazánk
hagyományairól és kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt
másokkal megismertethessék.
Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős mértékben
hordoz ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és bánatáról. Nagy
segítség, hogy ezt a tantárgyat a két tanítási nyelvű osztályokban idegen nyelven tanulják, és a
használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép számban tartalmaznak dalokat. A rádió és televízió
is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló hatással vannak a fiatalokra,
némelyik tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza azokat.
Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, amelyek
ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor megértésükhöz a
múlt és a hagyományok ismerete is szükséges.
A vizuális kultúra oktatása részben szintén idegen nyelven történik, ennek részét képezi a
célország képzőművészete is, valamint az egyetemes művészettörténet.
A televízió, a filmek kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte
észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról.
Hon- és népismeret
A nyelvi órák során a tanulók főleg a célországokról tanulnak, de közelebb kerülnek saját
nemzeti kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és hagyományokat. Más
emberek viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik bennük a nemzeti
önismeret, de megtanulják azt is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van a közösségnek.
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Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, ledőlhetnek a
határok és a megértés korlátai. A nyelvtanulás nyitottá, megértővé tesz más nemzetek iránt. A
tanulók információkat szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és pozitív mintákat is
láthatnak azok megoldásaira.
Kommunikációs kultúra
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a kommunikáció.
A nyelv használatához hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, valamint a
metakommunikáció alapos ismerete, hogy segítségével a társadalmi érintkezés sikeresebb
legyen, jobban megértsük az információkat, és mondanivalónkat mások számára érthetően
fejezzük ki.
Testi és lelki egészség
Az idegen nyelv tantárgy hazánk, a célországok lakóinak és más népek életmódjával is
foglalkozik, így ez alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is. A tantárgy témái
között szerepel a szabadidő eltöltése, az egészséges életmód, a káros szenvedélyek
kialakulásának megelőzése és a fogyatékkal élő emberek elfogadása és segítése.
Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a család és
a közösség segítő, építő szerepére.
Tanulás
A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy idegen
nyelven való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodása,
asszociációs készsége és memóriája. A tanulás folyamatában a négy alapkészség fejlesztésére
különböző technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót abban, hogy
megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki kell alakítani a
tanulókban a tantárgyak idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási módszereit is. Ehhez
nyújt segítséget 5. osztálytól a ’Tanulásmódszertan’ tantárgy, mely 7. és 8. évfolyamon angol
nyelven is folyik.
Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számukra az iskolai
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell őket arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe
vegyenek.
108

2022.

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program
10.5.4 A célnyelven oktatott tantárgyak:
2020/2021. tanévtől 2-3-4. és 6-7-8. osztályban kifutó rendszerben

A két tanítási nyelvű képzés irányelvei egyértelműen meghatározzák azon tantárgyak körét,
amelyeket az egyes évfolyamokon célnyelven (is) lehet oktatni. Ennek alapján iskolánk az
alábbi tantárgyak célnyelvi oktatását (is) tűzte ki feladatául:

Óraterv a két tanítási nyelvű képzésben – 1–4. évfolyam(H2013)
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

8

8

7

7

Idegen nyelvek - angol

5

5

5

5

Matematika

4

4

4,5

4,5

Etika/ Hit és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1,5

2

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Informatika

1

Tanulásmódszertan

0,5

Rendelkezésre álló órakeret

29

29

29

31

Tehetséggondozás

1

1

1

1

Differenciált fejlesztés

1

1

1

1

Óraterv a két tanítási nyelvű tagozaton – 5–8. évfolyam (H2013)
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

4

Idegen nyelvek

5

5

5

5

Matematika

4

4

3

3
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Történelem, társadalmi és

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

2,5

2,5

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

2

1

Kémia

1

2

1,5

2,5

állampolgári ismeretek
Etika/ Hit és erkölcstan
Természetismeret

Földrajz
Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc/Hon és népismeret

1

Civilizáció

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Tanulásmódszertan (angolul is)

1

2

1

1

Matematika (csoportbontásban)

1

1

Magyar (csoportbontásban)

1

1

Természettudományos gyak.

+1

+1

+1

+1

Tehetséggondozás

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

33

33

36

36

Szabadon választható tantárgyakat rózsaszínnel jelöltük.
A sárgával jelölt tantárgyak angol nyelven is átadásra kerülnek

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: NAT) által kiadott kerettanterv a két tanítási nyelvű iskolák
számára alapján bevezetett ISKOLAI HELYI TANTERV (H2020).
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Tantárgyak műveltségi terület szerinti
felosztásban

Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
csoportbontás
Matematika
matematika
matematika csoportbontás
Történelem és állampolgári
ismeretek
történelem
történelem angolul
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*
Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és
földrajz
környezetismeret
környezetismeret angolul
természettudomány**
természettudomány angolul
kémia
fizika
biológia
földrajz
földrajz angolul
angol nyelv
angol nyelv
ének-zene
ének-zene angolul
vizuális kultúra
vizuális kultúra angolul
dráma és színház*
Technológia
technika és tervezés
digitális kultúra
digitális kultúra angolul
Testnevelés és
egészségfejlesztés
testnevelés
testnevelés angolul
közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Civilizáció

Két tanítási nyelvű képzés
1

2

3

4

5

6

7

8

7

7

5

5

4

4

2

3

0,5

0,5

4

1

4

1

4

4

1

1

0,5
0,5

1
1

4

4

4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
3
0,5
1
0,5
1

4

4

2,5
0,5

3

1
1,5

0,5
1,5

1
1,5

0,5
1,5
1

1

1
1

1

1

1
1,5

0,5
1,5
2
1
2

1

3
2
1

3
2
1

1
2
1
0,5
1,5
3
2
1

1

1

1

1,5
3
2
1

1
1

3
2

1

3
2

1
1

1
1

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1
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Jankay összes
Kötelező alapóraszám
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
Maximális órakeret
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret két tan.
A sárgával jelölt tantárgyak angolul kerülnek
átadásra

26
22
2
24
2
26

26
22
2
24
2
26

26
22
2
24
2
26

27
23
2
25
2
27

30
26
2
28
2
30

30
26
2
28
2
30

32
28
2
30
2
32

32
28
2
30
2
32

A zölddel jelölt tantárgyak csoportbontásban kerülnek átadásra

10.5.6. A két tanítási nyelvű tagozat általános fejlesztési követelményei:


Tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is
kifejezhetik magukat.



Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorsága és önbizalma
ezen a téren, s jusson el arra a szintre, hogy gátlások nélkül kommunikál.



Értse meg az egyszerűbb nyelvi információkat.



A tanult szókincs felhasználásával legyen képes kifejezni magát egyszerűbb
életszituációkban és kommunikálni más anyanyelvű társakkal a célnyelven.



Legyen képes egyszerűbb írott információk megfejtésére az aktív szókincsnek
megfelelően.



Legyen képes saját magáról és környezetéről információ nyújtására, használatára.



Tanulóink számára váljon természetessé a nyelv eszközként való használata.



Ismerje más népek életének, szokásainak, kultúrájának főbb jellemzőit, vonásait.



Szerezzen alapismereteket a világról, a célnyelvi országokról, az ott élő emberekről.



Személyisége sokirányúan fejlődjön a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem,
ambíció, érzelmi gazdagodás, önismeret).



Ismerkedjen az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáival, tanulási technikáival.



Készségei (figyelem, memória, feladatmegoldás, együttműködés, önálló tanulás)
fejlődjenek az idegen nyelv tanulása során.



Legyen képes az alapszintű nyelvismeret birtokában továbbfejleszteni angol
nyelvtudását a következő iskolaszakaszban.
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10.5.7. Várható eredmények:


A két tanítási nyelvű oktatásban résztvevő tanulók szókincse sokkal nagyobb, mint
azoké, akik csak idegen nyelvi órákon tanulják a célnyelvet. Ezek a diákok a tantárgyak
szókincsét, nyelvezetét is tudják. A hétköznapi nyelv tudásán kívül tágabb ismerettel
rendelkeznek.



Az oktatási forma sajátosságai révén mind a négy nyelvi készséget egyaránt használja a
tanuló, ezek egyforma szinten vannak.



A diákoknak sokkal többet kell kommunikálniuk mind írásban, mind szóban.



Meg kell érteniük a szaktanár magyarázatát, kérdéseket kell feltenniük, ha nem értenek
meg valamit, illetve válaszolni kell tudniuk a kérdésekre.



Önállóan képesek lesznek idegen nyelvű ismeretszerzésre az internet, illetve külföldi
szakirodalom felhasználásával.



Külföldi kapcsolatok alakulhatnak ki, mely által még életközelibb lesz a nyelvtudásuk.



Általános iskolai tanulmányaik befejezésével képesek lesznek nyelvvizsgán számot
adni B1 szintű nyelvtudásukról.

10.5.8. Két tanítási nyelvű csoportok kialakításának elvei a 2013/2014-es tanévtől:
A két tanítási nyelvű oktatás irányelvei (4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet) szerint a két tanítási
nyelvű iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított tantárgyakat a készségtárgyak
kivételével - a helyi tantervben meghatározottak szerint – csoportbontásban kell megszervezni.
Mivel célunk tanulóink egyéni képességeinek sokoldalú fejlesztése, ezért a csoportok
kialakításánál a gyerekek képességeit vesszük alapul, ezzel is biztosítva egyéni képességeiknek
és tempójuknak megfelelő továbbhaladást.
A nyelvtanulás sikere jelentős mértékben függ a tanuló egyéni adottságaitól, jellemvonásaitól,
nyelvérzékétől és motiváltságától. Éppen ezért fontos mindezek vizsgálata a két tanítási nyelvű
oktatás esetén.

Felső tagozaton azok a tanulók léphetnek be a két tanítási nyelvű tagozatba, akik
 sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola pedagógiai programjában
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meghatározott tantárgyakból illetve az addig angol nyelven is tanult tantárgyak
tananyagából is, vagy
 egy másik kéttannyelvű intézmény kéttannyelvű osztályából érkeztek, vagy
 korábban külföldön tartózkodtak, ahol a célnyelvet első vagy második nyelvként
használták és sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola pedagógiai
programjában meghatározott tantárgyakból.
 Más esetben az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a két tanítási nyelvű
osztályba kerülésről.

10.5.9. Értékelés és osztályozás a célnyelvű tantárgyaknál:
A két tanítási nyelven tanított tantárgyak értékelésénél a két tanítási nyelvű tanítás alapelvei a
meghatározók.


A cél a természetes nyelvelsajátításhoz való közelítés. A célnyelven folyó tanulás tehát
képességfejlesztés, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését szolgálja.



A célnyelv eszköz a kétnyelvű ismeretátadásban, ismeretszerzésben és a
személyiségfejlesztésben.



A két tanítási nyelven tanulók a két tanítási nyelvű tantárgyak tantárgyi
követelményrendszerét két nyelven sajátítják el.

A tanulók többféle tevékenységét értékeljük, de nem mindig osztályozzuk. Tanév elején
felvilágosítjuk a tanulókat, hogy milyen típusú munkát és teljesítményt várunk el tőlük az adott
tantárgyak feladattípusaiban. Az órán a tanulók egymás teljesítményét is értékelik szövegesen,
esetleg érdemjegyre tett javaslatokkal. A tanulók bevonása az értékelésbe a demokratizmus
egyik megnyilvánulási formája, másrészt az értékelés szempontjainak elsajátítása, megtanulása
a tágabb értelemben vett nevelési folyamat része, mely hozzásegít az önértékelés kialakításához
is.

Az osztályzat, szöveges értékelés nem kinyilatkoztatott ítélet, hanem az értékelés egyik fontos
megnyilvánulása, mely a sokoldalúan fejlett személyiség formálását segíti elő.
Az egyes tantárgyaknál külön értékeljük a tantárgyi tudást, valamint a nyelvi előrehaladást,
hiszen az ismeretek átadása mindkét nyelven megtörténik, így a számonkérés is ennek
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arányában várható el.
A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk: szóbeli feleletek, önálló gyűjtőmunka, írásbeli
beszámoló, tesztek megoldása, rajzos tervezési produktumok, projekt-munka. Figyelembe kell
venni a tanuló adott tárgyból mutatott többletmunkáját.
Szóbeli feleltetésnél figyelembe vesszük, hogy ilyenkor a tanuló egész személyisége
megnyilvánul, és teljesítménye függ a beszédkészségétől, fellépésétől, metakommunikációs
készségétől.
Második évfolyamtól tagozatban érdemjeggyel osztályozzuk a tanulók teljesítményét, mely
visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó tantervi
követelmények összehasonlításának eredménye.
Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje és nem az érdemjegyek
középarányosaként jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést is. Ezt segíti, ha az
osztályzatban a pedagógus a tantárgy feladatrendszerének minél több elemét értékeli, a tanulók
sokféle teljesítményét figyelembe veszi.
A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak,
személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat mérőnek, az önértékelést segítőnek, további
erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie.
A kétnyelvű tantárgyak értékelésének célnyelvi számonkérése a helyi tanterv szerinti kötelező
szókincs és mondatformák alapján, szaktárgyi órán történik. A cikluszáró jegyek
meghatározásánál a szaktárgy célnyelv-anyanyelv óraszámainak arányai az irányadóak.
A tanuló helytelen viselkedése, kötelességteljesítésének elmulasztása miatt szaktárgyi elégtelen
nem adható.
A két tanítási nyelvű oktatás irányelvei (4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet) konkrétan
meghatározzák 4., 6. és 8. évfolyam végére elérendő szintet, melynek végrehajtása központi
rendelkezés alapján történik. Ezen kívül minden tanév végén (kivéve 1-2. évfolyam) a tanulók
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számot adnak célnyelvi tudásukról írásban és szóban a helyi tantervben meghatározott
követelmények figyelembevételével. Az év végi vizsgán kapott érdemjegyek duplán
számítanak. Az év végi vizsga írásbeli részén a tanulók feladatlapot töltenek ki, mely méri
szövegértési és szövegalkotási kompetenciájukat, míg az év végi vizsga szóbeli részén a tanulók
hallás utáni szövegértését és beszédkészségét mérjük szituációk és/vagy témakörök
segítségével. A szóbeli célnyelvi év végi vizsgán a tanulót tanító szaktanár(ok) és/vagy az
idegen nyelvi munkaközösség tagja(i) vesznek részt. A szóbeli vizsga témaköreinek címét a
tanulók

legkésőbb

az

őszi

szünetet

követő

1.

héten

hiánytalanul

megkapják

szaktanáruktól/szaktanáraiktól.
Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei:
A tankönyv:
A tankönyv a tantárgyi program része, mely nélkülözhetetlen segédeszköz mind a diák,
mind a pedagógus számára. Továbbá objektív mérceként szolgál az ellenőrzési folyamatban. A
két tanítási nyelven történő szaktárgyi könyvek beszerzése egyre kisebb nehézségekbe ütközik,
melynek többletköltsége a programban részt vevő tanuló szüleit/gondviselőjét terheli.
Mindezek mellett igyekszünk minél színesebbé, élményszerűbbé tenni tanítási óráinkat,
melynek érdekében:


Az egyes munkaközösségek egyéni taneszköz-csomagot dolgoztak ki - főként
autentikus anyagok felhasználásával – melyet ’Jó gyakorlat’-ként használunk.



Emellett más kéttannyelvű iskolákban már jól bevált tankönyvek adaptálásával is
igyekszünk segíteni tanítványaink felkészülését.



Mindezeken

kívül

használjuk

a

Sulinova

Kht.

által

kidolgozott

nyelvi

kompetenciafejlesztő programcsomagokat.

10.6. KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA
10.6.1. Közoktatási típusú sportiskola tanterv bevezetésének indokai:
A 9. Sz. Általános Iskola, majd jogutódja a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola sok éve végzi a tornász és vívó tanulók oktató nevelő tevékenységet. A Torna Club
Békéscsaba tornászai az országos tornasport élsportolói, míg az Alföld Vívó Akadémia
sportolói az országos vívósport élmezőnyében vannak. Az iskola és az egyesületek közötti több
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éves együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyerekek magas szinten művelhessék a női
tornát és a vívó sportot. A 2015-16-os tanévtől a Békéscsabai Labdarúgó Akadémiával
megkötött együttműködési megállapodás keretében tanulóink a labdarúgás sporttal is
megismerkednek.
A 2008-ban bevezetésre került sportiskolai kerettanterv e munka eredményességét még tovább
erősíti, további sportágak bevonására is lehetőséget biztosít. Jelenleg együttműködünk még a
békéscsabai atlétikai klubbal is, és az igazán kiemelkedő tehetségeknek lesz lehetőségük bejutni
ezekbe a sportosztályainkba.

10.6. 2. A köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre vonatkozó alapelvek:
A sportiskolai kerettanterv a tartalmi-tantervi szabályozás legmagasabb szintű
dokumentumára, a Nemzeti alaptantervre épül, annak szellemiségét mindenek előtt megtartva.
A kerettanterv elsődleges célja, hogy az általa leírt tudásrendszerek, és az iskola által
biztosított tanulási folyamatok révén fejlődjön a sportoló fiatalok személyisége, minél
szélesebb körben ismerjék meg és építsék be meglévő tudásrendszerükbe a sportspecifikus
tudáselemeket, tudjanak képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő irányba továbbtanulni.
Tantervi alapelvnek tekintjük, hogy ez egy sportiskolai kerettanterv, ezért megjelennek
benne olyan értékek, amelyek más tantervekben kevésbé. Nem csak a Testnevelés és sport
műveltségi terület szakított a hagyományokkal és emelt be elméleti jellegű tudáselemeket, azzal
a céllal, hogy az élsportoló fiatal jobban megértse a választott életforma elvárásait,
követelményeit, hanem a közismereti tantárgyak esetében is törekedtünk a sportoló fiatalok
életviteléhez, a sporthoz kapcsolódó tudáselemek beemelésére, illetve a tudáselemek sporton
keresztüli közvetítésére.
A sportoláshoz nem köthető tantervi elemek esetén is, a kerettanterv kiemelt
feladataként tűzte ki a NAT szemléletmódjának követését, amely megnyilvánul abban, hogy
hangsúlyt helyez olyan értékek közvetítésére, mint a demokratizmus, a humanizmus, az
esélyegyenlőség biztosítása, a szolidaritás és a tolerancia. A kritikai gondolkodásmód
fejlesztése révén felkészíti a diákokat az érvekkel alátámasztott, felelős döntések
meghozatalára. Különös gondot fordít a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak megvalósítására.
A tanulásról alkotott felfogás
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A szakirodalom és a NAT megfogalmazása szerint is a tanulás a tanuló ember aktív,
értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó tevékenysége. Csak az értelmes tanulás révén
sajátítható el az a tudás, amelyet a modern társadalom elvár. Az értelmes tanulás tanulható.
Fontos eleme, hogy a tanuló ismerje önmagát, legyen tudatában saját képességeinek,
adottságainak. Ismerjen meg minél több tanulási módszert és technikát és legyen képes
kiválasztani a számára leghatékonyabb eljárást. A tanulás tanulásának folyamatába a pedagógus
akkor tud hatékonyan részt venni, ha kellő információval rendelkezik a tanuló előzetes
tudásáról. E fenti gondolatmenetet követve a kerettanterv különös figyelmet fordít:


a tanuló aktív részvételére a tanulási folyamatban (cselekvő tanulás előtérbe helyezése),



az önértékelésre, az önismeretre,



az eredményes tanulás módszereinek megismertetésére, a tanulási technikák
elsajátítására,



olyan helyzetek előidézésére, ahol a meglevő tudás mozgósítására kényszerülve kell a
tanulónak adott jelenséget, törvényszerűséget értelmezni,



az önálló és társas tanulás élményének kipróbálására, az előnyök megtapasztalására.

Az értékelés
A jogszabályokban rögzített szabályoknak, módszereknek megfelelő értékelési eljárások
alkalmazása indokolt egy sportiskolai kerettanterv szerinti tanítás során is. Természetesen a
tantárgyi sajátosságok szerint, a módszertani szabadság elve alapján lehet különbség egyes
tantárgyi filozófiák értékelési világképe között, ezt a tantárgyi tantervek röviden ki is fejezik.
Ám a helyzetből adódóan különleges szerephez jut az értékelés formatív (fejlesztő, bátorító)
funkciója, a különösen differenciált tempóban bekövetkező fejlődéshez igazodó differenciált
értékelés, miközben éppen a sportoló életmód miatt bizonyos "edzésre" is szükség van: a
kevésbé sikeres teljesítmény után való talpra állást szolgáló pedagógiai értékelésre.
Kiemelkedően fontos, hogy az értékelés felfogásunk szerint az önértékelésre való nevelés
eszköze. Sportolóként "szemben az ugróléccel", vagy az „ellenfél kapusával”, a „leküzdendő
akadállyal” egyedül marad, ezt csak hiteles önértékelés képessége és motiváltsága segítheti.
A sportiskolai kerettanterv lehetőséget biztosít:


Az értékelés fejlesztő, személyiségformáló, tanulást segítő szerepének erősítése.



A szummatív jellegű értékelési folyamatokban az objektivitásra való törekvés
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Részvétel az országos és regionális kompetenciamérésekben, az eredmények
felhasználása az iskola oktató-nevelő munkájának fejlesztésére.

10.6.3. A köznevelési típusú sportiskola kiemelt fejlesztési feladatai:
A kiemelt fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségesnek tartjuk előre bocsátani, hogy
tantervkészítőink maximális azonosulással követték ezeket, s valamennyi tantárgy
tananyagának összeállításában figyelembe vették, mind az anyagok kiválasztásában mind a
közvetítés javasolt metodikájában érvényesítették ezeket.
A program használói szempontjából a kiemeltek közt is különleges hangsúlyt kapnak azok a
feladatok, melyek a sportemberré nevelés szempontjából relevánsak. Így valamennyi tantárgy
tantervében kimutatható a „testi és lelki egészség” fejlesztésének szempontja, nemkülönben a
hazát képviselő élsportolói pálya szempontjából a „hon és népismeret”, a nemzetközi
versenyéletbe való korai bekapcsolódás szempontjából az „európai azonosságtudat és az
egyetemes kultúra” kiemelt fejlesztési feladatainak érvényesítése. Nemcsak sportemberként, de
emberként, majdani családalapítóként, állampolgárként is különösen fontos számunkra az
„énkép és önismeret” értékeinek közvetítése. A tanulás és az informatikai kultúra, nemkülönben
a környezeti nevelés ebben az értékrendben nem másodrendű, de a sportemberré nevelés
szempontjából kevésbé hangsúlyosak. Ugyanakkor az alapelveknél leírtak alapján a megfelelő
műveltségterületeknél ezek a kiemelt fejlesztési feladatok is megkapták a kellő hangsúlyt.
Ugyancsak a tantárgyi rendszerben jelenítettük meg azokat a pedagógiai feladatokat,
melyek az egészségfejlesztéssel, a környezetvédelemmel és a fogyasztóvédelemmel függenek
össze. Kiemelt, érintett tantárgyak az egészségfejlesztéssel és környezetvédelemmel
kapcsolatban a természettudományos tantárgyak, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban pedig a
társadalomismeret kap elsősorban hangsúlyt. A művészeti tantárgyak programjának
összeállítása során is természetesen figyeltünk arra, hogy ezen értékek megfelelő súllyal
szerepeljenek.

10.6.4. A sportiskola működési rendje:
Felvétel a sportosztályba:
-

a Békéscsabai TC, az Alföld Vívó Akadémia és a Békéscsabai Labdarúgó
Akadémia edzői az óvodás korosztályú gyerekekből választják ki a tehetséges
tanulókat.
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A Jankay iskola a kiválasztott tanulókat felveszi az 1. osztályba.

-

A képzés 1- 8. osztályig folyik.

-

A továbbhaladás középiskolákban biztosított

-

Évközben érkező tanuló felvétele az egyesületek javaslatával történhet.

-

Kilépési lehetőség a 4. osztály végén van, de a tanuló tanulói jogviszonyban marad,
az általános tantervű osztályban kerül elhelyezésre.

Sport tagozat napirendje:
Az alsó tagozaton heti 3 délelőtti és 2 délutáni edzésen vesznek részt a sportolók órarendbe
illesztve.
A felső tagozatos tanulók az általános tantervű osztály részét képezik úgy, hogy köznevelési
típusú tanterv szerint haladnak, és biztosítjuk számukra az edzéseken való részvételt.
Köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv tantárgyi rendszere
A kerettanterv a Nemzeti alaptantervre épülve és annak szellemiségét megtartva készült a
MOB/SIOSZ által felkért szakemberekkel. A sportági képzéshez szükséges sportági tanterv
része a sportiskolai kerettantervnek.
Tanterv megvalósítása ciklusos órarend szerint történik.
A felsős sportosztályban tanulók egyes tantárgyak (készségtantárgyak) tanulása alól szülői
kérésre felmentést igényelhetnek.
A testnevelés követelményeknek az edzéseken tesznek eleget a sportosztály tanulói, a féléves
és év végi értékelésüket az edzőktől kapják.

A köznevelési típusú sportiskola kerettanterv tantárgyi rendszere és heti óraszámai a 2013/2014.
tanévben és utána 2020/2021. tanévben 2-3-4. és 6-7-8. osztályokban kifutó rendszerben (H2013)

Óraterv köznevelési típusú sportiskola 1–4. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek - angol
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Környezetismeret

1. évf.
7
+2
4
1
1

2. évf.
7
+2
4
1
1

3. évf.
6
+2
4
1
1

4. évf.
6
2+2
4
1
1
120

2022.

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Küzdelem és játék
Sportágválasztás
Rendelkezésre álló órakeret
Tehetséggondozás
Differenciált fejlesztés
Vívás/női torna/labdarúgás

2
2
1
3
1
1
25
1
1
10

2
2
1
3
1
1
25
1
1
10

2
2
1
3
1
1
25
1
1
10

2
2
1
3
1
1
27
1
1
10

Óraterv köznevelési típusú sportiskola 5–8. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek - angol
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Küzdelem és játék /Dráma és
tánc / Hon- és népismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport*
Tanulásmódszertan
Sporterkölcstan
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret
Vívás/női torna/labdarúgás
Iskolai keretek között

5. évf.
4
3+2
4
1

6. évf.
4
3+2
3+1
1

7. évf.
3+1
3+2
3+1
1

8. évf.
4
3+2
3+1
1

2

2

2

2

1

1

0,5

0,5

2

2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

1
2
1
2
1
1
1

0,5
1
31
12
25

0,5
1
31
12
25

1
1
+1
1
3
1
1
28
12
22

1
1
1
1
3
1
1
28
12
22

3

A zölddel jelölt tantárgyak az edzés időben az edzők által kerülnek átadásra az edzőtermekben.
A pirossal jelölt tantárgyak tanulása alól szülői kérelemre mentesülhetnek a tanulók.
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A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet

továbbiakban: NAT) által kiadott kerettanterv a köznevelési típusú sportosztályok számára alapján bevezete
ISKOLAI HELYI TANTERV (H2020).
Tantárgyak műveltségi terület
szerinti felosztásban

Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
Matematika
matematika
matematika
Történelem és
állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*
Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és
földrajz
környezetismeret
természettudomány**
integrált
természettudomány
Idegen nyelv
angol nyelv
angol nyelv
Művészetek****
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
Technológia
technika és tervezés
digitális kultúra
Testnevelés és
egészségfejlesztés
testnevelés
Sportági edzések
(Vívás/Nőitorna/Labdarúgás)
Önismeret/Drámajáték
Sportágválasztás
Tanulásmódszertan
Olimpiaismeret

1

Köznevelési típusú sportiskolai képzés
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4

4

2
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3
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4

4

4
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2
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1
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1
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1
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3
2

3
2
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2
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2
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2
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1
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1
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1
1
1

1
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1
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1
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1
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3
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SportegészségtanSportetika
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Jankay összes
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető
órakeret
Sportosztály
Rendelkezésre álló
órakeret
Sportági edzések(Vívás/Női
torna/Labdarúgás)
A zölddel jelölt tantárgyak
csoportbontásban kerülnek
átadásra
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8

8

8
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8

8

8

8

A kékkel jelölt tantárgyak a sportegyesületeknél kerülnek megvalósításra

Helyi tantervünk kialakításakor figyelembe vettük a NAT 9. § (1) bekezdésének ajánlását.

11. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA
A Köznevelési Törvény 27. § (11) bekezdése rendelkezik a 2012. szeptember elsejétől
bevezetendő mindennapos testnevelésről,
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás
is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből
legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
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Tanévenkénti feladatok:



Minden tanévben történik egy előzetes felmérés április hónapban a következő
tanévre.



Az adott tanév 2. tanítási napján lehet leadni a kikérőket az osztályfőnököknek,
akik az összesítéseket az igazgató helyetteseknek adják le. Formanyomtatvány
a honlapról letölthető, osztályfőnöktől átvehető.



Az összesítések alapján az adott tanév 5. munkanapjáig az igazgatóhelyettesek
elkészítik a határozatot.



A felmentés tényét és határozatszámát a naplóba az osztályfőnök szeptember
15-ig bevezeti.

Minden tanuló számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az iskolánkban folyó egyéb
sportfoglalkozásokon részt vehessenek.

12. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK TOVÁBBÁ
EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI:
Az alapképzést kiegészítő, nem kötelező tanórai foglalkozások indításának elvei, feltételei:


tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél- és
feladatrendszerével



biztosított legyen a személyi, a tárgyi és az eszközrendszer a képzés teljes idejére

A tanulók által választható foglalkozások minimális és maximális létszámát minden évben a
meghirdetéssel egy időben állapítjuk meg. Ezeket a foglalkozásokat a magasabb évfolyamra
lépés szempontjából kötelező tanórai foglalkozásként kezeljük. A tanulók és szülők
aláírásukkal igazolják, hogy értesültek a tanuló által igénybe vett választható foglalkozás
látogatásának feltételeiről. A tanév során meghatározó, hogy a tanítást és a tanulást a
gyermekek érdekének és az alaptevékenység hatékonyságának figyelembevételével
szervezzék.
Az egyéb foglakozások – törvényi meghatározás szerint – olyan tanórákon kívüli egyéni vagy
csoportos, pedagógiai tartalmú tevékenykedtetése az iskolába járó gyermekeknek, melyek a
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tanulók fejlődését szolgálják [Nkt. 4. § 5. pont], s amelyek időkerete az osztályok számára a
tanórák megtartásához, osztálybontáshoz és egyéb foglalkozás megtartásához engedélyezett
időkeret (osztályok számára engedélyezett heti foglalkozási időkeret, Nkt. 6. sz. mell. CA
oszlop 4-16. sorok) és a tanulók számára meghatározott heti kötelező tanórák számának (a
tanuló kötelező heti tanórai foglakozásainak összege: Nkt. 6. sz. mell. BC oszlop 4-16.)
különbözete, azzal, hogy ennek csak egy része használható fel főszabály szerint a napközis
illetve tanulószobai foglakozások megszervezésére [Nkt. 27. § (4).
Biztosítjuk tanulóink számára az Nkt. 27. § 5. bekezdése alapján a tehetség kibontakoztatására,
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó
tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős
foglalkozásokat.
A tanév során a tanítás és tanulás szervezésében a gyermekek érdeke, az alaptevékenység
hatékonysága a meghatározó tényező.
Intézményünkben a választható tantárgyakhoz a megfelelő képzettségű pedagógusokat
biztosítjuk. A következő tanévben a tantárgyfelosztásban nyomon követhetőek ezek a
foglalkozások.

13. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉRTÉKELÉSI MÓDJAI, FORMÁI, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS
SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI
13.1. Az értékeléssel szemben támasztott követelmények:


segítse az önismeretet, alakítsa a helyes önértékelést



tükrözze az önmagához mért haladást, tehát legyen differenciált



minden elemében mérésen alapuljon



kerülje a szubjektív elemeket



legyen személyhez szóló, amelyik nem pusztán az állapotot, tényeket rögzíti, hanem a
továbblépés lehetőségét is megmutatja, további erőfeszítésre serkent



tekintse minél átfogóbban az egész személyiséget
125

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program


2022.

figyeljen a tudás- és teljesítményszinttel nem kifejezhető személyiségvonások
fejlődésére is



szükség szerint nyújtson betekintést mások számára is a fejlődés irányába, mértékébe



az ellenőrzés rendszerének átláthatóan kell működnie



segítse a folyamatban közreműködők közös gondolkodását a fejlődés érdekében



legyen hozzáférhető a biztonsági és személyiségi jogok messzemenő
figyelembevételével az Interneten keresztül is



folyamatos szóbeli reagálás a napi együttélés és munka során pedagógustól,
diáktársaktól



az értékelések formáját, annak súlyát, időpontját a tantárgyi programokban rögzítjük



az értékelések eredményét az érintett tanuló és szülei számára hozzáférhetővé tesszük



egyéb, a tanulók által készített tárgyakról, tevékenységekről adunk visszajelzést



elektronikus naplónk folyamatosan betekintést ad a szülőknek gyermekeik
eredményeiről



negyedéves értékeléshez kapcsolódó szülői megbeszélések lehetősége (osztályonként)



személyes beszélgetés a család bármely érdeklődő tagjával szükség szerint



fogadóóra



esetenként összehívott beszélgetés a szülőkkel, pedagógusokkal és szükség szerint
más szakemberekkel (pl. pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus)

13.2. A tanulók minősítésének formái:
A minősítés alapja a helyi tanterv ismeret, követelmény rendszere, valamint tanulóink
önmagukhoz viszonyított fejlődése.
Az értékelés elsődleges célja, hogy a tanulókban az önértékelés képessége kialakuljon.
Az első osztálytól kezdve fokozatosan a saját képességekhez mért fejlődés értékelésétől el
kell jutni a nyolcadik év végére a helyi tanterv által előírt követelmények teljesítéséig.
Tanulóinknak elegendő alkalmat kell adni, hogy minél több területen ismerhessék meg
magukat, próbálhassák ki képességeiket, tudásukat.
Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére:
- ismeretek és készségek elsajátítási szintjére,
- fejlődése a korábbi teljesítményhez képest,
- tanórai, tanórán kívüli magatartásra,
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- szorgalomra és ezen belül felkészülésre – feladatvállalásra, végzésre.
Az értékelés funkciója differenciált:
- folyamatos munka – folyamatos visszajelzés eszköze,
- tanulásra motivál,
- kontrollálja az elvárt követelményekhez való viszonyt,
- meghatározza a hasonló tevékenységben résztvevők relatív helyzetét,
- jelenthet versenyorientációt, sikert, kudarcot,
- kontrollja az önismeretnek,
- előre haladás mérésének eszköze.
Módjai
• Szóbeli: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló
feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. Számonkérés során törekedni, kell
megfelelő légkör kialakítására, hogy a gátlásos tanulók is feloldódjanak. Lehetőséget kell
adni a javításra. A gyereket önértékelésre kell megtanítani. Értékelhető szóban, kisjeggyel és
jeggyel.
• Írásbeli:
-

írásbeli felelet: kisdolgozat, szódolgozat, tollbamondás, gyűjtőmunka

-

témaközi dolgozat,

-

témazáró dolgozat (naponta maximum 2) feladatait a szaktanár állítja össze a

munkaközösség jóváhagyásával, vagy központi feladatot használ. (legkésőbb két héten belül
értékelni kell az elektronikus naplóban 2-es szorzóval bír). Indokolt esetben a szaktanár
eltekinthet a témazáró dolgozatok megíratásától és az ismeretek ellenőrzésének más módját
választhatja.
• Egyéb:
- órai munka, gyűjtőmunka
- versenyen való részvétel kiselőadás stb.
- Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva osztályozó vizsga letételére kötelezett, ott kell
bizonyítania a követelményeknek való megfelelést.
• Értékelés távoktatás során:
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Az értékelés módszerei szerint lehet élő (valós idejű) vagy időben késleltetett beszámoltatás –
amelyek támogathatják a gyakorlást és a számonkérést is –, illetve lehet folyamatba ágyazott
értékelés.
Az élő

(valós

idejű)

beszámoltatás megvalósítható

videókonferencia,

telefon,

csevegőprogramok, telefonos alkalmazások (például videócsevegések), illetve az Office365
csomag szoftvereinek használatával is.
Az időben

késleltetett

távoli

beszámoltatást segíthetik

a

fórumok,

a

megosztott

dokumentumok, táblázatok, az online kérdőívek, a különféle tesztek. A pedagógus kérhet a
tanulótól házi dolgozatot, prezentációt, multimédiás (fotó, videó, montázs, kollázs, moodboard
vagy hangulattábla, gondolattérkép, problémafa) beadandó feladatokat, vagy blogbejegyzést,
wiki készítését. Az online tesztek időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók egyénnek,
kisebb vagy teljes csoportoknak, megvalósítható velük a differenciálás. Lehetőség van arra,
hogy teszteket valós időben oldjon meg a csoport, de arra is, hogy egyes kérdéseknek
utánanézzenek, hozzákeressenek információkat. Készíthetnek a pedagógusok maguk is
teszteket, de alkalmasak lehetnek a munkára kész tesztek vagy akár egy-egy kvízjáték is. Az
online tesztek kiválthatók e-mailben kiküldött kérdőívvel is, ebben az esetben a tanulók is emailben küldhetik be a válaszaikat, az ellenőrzés a pedagógus feladata.
Lehetőség kínálkozik arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot, például készítsen
kézzel egy poszter, táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást, és annak digitális változatát
(fényképét, hang- vagy videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre
vagy felületre.
A folyamatba ágyazott értékelést segítik a különféle szavazó- és tesztkészítő rendszerek,
amelyekhez sokféle ingyenes program érhető el. Több webináriumi platform tartalmaz beépített
szavazófelületet is. A digitális pedagógiában jártas pedagógusok használhatnak digitális
projekt-laborokat, projektszobákat, webquesteket, vagy játékosított oktatási keretrendszereket.
Ezekben megadhatók egyéni vagy csoportos feladatok, és követhető akár a folyamat során, akár
pedig annak végén a tanulók aktivitása, munkája. A játékosított rendszerekben a tanulók maguk
választanak elérendő célértéket, majd annak függvényében választanak és oldanak meg a
pedagógus által megadott kínálatból feladatokat: ezek követésére és értékelésére is több
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ingyenes felület alkalmas. A legtöbb ilyen felület alkalmas a tanulói tevékenységek
naplózására, és a közvetlen értékelésre is.
A pedagógiai értékelés kiegészülhet a tanulói önértékelési lehetőségekkel. Ilyenek lehetnek a
pedagógus által összeállított szempontsorok tanulói önértékeléshez, amelyekre szintén számos
példát lehet találni. Ezeket a tanulók kitölthetik táblázatokban, tesztekben is. A pedagógusok
bátoríthatják a tanulókat arra is, hogy önreflektív eszközöket használjanak. Ezeknek az
eszközöknek lényeges hozadéka a tanulók önismeretének fejlesztése, és a reflektív szemlélet
elsajátítása, amelyek a 21. századi készségek között alapvető fontosságúak.
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13.3. A tanulmányi munka ellenőrzésének gyakorisága:

Tantárgyak heti óraszáma

Félévente a tantárgyi jegyek
minimális száma

Heti fél- illetve 1 órás
tárgyak esetén
Heti 1,5 órás tantárgyak
esetén:
Heti 2 órás tantárgyak esetén
Heti

3

vagy több

órás

tantárgyak esetén

Félévente

a

témazáró

dolgozatjegyek

minimális

száma

2

1

3

1

4

2

havi 1 jegy

2

Tantárgyanként az első érdemjegynek az adott félév második hónapjában meg kell jelennie a
digitális naplóban!
Súlyozás:
1-es jegy

Szóbeli felelet, írásbeli felelet, gyakorlati feladat, havi jegyek, órai munka
szorgalmi feladat

2-es jegy

Témazáró dolgozat, év végi vizsga

13.4. Szöveges értékelés:
A Köznevelési Törvény 72. §-a előírja a szöveges értékelés bevezetését, felmenő rendszerben.
A 2010. szeptember 1-én bekövetkezett törvényi változás szűkíti ezt, mely szerint lehetőség
van az osztályzás visszaállítására, és csak első évfolyamon és második évfolyam első félévében
kell szöveges értékelést alkalmazni. Tantestületünk eszerint átdolgozta értékelési rendszerét,
egyben egyesítette az alsó tagozat és a felső tagozat értékelési rendszerét, melyet az alábbi
táblázat tartalmaz.
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Az értékelés szempontjai:

1. évfolyam, 2. évfolyam I. félév

Tanév közben
Formatív értékelés
(órai munka)
Minősítő fogalmak:
- kiváló
- jó
- megfelelő
- felzárkóztatásra
szorul

Tanév közben

Tanév közben Félévkor és év végén

Diagnosztikus
Szummatív
Tájékoztató füzet,
értékelés (tanulási
értékelés (témazáró, bizonyítvány és szöveges
szakasz eleje, vége) félévi, év végi
egyéni értékelés
felmérés)
Minősítések:
- kiváló
91-100 %
91-100 %
- jó
76-90 %
76-90 %
- megfelelő
34-75 %
34-75 %
- felzárkóztatásra szorul
0-33 %
0-33 %

1-szeres

2-szeres

2. év végétől 4. évfolyam végéig, valamint a felső tagozaton

Tanév közben
Formatív értékelés
(órai munka)

Érdemjegyek
(5 - 1)

Tanév közben

Tanév közben Félévkor és év végén

Diagnosztikus
Szummatív
értékelés (tanulási
értékelés (témazáró,
szakasz eleje, vége) félévi, év végi
felmérés)
91-100 %
91-100 %
76-90 %
76-90 %
51-75 %
51-75 %
34-50 %
34-50 %
0-33 %
0-33 %
1-szeres

Tájékoztató füzet,
bizonyítvány
4,5 – 5,00
3,5 - 4,49
2,5 - 3,49
2,0 - 2,49
1,0 - 1,99

(5; jeles)
(4; jó)
(3; közepes)
(2;elégséges)
(1; elégtelen)

2-szeres

A tanulók évközi munkájának értékelésekor 2. évfolyamtól érdemjegyek kerülnek beírásra a
digitális naplóba. Kivételt képeznek az alábbi tantárgyak, ahol a szöveges értékelés (részt vett)
az általánosan elfogadott:


Tanulásmódszertan



Hon és népismeret



Dráma és színház



Angol nyelv (2. osztály)
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Önismeret / Drámajáték



Sportegészségtan-Sportetika



Sportágválasztás



Olimpiaismeret



Etika/Hit és erkölcstan

2022.

A hit és erkölcstan tantárgyat az egyes felekezetek a saját pedagógiai programjuk
alapján értékelik, mely egyes esetekben történhet érdemjeggyel is.
A javaslatban szereplő teljesítményszázalékok általában elfogadottak, de a ponthatárok a
követelmények időarányos tudásának függvényében változtathatók. Szükséges mérlegelni a
ponthatárok kialakításánál azt is, hogy a feladatok hány %-a méri a tanulók minimális,
továbbhaladáshoz szükséges tudását, illetve mennyi az optimum szintű feladat. Az évközi és
félévi, év végi minősítés során minden tantárgy tekintetében figyelembe vesszük a tanuló
egyéni fejlődését. Az osztályozás alapja alsó és felső tagozaton azonos.
Félévkor és év végén a tanulók teljesítményének elbírálásakor az osztályzatok, jellegük súlya
szerint kerülnek beszámításra. Az első félév teljesítménye beszámít az év végi osztályzatba,
figyelembe véve az előmenetel tendencia jellegét. Abban az esetben, amennyiben ez a fejlődés
önmagához mérten pozitív irányú, akkor a minősítésben pozitív irányban eltérhetünk. Ha
egyéni fejlődésében saját hibájából adódóan negatív irányú fejlődés mutatkozik, és ezeket a
hibákat pedagógus segítségével sem képes javítani, akkor a minősítése negatív irányba térhet
el.
A 2004/2005. tanévtől az első osztályok kivételével minden tantárgyban az elért eredményeket
a törvény által előírt érdemjegyekkel minősítünk
– 5 – jeles,
– 4 – jó,
– 3 – közepes,
– 2 – elégséges,
– 1 – elégtelen
Magatartás minősítése minden évfolyamban – 5 – példás, - 4 – jó, - 3 – változó, - 2 – rossz.
Szorgalom minősítése minden évfolyamban – 5 – példás, - 4 – jó, - 3 – változó, - 2 – hanyag.

132

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program

2022.

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő: első évfolyamon illetve
második évfolyam első félévében:
A tantervi követelmények teljesítése:
-

kiváló

-

jó

-

megfelelő

-

felzárkóztatásra szorul

Tanév közben a szöveges értékelés szóbeli és írásbeli formáját alkalmazzuk.
Szóbeli értékelés:
-

a szülő és a tanító napi kapcsolattartása során fogalmazódik meg pl. a tanuló
magatartásáról, szorgalmáról és a tanulmányi teljesítményéről.

Írásbeli értékelést kap a tanuló tanév közben:
-

aktuális észrevételek a fejlődéssel, az előmenetellel kapcsolatban az üzenő füzetbe

-

témazáró felmérések megoldásának %-os teljesítményszámok megadásával, és ezek
minősítő jelzőjével – az iskolai szinten megállapított százalékhatárok alapján
melyeket a szülőkkel ismertetünk.

A tanulók előrehaladásának folyamatos megfigyelésére, tapasztalatok rögzítésére a tanítók
egységes eljárást vezetnek be.
A „felzárkóztatásra szorul” év végi minősítés esetén a tanulók továbbhaladásáról a tanító egy
évre szabott, felzárkóztató programot készít. A munka során a korrepetálás, az óra közbeni
differenciálás, a felzárkóztató órán való részvétel segít a probléma megoldásában. Igénybe
vesszük a fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, a Nevelési Tanácsadó, a Szakértői Bizottság
segítségét is.

13.5. Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A magasabb évfolyamba lépés feltétele a tantervi követelmények legalább elégséges szintű
teljesítése. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre,
ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni. A követelményeket a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája,
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illetve szöveges értékelés alapján bírálják el. Az 1. évfolyamon automatikus a továbbhaladás, a
2-8. évfolyamon elégséges év végi osztályzatot kell megszerezni a továbbhaladáshoz. Ha a
tanuló a tantervi követelményeket a tanév végére nem teljesítette, első évfolyamra felvett
tanulót a megfelelő törvényi előírásoknak figyelembevételével az igazgató mentesítheti az
értékelés és minősítés alól és ekkor a többi tanulóval azonos osztályban, de előkészítő
évfolyamként fejezi be az évet.
Az évfolyam megismétlésére a szülő kérésére is lehetőség van.
Ennek eljárási rendje:
-

A tanító és a szülő egyezteti a tanuló továbbhaladásához, fejlődéséhez szükséges
intézkedést.

-

A szülő írásbeli kérelmet nyújt be az igazgatónak.

-

Az igazgató engedélyezi az évfolyam megismétlését.

Osztályozó vizsgázni kell, ha:
•

Az igazgató felmenti a tanulót a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (egyéni

munkarend szerint tanuló).
• Az igazgató engedélyezte, hogy a tanuló egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse.
• Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott a tanuló.
A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a egyéni munkarend szerint tanulók esetében az
osztályozó vizsga
tantárgyai a következők:
1- 2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika
3- 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, (két tanítási nyelvű
osztályban angol)
5- 6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret, angol
7- 8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz, angol.
A pedagógusok minden tanév elején tájékoztatják a szülőket az értékelés, a minősítés, az
átváltás módjáról.
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Külföldön tanuló egyéni munkarend szerint tanulók esetében a tanulmányi előmenetelt igazoló
dokumentum alapján

az intézményvezető dönt arról, hogy milyen tantárgyakból kell

osztályozóvizsgát tennie a tanulónak.

13.6. Magatartás és szorgalom értékelése:
A magatartás és szorgalom értékelésének elvei:
Az értékelés alapelve, hogy segítse a tanulók mentális fejlődését. Lehetőséget adunk
tanulóinknak arra, hogy önmaguk és társaik megítélésével fejlődjön a kritikai és önkritikai
értékrendjük. A gyermeki öntevékenység fontos eleme a felelősi rendszer, melynek működése
jó szolgálja az önkormányzati rendszert.
Az értékelés havonta történik. Az értékelést az osztályfőnök végzi.
Az értékelésnél figyelembe veszi:
-

a szaktanárok havi minősítését (magatartás füzet bejegyzései)

-

magatartás füzet bejegyzéseit

-

a GYÖK javaslatát (Gyermekönkormányzat)

-

a hetesek, felelősök jelentéseit

-

a tanuló havi teljesítményét

-

a tanuló havi elért eredményeit (verseny, pályázat) - dicséret

-

a tanuló havi elmarasztalásait, büntetéseit

-

a tanuló önértékelését

A félévi és év végi minősítéseket az osztályfőnök javasolja a havi minősítések alapján, a vitás
esetekben az osztályozó értekezlet többségi szavazata dönt.

Magatartás
Példás

Jó

-felelősségérzettel van az iskola közössége iránt:
megtartja a Házirendet és feladatkörében arra is
törekszik, hogy iskolatársai is megtartsák azt
-önként vagy megbízásból munkát vállal a
közösségért, azt megbízhatóan teljesíti
-önállóan kész véleményt mondani, emberi
kapcsolataiban őszinte, művelt fiatalhoz illó hangot
használ, udvarias, segítőkész
-tevékenyen részt vállal az iskola valamelyik
művészeti vagy sportcsoportjában, szakkörében,
versenyen
-önnevelésre, önfegyelemre törekszik
- nem részesült súlyos fegyelmi büntetésben
-arra törekszik, hogy mindennapokban megtartsa a
Házirendet
-megbízásból munkát vállal, és azt megbízhatóan
teljesíti

Szorgalom
- kötelességeit pontosan végzi, képességeihez igazodva
teljesít
- önállóan végzi munkáját, nevelői javaslatra – erejéhez
mérten – részt vesz tanulmányi versenyeken, melyekre
önállóan és segítséggel lelkiismeretesen készül fel
- hiányait mulasztás esetén rövid időn belül pótolja
- tanszereit, felszereléseit példásan rendben tartja, munkáját
igényesen végzi
- korábbi eredményeihez képest több tárgyból javít

- képességeihez igazodva jól teljesít
- próbál önállóan dolgozni, jól motiválható
- nem rendszeres az önellenőrzés, önként ritkábban vállal
feladatot
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-emberi kapcsolataiban őszinte, segítőkész,
-tisztelettudó, udvarias hangot használ
önfegyelemre törekszik
-egy osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb
fegyelmi büntetésben nem részesül, igazolatlan
óráinak száma nem több kettőnél

- felszereléseit rendben tartja, feladatait ritkán felejti el
korábbi eredményeihez képest javít
- szorgalmas, rendszeres munkával éri el eredményeit

-bevonható közösségének munkájába, ösztönözhető a
jobb teljesítményre
- csak esetenként vét a Házirend szabályai ellen
- törekszik arra, hogy szóhasználata, hangneme ne
legyen udvariatlan, közönséges
- osztályfőnöki, vagy igazgatói intésben részesült,
igazolatlan óráinak száma nem több 7 óránál
- rendszeresen zavarja társait munkájukban,
szándékosan zavarja az óra munkáját

- kötelességeit pontatlanul teljesíti, írásbeli feladatait
gyakran nem készíti el
- indokolt készületlenségét időben nem jelenti, mulasztásait
nem pótolja
- nem készül képességeinek megfelelően, lazításra
hajlamos
- nem vállal feladatot eredményeinek javítása érdekében
- felszerelése rendetlen, munkája igénytelen, hiányos

- igazgatói megrovásban és annál nagyobb fegyelmi
büntetésben részesült
- udvariatlan, durva, agresszív a társaival és a
felnőttekkel egyaránt
- szándékosan megszeg minden szabályt
- igazolatlan óráinak száma túllépi a 7 órát
- rendszeresen és szándékosan zavarja a tanítási órákat,
negatív hatással van társaira

- megbízhatatlan a munkavégzésben
- érdektelen, igénytelen, felszerelését nem tartja rendben
- nem készül órákra, nem készíti el az írásbeli feladatait,
nemtörődöm
- előző eredményeihez képest sokat rontott
- akinek tanulmányi eredménye elégtelen

A jutalmazási és fegyelmi intézkedések részletesen szabályozottak a házirendben.

13.7. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei:


Az első két évben a differenciálás a haladási ütem szerint történik.



A biztos alapozásra fektetjük a hangsúlyt: az olvasás, az írás, a számolás, a
beszédkészség fejlesztésére.



Választható órákat a magyar és az informatika területén vezetünk be az alsó tagozaton.



A harmadik évfolyamtól fokozatosan nő az érdeklődés és képesség alapján szervezett
foglalkozások száma: a komplex programok, idegen nyelv.



Az egységes alaptevékenységet osztályszerkezetben végezzük, a választható
tevékenységet évfolyam szinten szervezzük. .



Emellett a tananyag tartalmában és a tanórán kívüli tevékenységben (szakkör,
önképzőkör, művészeti kör, sportkör) is megjelenik.



Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és az idegen nyelven tanított tantárgyakat
(kivéve a készségtantárgyakat), az informatika/digitális kultúra és a technika, életvitel
és gyakorlat/ technika és tervezés tantárgyat, valamint 7-8. osztályban heti 0,5
matematika és 1 magyar órát.
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14 . A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A
TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ TANANYAG
A történelem és magyar irodalom, valamint a hon- és népismeret tantárgy keretei között történik
a nemzetiségi kultúra megismerése. Művészeti és történelem szakkörünk is kiemelt feladatának
tekinti a helyi nemzetiségek (szlovák, román, lengyel és roma) hagyományainak bemutatását.

15. A TANULÓ FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
MÓDSZEREK
15.1. Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja:
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző
szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító
szerepének tudatosítása.
A primér prevenció alapja:
a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus együttműködés.

15.2. Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna:
- A terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére
kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján történik. Az elvégzett vizsgálatok lehetővé
teszik az egyén, a közösség egészének, vagy bizonyos rétegeinek egészségszempontú fizikai
állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő
értelmezését, elemzését.

 A teljesítmény-élettani paraméterek különbözőségének felfedése, lehetőséget ad az
egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához.

 Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott
követelményértékekhez viszonyítást.
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 Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális
képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok
mielőbbi tudatos felszámolását.

 A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolást jelent a hibák
kiküszöböléséhez.
Egy-egy edzésprogram befejezése után az elért teljesítmény értelmezése és elemzése:

 a kitűzött cél elérése (vagy el nem érése),
 az egyén fizikai állapotának bekövetkezett változás értelmezése pszichikai
hatása miatt nagymértékben fejleszti az akaratot, a fegyelmet, az önfegyelmet,
az önismeretet, az önbecsülést.

 A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad
át, ezen ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így
nagymértékben hozzájárul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje,
megtapasztalja, hogy a rendszeres fizikai aktivitásra szánt idő és anyagi
ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a cselekvő-képesség és a jó
közérzet egész életünk folyamán megmarad.

 A fizikai fittség mérés során már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek,
kitűnnek az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló eredményükkel a
genetikailag kiváló-testi, biológiai, fiziológiai-adottságokat öröklő sportolni vágyó
fiatalok.

 Ha már kisgyermekkortól elkezdjük a kondicionális képességek folyamatos, fokozatos
fejlesztését feltehetően, valamennyi sportolni vágyó egészséges fiatal – különösebb
örökletes tényezők megléte nélkül is - szorgalommal, kitartással eljuthat, magasabb
szintig is.
Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat
arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát
és hogyan tegye meg az első lépéseket.

15.3. A testnevelő által elvégzendő feladatok:
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A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések
sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében.
A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti időzítéssel.
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem
az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.
A fizikai aktivitás jellemzője az


az egészséges testsúly,



az állóképesség és az izomerő.

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai
testneveléssel és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. A fizikai
képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani kell
a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni,
még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló esetében is, hogy a sportolás
iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a
rendszeres sportolás állandó életmódelemük legyen.

16. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK
16.1. Helyzetkép:
A környezeti nevelést befolyásoló helyi elemek
Az iskola környezetének természeti adottságai
Iskolánk Békéscsabán, az Alföld délkeleti részén található. A város jellegzetesen
ártérperemi település, a kiváló termőtalajú Körös-völgy középpontjában.
Az éghajlat az országos átlagnál is kontinentálisabb. A jellegzetesen mezőgazdasági művelés
ellenére tágabb környezetének árterei az eredeti növény- és állatvilágból is sokat megőriztek.
A tájra jellemzően kevés az erdő, de az iskolához közel, gyalog néhány perc alatt elérhető fiatal
parkerdő található miközben a várost védő körgát, és a főiskola melletti kialakítás alatt álló
parkon haladunk keresztül. Ez utóbbi fáinak ültetésében iskolánk tanulói is részt vettek. Néhány
száz méterre van városunk legnagyobb parkja a Széchenyi liget, melynek területén a Körösök
Völgye Natúrpark látogatóközpontja található, ahol környezetvédelmi programokon vehetünk
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részt. Kerékpárral vagy gyalog is könnyen megközelíthető az iskolától kb. 8-10 km-re található
nagyobb kiterjedésű, Pósteleki erdő. A megyében a Körös-Maros Nemzeti Park több területe
megtalálható: tölgyerdővel, szikes rétekkel, ártéri területekkel.
Iskolánk közelében található néhány helyi jelentőségű természeti érték: Parkerdő (Gyulai
út, Degré u.), a Dr. Becsey Oszkár utcai 50-60 éves nyírfák, az Árpád-sor fái, az Árpád-liget, a
Deák utcai hársfasor, a kórház kertben található faegyedek, a Híd- és Vízmű Önkormányzati
lakás kertjében található néhány faegyed, az Élővíz-csatorna két oldala.
A környéken elsősorban a por, valamint az iskolával határos utcák gépjármű-forgalom miatti
zaja és légszennyezettsége jelentős.
A település társadalmi- gazdasági adottságai

A város nevezetes a növénytermeléséről, az állattenyésztéséről, valamint az ezekre épülő
malom-, konzerv-, hús- textilipar, tégla és cserépgyártásáról, nyomdaiparáról. Napjainkban
erőteljesen nő azoknak a ki- és középvállalkozásoknak a szerepe, amelyek a régióban új
kezdeményezésnek számító gép- és műszeripari tevékenységeket honosítanak meg.
Békéscsaba műemlékekben gazdag város, városképi jelentőségű, műemlék jellegű,
építészeti értékeket képviselő, hagyományőrző épületeknek, emlékhelyeknek, látnivalóknak
nincs híján. (Pl. a templomok, a városháza, a Fiume Szálló, a színház, a szlovák tájház, meseház,
a Munkácsi Múzeum, és a Munkácsi Emlékház, a gabonamúzeum, zsinagógák, Csabagyöngye
Kulturális Központ.).
A turistákat a Békéscsabát övező természeti táj viszonylagos érintetlensége, a Körösök
kínálta horgász-vadász paradicsom, az ökoturizmust lehetővé tevő környezet, az 50 kilométeres
körzetben

könnyen

elérhető

megannyi

termálvizes

gyógyfürdő

és

Békéscsaba

vonzáskörnyezetének kirándulóhelyei, köztük Gyula a várjátékaival és várfürdőjével,
Szabadkígyós híres kastélyával és kastélyparkjával, Szanazug a Fehér- és Fekete-Körös
összefolyásánál szabad strandjával.
Jelentős a szlovák nemzetiség aránya, nemzetiségi hagyományokkal.
A városban a szelektív hulladékgyűjtés még csak néhány helyen van megoldva.
A város a térség vasúti-, közúti közlekedési csomópontja, nagy az átmenő forgalom a közeli
határátkelő miatt.

A várost elkerülő út megépült, ezért a tehermentesebb lett.. A jelentős

kerékpáros forgalom számára folyamatosan bővülő kerékpárút hálózat áll rendelkezésre.
A városban több egyesület és civil szervezet segíti a környezet szépítését, megóvását. (Pl.
Városvédő és Városszépítő Egyesület, Körös Klub)
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Az iskola külső- belső környezete

Épület és berendezése
o Tanulóinkat két különálló épületben helyezzük el.
o A főépület egyemeletes, (1958-ban épült) téglaépület.
o Energiafelhasználás: neon fénycsövek, gáz-központi fűtés.
o A 2017-ben felújított épületet dekorációk, faliújságok, növények teszik
barátságossá. A folyosókon télen fából készült padok, asztalok szolgálják a
tanulók kényelmét, melyeket tavasszal és ősszel az udvarra helyezünk.
o A dekorációk jelentős részét a diákok munkái teszik ki. Rendszeresen
kiállításokat is rendezünk a tanulói, tanári alkotásokból.
o A tanulói padok, székek, a bútorzat cseréje (újra, esztétikusabbra,
kényelmesebbre)

folyamatosan

történik,

a

pénzügyi

lehetőségeknek

megfelelően. Az iskola berendezései állandó karbantartásra, folyamatos cserére
szorulnak – koruk, elhasználtságuk miatt.
Étkeztetés
o Az étkeztetésre szolgáló új helyiség és a melegítő konyha megfelel a HACCP
előírásainak.
Iskola udvara
o A főépületnek zárt udvara van, két oldalról forgalmas utca veszi közre, melytől
dróthálós téglakerítés határolja. A forgalom ártalmait részben csökkentik a
kerítés mentén található fák, cserjék. Az udvar nagyrészt aszfaltozott, egyben
sportpályaként is szolgál.
o A 2. sz épületnek tágas udvara van játszótérrel és aszfaltozott sportpályákkal.
o A 3. sz. épületnek zárt, szűk, aszfaltozott udvara van, néhány különböző korú és
fajtájú fával.
Iskolai büfé
o Az iskolában a felső tagozaton büfé üzemel széles választékkel. Itt frissen
készített szendvicsek, édességek, tea, gyümölcslevek, üdítőitalok, gyümölcsök
kaphatók.
Hulladékgyűjtés, hasznosítás
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o Az iskola hulladéktároló edényei a gyerekek által is használt udvarrészen
találhatók. Hetente történik az ürítésük.
o Folyamatos szelektív hulladékgyűjtés nincs, esetenként az őszi lehullott
leveleket gyűjtjük külön.
o A gyermekönkormányzat évente két alkalommal papírgyűjtést rendez, melynek
bevételéből saját működéséhez járul hozzá, és az osztályok is részesülnek belőle.
o A használt szárazelemek begyűjtése folyamatos.
Zöldítés foka, lehetőségei
o Az iskolában viszonylag kevés a zöld terület, a lehetőségek csaknem teljesen
kihasználtak (szűk udvar, nagy aszfaltozott terület),
o A főépület előtt magas lucfenyősor, a B. épület előtt lombhullató fák,
virágoskert, az udvaron lombhullató és örökzöld fák jelentik az értékes zöld
környezetet.
Közlekedés:
o Tanulóink jelentős része autóval és kerékpárral érkezik az iskolába. Reggelente
és délután emiatt óriási a gépkocsiforgalom.
o A gyerekek egy kisebb része autóbusszal közlekedik. Az iskola mellett van a
buszmegálló.
o A kerékpáros közlekedés száraz időben jelentős. Ilyenkor a kerékpártárolók
zsúfoltak.
Pályázati lehetőségek

A környezeti nevelés elősegítésére rendszeresen jelennek meg pályázati lehetőségek, melyeket
jól kihasználunk.
A környezeti nevelés előélete, hagyományai iskolánkban

A környezeti nevelést az iskola dolgozói mindig feladatuknak tekintik. A tanórai
foglalkozásokon nem csak a környezettel kapcsolatos ismeretátadás történik, hanem a
környezettel kapcsolatos magatartási minták kialakítása, a környezetért tenni tudáshoz
szükséges képességek, pozitív érzelmi hozzáállás, elkötelezettség kialakítása is. Erre számos
nem tanórai lehetőséget is kihasználunk (pl. erdei iskola, nyári táborok, kirándulások, túrák,
kézműves szakkör, hulladékgyűjtés, kiállítások megtekintése és készítése, dekoráció készítése,
színházlátogatás, faültetés, udvarrendezés). 2009-ben iskolánk elnyerte az ökoiskola címet,
jelenleg pedig már az Örökös Ökoiskola címmel is rendelkezünk. Iskolánkban 2007 óta
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környezeti nevelési munkacsoport, valamint diákokból álló környezet- és természetvédő
csoport működik. A csoport munkájába bármely tanuló bekapcsolódhat.
Környezeti nevelési programunk megvalósításában rendszeresen együttműködünk más
intézményekkel, egyesületekkel, vállalkozásokkal.
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16.2. Erőforrások:
A környezeti nevelés humán erőforrásai

Humán erőforrások Feladat, szerepkör
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.
Tanárok
A tantárgyakba beépítve
tanítják az egyes környezeti
nevelési tartalmakat.
Dekoráció, kiállítások,
programok szervezői,
résztvevői, segítői.
Természettudományi Elkészíti a pedagógiai
munkaközösség
programnak megfelelően az
éves tervet, segíti és
koordinálja annak
megvalósítását, pályázatokat
ír, kapcsolatot teremt a külső
támogatókkal. Programokat
szervez (versenyek, akciók,
kiállítások,
természettudományi hét
környezetvédelmi részei, jeles
napok eseményei stb.)
Osztályfőnökök
Évfolyamokra lebontva a
környezeti neveléshez
kapcsolódó tartalmak
feldolgozása.
Diákönkormányzatot A diákönkormányzat
segítő tanár
működésének segítése.
Egyben szabadidő-szervező is.
Ifjúságvédelmi
felelős
Adminisztratív
dolgozók
Technikai dolgozók

A hátrányos és a
veszélyeztetett tanulók
segítése
Támogatják a tanári munkát
az egyes programok
hátterének biztosításával.
A programok tárgyi
feltételeinek biztosítása,

Erősségek
Hiteles személyiségek a
pedagógusok és a diákság
számára. Hasznosítható
kapcsolatrendszer.
Kreativitás, nyitottság,
tolerancia

Valamennyi szakos belátja,
hogy minden tanár feladata a
környezeti nevelés.

Programok szervezése.
(Természettudományi hét,
szakmai ismeretek)

Lehetőség van az
aktualitások azonnali
„kibeszélésére”
osztályközösségi szinten.
Napi kapcsolat a diákokkal,
az egyedi problémák
azonnali kezelése.
Programok szervezése,
rendezésének segítése.
A hátrányos és
veszélyeztetett tanulók
támogatása.
Adminisztrációs feladatok.
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Diákok

Szülők

tantermek, vizesblokkok,
világítási hálózat
karbantartása. Zöldítési
program, hulladékgyűjtés
segítése.
A tervezett éves programban
sokoldalúan vesznek részt
(hallgatóság, tevékeny
szerepvállalás, önálló munkák
és kezdeményezések.) A fő
hangsúly a
szemléletformáláson van.
Előadások tartása, anyagi
támogatás, külső erőforrások
felkutatása. Tevékeny
részvétel a programokban.

2022.

Valamennyi diák érintett a
programokban. Partnerség a
felnőtt résztvevőkkel.

Hatás a gyerekek
szemléletére, magatartására.

16.3. A környezeti nevelés anyagi erőforrásai:
Bevételek:

Kiadások: (tervek megvalósítása)

Iskolai költségvetés
Helyiségek bérbeadása
Pályázatok

Felújítások
Zöldesítés
Programok lebonyolítása
Díjak, jutalmazás
Működési költségek
Továbbképzések

16.4. Célok, alapelvek, feladatok:
16.4.1. Átfogó cél:
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként
bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a
társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív következményeit.
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés
145

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógiai Program

2022.

váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös megoldása terén. (NAT)

16.4.2. Jövőkép:
Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol belső és külső terek hangulatosabbak,
meghittebbek lesznek, sok növény, gyermekek által készített alkotás lesz mindenütt. Diákjaink
és dolgozóink figyelnek az intézmény energia és vízfelhasználására, csökken a keletkezett
hulladék mennyisége, melynek java részét szelektíven gyűjtjük. A szülők azért is választják
intézményünket, mert a diákok harmonikusabb, stressz-mentesebb körülmények között
tanulnak.

16.4.3. A környezeti nevelés stratégiai alapelvei:
1. A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek eredményeként
o az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös
voltát, szerepét az egységes környezeti rendszerben;
o kialakítja azokat a környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli
mintákat, melyek által a környezetért felelős személyiséggé válnak.
2. Minden tanuló számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet
megvédéséhez szükséges kompetenciákat:
o képességet,
o tudást,
o értékrendszert,
o pozitív érzelmi hozzáállást,
o elkötelezettséget.
1. A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely nem csak az iskolában és az
iskola időszakában folyik. Az általános iskolában ezt a folyamatot kell megalapozni
a szükséges nevelési feltételek biztosításával. A környezetről szóló tudás
megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben gyakorolják, erősítik az
élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is nélkülözhetetlen
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kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, szóbeli
információszerzés más emberektől, kommunikációs kompetencia).

16.4.4. Általános feladatok:
A környezeti nevelés átfogó céljának megvalósítása érdekében olyan feltételeket (nevelő
hatásokat) kell biztosítani, melyek elősegítik tanulóknál a következők kialakítását, fejlesztését:
o nyitott, önálló személyiséggé válást,
o összefüggések megértését, holisztikus szemlélet kialakulását, a globális
gondolkodásmódot,
o az élet tiszteletét, az értékek védelmét,
o problémák megoldását, konfliktusok kezelését,
o együttműködési stratégiák megismerését,
o a sokféleség értékként való elfogadását,
o az empátia, tolerancia fejlesztését,
o a munka, a kiemelkedő teljesítmény megbecsülését,
o cselekvési stratégiákat, cselekvési kultúrát
o lokális elkötelezettséget,
o a helyes fogyasztói szokásokat.

16.4.5. Általános követelmények:
A környezettudatos magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy a tanulók az általános
iskola befejezésekor megértsék, saját életükre tudják alkalmazni az alábbi fogalmakat:
o Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése oly
módon, amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek
kielégítését.
o A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó
korlátok, melyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi
javainak folyamatos gyarapodását.
o 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.
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o Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is
figyelemmel lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó
döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden
körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont
megosztott.
o Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma között fennálló kölcsönös és
egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben.

16.4.6. Helyi, rövid távú célok és feladatok, sikerkritériumok:
A rövid távú célok között fogalmazzuk meg azokat a feladatokat, amelyeket a környezeti
nevelési program végrehajtásának ideje alatt szeretnénk elérni.
Rövid távú célok
Az ökoiskolai munkaterv
kritériumainak teljesítése.

Feladatok
A munkaterv szerinti
feladatok folyamatos
végzése.
A környezeti nevelés az
A helyi tantervben
oktatás és nevelés valamennyi műveltségterületenként és a
területén jelenjen meg!
tanmenetekben is konkrétan
jelöljük meg a feladatokat és
az alkalmazni kívánt
módszereket.

Sikerkritériumok
Az ökoiskolai cím megtartása.

Erősítsük a tantárgyközi
Projektek kidolgozása.
kapcsolatokat, hogy a tanulók Akcióhét, akciónap.
egységben lássák az egy
Kompetencia alapú oktatás.
témához tartozó ismereteket,
az összefüggéseket!

A széttagolt ismeretek
rendszerszemlélettel
összekapcsolódnak,
egyre több tanuló vesz részt
tanulási projektben, a gyerekek
örömmel készülnek a következő
projektre.

A pedagógusok, a felnőtt
dolgozók és a szülők
személyes példájukkal
legyenek a környezettudatos
életvitel hiteles terjesztői!

Képzések, továbbképzések,
szülői értekezletek tartása az
környezeti nevelési témában.

Az iskolai élet egészét átfogó
környezeti nevelés valósul
meg:
- átdolgozott tanmenetek;
- több környezeti nevelési
tartalom a tanórákon;
- változatosabb tanítási,
tanulássegítési környezeti
nevelési módszerek.

A felnőttek rendelkeznek
mindazon ismeretekkel,
szakmai
hozzáértéssel és
személyiségvonásokkal,
amelyek a
környezettudatosság
alakítása során mintaként
szolgálnak.
Egyre több szülő, tanár vesz
részt a programokon.
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Az iskolai
programok tervezésekor
szempont, hogy a
lehetőségekhez képest minél
környezetkímélőbb legyen a
program.
Az iskola tisztaságának
javítása,
a szemét mennyiségének
csökkentése.

Az iskolai környezet
barátságosságának,
meghittségének fokozása.

Takarékoskodás a vízzel és a
villannyal, gázzal.

A tanulók ismerjék meg
szűkebb
környezetüket, lássák az
értékeket, problémákat,
ápolják
a hagyományokat!

A tisztaság megtartásának
rendszeres ellenőrzése – a
diákönkormányzat,
diákügyelet bevonásával.
Szelektív hulladékgyűjtés –
egyelőre csak a papír
gyűjtése,
tárolásának és elszállításának
megszervezése. A helyes
vásárlói szokások kialakítása.
Felújítások, dekorációk,
kiállítások, tanulói munkák
kihelyezése. A kerítés
rendberakása (pl.
helyreállítás, szögesdrót
levétele) a kerítés melletti
terület gondozása. Az ebédlő
előtti virágoskert, az iskola
környékének (növényeinek)
gondozása.
A diákok bevonása a
takarékoskodásba.
Rendszeres, majd
alkalmankénti ellenőrzések.
Mérések,
számítások, következtetések –
és
ezek közlése.

Javul az iskola tisztasága. A
tanulók és az iskola dolgozói
szelektíven kezelik a
papírhulladékot. Csökken az
elszállított szemét
mennyisége. Kevesebb a
csomagolási hulladék a
szemetesekben.

A helyi természeti-, épített-,
szociális értékek és
problémák feltérképezése,
figyelemmel kísérése,
megismertetése. A
természetben, környezetben
végzett szemlélődés,
vizsgálódás, kutatómunka;
kiállítások, vetélkedők,
előadások szervezése (pl. a
„Jeles napokra”, akcióhétre).

Ha ismeri környezetét, jobban
szereti, kötődik hozzá és
megóvja.
Ha kép, leírás, helyszíni
látogatás alapján felismerik és
megnevezik az adott helyi
környezeti értéket, ismerik fő
jellemzőit, a probléma
lényegét.

A dekorációk rendezettek,
folyamatosan megújítottak. A
növények száma nő, azok
gondozottak. A kerítés
barátságos. A kerékpártárolók
rendezettek.

Nem lesznek nyitva felejtett
vagy csöpögő csapok, égve
felejtett villanyok,
fölöslegesen nyitott ablakok,
ajtók.
Észrevehetően csökken az
iskola víz-, gáz- és
villanyszámláján szereplő
összeg.
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Valóságos természeti és
humán környezet
megtapasztalását biztosító
programok szervezése. (pl.
kirándulás, túra, séták,
táborok, múzeumlátogatások
stb.)
Legyenek a tanulók
környezetük védelmezői!

Faültetés, téli madáretetés.
Élményhelyzetek biztosítása.
Aktivitást, együttműködést,
tenni akarást fejlesztő
tevékenységek szervezése.
(pl. a növények gondozása,
pótlása), Autó helyett busszal,
gyalog vagy kerékpárral
történő közlekedés
szorgalmazása.
Fejlesszük a tanulók
Szakkönyvek, folyóiratok,
problémamegoldó
videógondolkodásmódját, az önálló anyag és CD-k beszerzése.
ismeretszerzés képességét –
Internet-hozzáférés
megalapozva az élethosszig
biztosítása. Zöld faliújság
tartó tanulást!
készítése (vagy
iskolaújságban „zöld” rovat).
A gondolkodást, önálló
ismeretszerzést,
problémamegoldást igénylő
feladatok az akciónapokra,
akcióhétre.
Környezeti nevelési
Különböző területeket
munkacsoport működése a
képviselő tanárokat összefogó
környezeti nevelési
környezeti nevelési csoport,
programban leírtak
érdemi munkavégzése.
végrehajtásának
összefogására, erősítésére.

A tanuló kötődik környezete
egy darabkájához, és ezen
keresztül átérzi környezetünk
megóvásának fontosságát.

Rendszeresen, eredményesen
veszünk részt
környezetvédelemmel
kapcsolatos versenyeken.

A munkacsoport irányítja a
környezeti nevelési feladatok
megvalósítását.

A speciális nevelési módszereket igénylő gyerekek környezeti nevelése
Az 1-4. évfolyamot felölelő szakaszban a szokásosnál nagyobb hangsúlyt szükséges
fordítani a tanuláshoz nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal,
tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók
között meglévő nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie
a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan
kiválasztott tevékenységnek.
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Az 5-8. évfolyamban, a megismerési módszerek további fejlesztése, a szemléletes képi
gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások fejlesztése a
cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módon jelen van a manipulációs, és a képi
szint is.

16.5.Tanulásszervezési és tartalmi keretek:
16.5.1. Tanórai keretek:
A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek
szervezési formája lehet:
o hagyományos, mely alatt a 45 perces órákat értjük,
o nem hagyományos tanóra (pl. terepgyakorlat, nem tanteremben tartott óra)

16.5.2. Hagyományos tanórai foglalkozások:
A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit alapul véve határozzuk meg a környezeti
nevelési tananyagot. A tananyag számára külön órakeretet nem biztosítunk, hanem beépítjük
minden tantárgyba. A tantervekben megjelentetjük az egyes tantárgyak környezeti nevelési
szempontú elvárásait, céljait, jelöljük a környezeti nevelési részeket a téma, a tartalom és a
tevékenység megjelölésével.

16.5.3. Nem hagyományos tanóra:
A környezetvédelemmel kapcsolatos tananyag elsajátítása, a feladatok megvalósítása
érdekében a következő nem hagyományos tanórai keretben szervezett foglalkozásokat is
felhasználjuk:
o Nem a tanteremben tartott órák (pl. terepen, múzeumban, kiállításon stb.)
o Erdei iskola (megvalósítása a szülők véleményének és hozzájárulásának,
anyagi vonzatának megtérítése esetén)
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16.5.4. A tantárgyak lehetőségei és feladatai a környezeti nevelés
követelményeinek teljesítésében:
Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását
 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi
alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket
 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember
és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását
 legyenek

képesek

irodalmi

szövegek

alapján

problémafelvetésekre,

vitára,

véleményalkotásra, érvelésre
 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
természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával
 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével
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
közösségi 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
keresztül
 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
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Hon és népismeret

A tanulók
 ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem
kihasználó paraszti életmód értékeit
Idegen nyelv

A tanulók
 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának
segítségével
 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
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit
 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projektmunkában választ keresni
 állampolgári 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,
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 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
A tanulókban
 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás,
 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.
Környezetismeret

A tanulók
 ismerjék meg közvetlen környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal,
 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az
ember felelősségét az élővilág megőrzésében.
Természetismeret

A tanulók
 váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére.
A tantárgy tanításában legyen jellemző:
 a megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élő és élettelen
természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll),
 természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása,
 környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése,
 ökológiai szemlélet fejlesztése,
 helyes környezeti attitűdök fejlesztése,
 a környezettel kapcsolatos magatartás fejlesztése,
 a környezettel kapcsolatos értékrend alakítása,
 a környezettudat fejlesztése,
 a felelősségérzet fejlesztése,
 a környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása.
Fizika

A tanulók
 váljanak képessé a környezeti változások lényegének magyarázatára,
 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit,
 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat,
valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat,
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 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek
képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra,
 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak
felhasználni,
 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat.
Kémia

A tanulók
 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges kémiai 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
csökkentésére,
 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint
becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
Földrajz

A tanulók
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről,
 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi
folyamatok hatásainak eredményeit,
 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld
erőforrásainak 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
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 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit,
 ismerjék és szeressék a természeti 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.
A tanulókban
 alakuljon ki ökológiai szemléletmód,
 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség.
Egészségtan

A tanulókat
 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédő szokásrendek
kialakítására,
 segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azok elhárítási módjainak
felismerésében.
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,
 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt
akusztikus élményt jelentenek,
 ismerjék 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,
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 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.
Etika

A tanulók
 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető
legkevesebb károsodást okozzák,
 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni,
 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell
hagyniuk.
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,
 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.),
 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül,
 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket.
Technika és életvitel

A tanulók
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 ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai
értékeket,
 ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének módjait,
 értsék meg a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit,
 ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást,
 ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát,
 ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technológiákat,
 ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzőit,
 sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismeretek, komposztálás, szelektív
hulladékgyűjtés alapvető ismérveit.
A tanulókban
 a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erősödjön a felelős,
környezettudatos beállítottság,
 alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás.
Testnevelés

A tanulók
 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket,
 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, 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.
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16.5.5. Tanórán kívüli lehetőségek:
A környezeti nevelés céljainak elérésére különböző tanórán kívüli lehetőségeket is
felhasználunk. Ezek elsősorban a következők:
o gyűjtőmunka
o vetélkedő
o kézműves foglalkozás
o színház, mozi
o múzeum látogatása
o pályázatokon való részvétel
o hulladékgyűjtés
o kiállítás (készítés, megtekintés, részvétel)
o művészeti csoportok (énekkar), ünnepségek
o szabadidős foglalkozások
o gyermek önkormányzati nap
o sportnap
o szülői értekezletek
o szakkör (környezet- és természetvédelem)
o nyári tábor
o akciók, kampányok
o iskolarádió
o iskolaújság
o séta, kirándulás, túra
o témanap, témahét tartása
o szelektív hulladékgyűjtés
o települési környezet szépítése
o a környezetvédelem jeles napjaival kapcsolatos programok
o városismereti program
o kapcsolattartás külső segítő partnerrel
o előadások
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16.5.6. Módszerek:
Környezeti nevelésünkben kiemelten az alábbi módszereket alkalmazzuk a körülmények
mérlegelésével:
o Kooperatív csoportmunka
o Vizsgálódások (megfigyelések, kísérletek, mérések, számítások, jegyzőkönyv
készítése)
o Játékok.
o Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról
o Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel.
o Ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok – munkamegosztással.
o Problémamegoldó gyakorlatok ötletrohammal, értékeléssel.
o Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása.
o Viták.
o Természetvédelmi tevékenységek (madárvédelem, faültetés)
o Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (a helyi környezetvédelmi
program megismerése, a megvalósítás segítése)
o Projekt
o Terepgyakorlati módszerek
o Művészi kifejezés

16.5.7. Taneszközök:
Az egyes tantárgyak taneszközei.
Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a
fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni.
Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell,
hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális ill.
multimédiás eszközök (internet, számítógép, projektor, interaktív tábla) álljon rendelkezésre.
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:
o víz- és talajvizsgáló készlet,
o Petri-csészék,
o kémcsövek,
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o szűrők,
o határozók,
o mikroszkóp,
o tárgylemezek, fedőlemezek,
o indikátorok
o glicerin
o ragasztószalag (cellux).

16.5.8. Az iskolai környezet:
Az iskolai környezet is része a környezeti nevelésnek. Törekednünk kell a példamutató
környezet kialakítására, melynek főbb tényezői:
o termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikája,
o növények megléte és állapota,
o anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés,
o gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése az autó helyett,
o pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása.

16.6. Kommunikáció
16.6.1. Iskolán belüli kommunikáció:
Munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (GYÖK), egyéni beszélgetések, iskolarádió,
iskolaújság, iskolagyűlés, e-mail.

16.6.2. Iskolán kívüli kommunikáció:
Szülői értekezletek, iskolaszék, JSZK megbeszélései, elektronikus levelek, levelek, faxok,
honlap.

16.6.3. Minőségellenőrzés:
A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg
azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre
és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük.
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A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások
megítélésével.
 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és személyiségvonásokkal,
amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása során mintaként szolgálnak.
 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés.
 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés rendje
között.
 Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, személyes
tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet.
 Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.
 Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáinak és
a szükségszerűségek felismerését.
 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában
tanulmányozható és élményt nyújtson.
 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás
lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.
 A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozzák meg.
A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák:
 a tanulói kíváncsiság megőrzését;
 az aktivitás fenntartását és megerősítését;
 a belső motivációs bázis fejlesztését;
 az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését;
 a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit;
 a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak módosítására,
az új utak keresésére;
 az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás folyamatának
tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére is.
Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai:
 Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek
alapján lehetséges a további célmeghatározás.
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 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet.
 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű
információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes
előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez.
 Fontos az összefüggések meglátásának segítése.
A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az
sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés eredményének. A fejlődés
folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség.
Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk
minősítéseként jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében
 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására,
 a szociális képességek alakulására,
 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére,
 a csoporthelyzet megismerésére,
 a konfliktuskezelés módjára irányul.
- osztályközösségek esetében
 a csoportviszonyok alakulásának,
 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak,
 az informális kapcsolatrendszernek,
 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.
Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek:
 folyamatkövető megfigyelés,
 célzott megfigyelés,
 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat),
 tevékenységelemzés,
 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú.
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Választott módszereink lehetnek:
 a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése,
 spontán és irányított személyes beszélgetések,
 írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat,
 nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése,
 a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata.

16.7. Továbbképzések
BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK:

Lehetőség: nevelési értekezletek, önképzés.
Külső továbbképzések
Lehetőségei: konferenciákon, akkreditált továbbképzésen való részvétel.

17.

A GYERMEKEK TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ

INTÉZKEDÉSEK
17.1. Gyermek- és ifjúságvédelem:
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
csökkentése, megszüntetése, a gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák korai felismerése.
Elsődleges célunk a szociális hátránnyal küzdő tanulók helyzetének feltérképezése, problémáik
megismerése, preventív és korrekciós lépések megtételével körülményeik javítása. Hogy ezeket
a megfelelő lépéseket megtehessük, szükséges, hogy állandó kapcsolatot tartsunk a szülőkkel,
a szülői munkaközösséggel, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk számukra.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet az iskolában
az alsó és felső tagozaton ifjúságvédelmi felelős koordinálja. A tanév az osztályfőnök
segítségével helyzetfelméréssel indul: nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek, veszélyeztetett,
nehezen nevelhető tanulók – a tanulók állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Iskolán belüli koordináló feladatok
-

szociális megsegítés

-

egyéb juttatások (vöröskereszt)
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tanulmányi előmenetele
-

korrepetálás

-

tehetséggondozás

-

differenciált oktatás, képességfejlesztés

-

pályaválasztás segítése

-

napközi, tanulószoba

- mentális segítségadás
-

kommunikáció

-

titoktartás

-

egyéni beszélgetés

Rendszeres kapcsolattartásra törekszünk a családokkal. A tudomásunkra jutott támogatási
lehetőségekről tájékoztatjuk a nehéz helyzetben élő családokat. Lehetőséget biztosítunk a
szülőknek, hogy a gyermekükkel kapcsolatos problémáikat az ifjúságvédelmi felelőssel
megbeszéljék. Közös erővel kíséreljék meg a felmerült gondokat enyhíteni, megoldani.
Ezt a célt szolgálja a hetenkénti ifjúságvédelmi fogadó óra.
A gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök véleménye és javaslata alapján
tájékoztatást ad a nehéz helyzetben lévő családokról, illetve tanulókról (állami gondozásba
vétel, nevelőszülőknél elhelyezett tanulók figyelemmel kísérése, javaslat elhelyezésre).
Együttműködés ellátó intézményekkel
A felmerülő problémák minél eredményesebb megoldása érdekében együttműködünk a
területileg illetékes
-

Nevelési Tanácsadóval

-

Szakértői Bizottsággal

-

Családsegítő Szolgálattal

-

Gyermekjóléti szolgálattal

-

Rendőrséggel

-

Gyámhivatallal
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17.2.Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:
Évről évre nő azoknak a családoknak a száma, akik bizonytalan, kilátástalan helyzetbe
kerülnek. Tanítványaink közül többen olyan családban nőnek fel, ahol az egy főre jutó
jövedelem a létminimumot sem éri el.
Hátrányok megállapításának szempontjai:
Családok mikrokörnyezete
-

romló lakásviszony

-

alacsony jövedelem, munkanélküliség

-

szülők kulturáltsága, iskolázottsága

-

család életvitele

-

család összetétele, elvált szülők, árva, félárva, állami gondozott

Családi házon kívüli környezeti hatások
-

utca negatív hatása

-

tanuló kapcsolatai kifogásolható magatartású, erkölcsű gyermekcsoportokkal
Figyelemmel

kísérjük

az

igazolatlanul

hiányzó

tanulókat,

az

osztályfőnök

kezdeményezésére az iskola igazgatója értesíti a szülőket, illetve feljelentést tesz
tankötelezettség megszegése miatt. Ma, amikor újabb társadalmi átrétegződés megy végbe,
különös figyelmet kell fordítani azokra a családokra, amelyek többoldalúan is hátrányos
helyzetben élnek.
A gyermekek mentális fejlődését károsan érintő külső körülményekről, illetve a káros
élvezeti cikkek veszélyeiről tájékoztatjuk tanulóinkat osztályfőnöki órák keretein belül,
szervezett előadásokon szakember bevonásával.
Az anyagilag nehéz helyzetben lévő családok segítése:
-

kulturális rendezvényekre kedvezményes belépő
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vöröskereszt felajánlásainak közvetítése
A gyermek- és ifjúságvédelmi munkában tudatosan törekszünk a megelőzésre a -személyiség
jobb megismerésére.

18. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ,
MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK
Az értékelés alapelvei:


szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása



sokszínű, változatos ösztönző módszerek bevezetése



a tanulói megerősítés biztosítása

A minősítés az életkori sajátosságok figyelembevételével fejezi ki az intézmény közösségeihez,
azok tagjaihoz való viszonyt: felelősségtudat, önállóság, a közért végzett tevékenység,
hangnem, segítőkészség, viselkedés. A minősítés azonos elvek alapján valósul meg az
osztályközösség, az évfolyam és az iskola szintjén. Házirendünk mellékletei részletes
szabályozást ad a jutalmazásra és a fegyelmezésre is.

18.1. Fegyelmezési elvek:
Házirend szabályozza a fegyelmezési elveinket és az eljárásrendet is.

19. AZ OTTHONI, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI
ÉS KORLÁTAI
Korosztály

A felkészülés módja

Betartását
koordinálja

1–4. évfolyam:

Az iskolában készülnek a következő tanítási

egyéni

napra. Otthoni felkészülésre készség- és

időbeosztás

képességfejlesztő feladatot kapnak, egy órát meg

osztályfőnök

nem haladó mennyiségben.
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5–6. évfolyam:

Az iskolában készülnek a következő tanítási

osztályfőnök,

egyéni

napra (a kutató- és gyűjtőmunkát kivéve).

munkaközösségek

időbeosztás
Másnapi felkészülésük átlag napi 1,5 óra alatt
megvalósítható legyen. Az egy tantárgyból adott
feladat mennyisége a fél órát ne haladja meg.
7–8. évfolyam

Másnapi felkészülésük átlag napi 2 óra alatt

osztályfőnök,

megvalósítható legyen. Az egy tantárgyból adott

munkaközösségek

feladat mennyisége a fél órát ne haladja meg.
Javaslat a tanulók terhelésére a hétvégén és a szünetekben
Alapelv: Egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, a napi felkészülési időtartamot meg
nem haladó feladatot kapjanak a gyerekek. A tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi
feladatokkal, kutatómunka kijelölésével motiválhatjuk, segíthetjük.
Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:


önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek



adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazásár

20. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A pedagógiai programot:
- a nevelőtestület a 2022. augusztus 30-án tartott értekezletén megtárgyalta és elfogadta,
- a Jankays Szülők Közössége a szülők bevonásával áttanulmányozta és egyetértését
fejezte ki.
- a Diákönkormányzat a tanulók képviseletében megismerte
- az Intézményi Tanács áttanulmányozta és elfogadta.
Egy példányt felterjesztettünk a Békéscsabai Tankerületi Központhoz.
Egy példányt elhelyeztünk az iskola könyvtárában, azzal, hogy a szülők és tanulók bármikor
hozzáférjenek, illetve az iskola honlapján www.jankayiskola.hu weboldalon hozzáférhető.
Egy példány az intézmény irattárában található. Irattári szám:
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A Pedagógiai Program a kapcsolódó egyéb helyi dokumentumokkal együtt határozza meg a
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működését, belső életét, nevelő-oktató
munkáját, összhangban a magasabb szintű törvényi előírásokkal.
A pedagógiai program módosításának lehetséges okai:


jogszabályi változások, amennyiben a program nem felel meg a változásoknak,



feladatbővítés vagy feladatcsökkentés,

Nem igényelnek programmódosítást azok a tartalmi jellegű tantervi változások, amelyek a
tantárgyi rendszert és annak óraszámait nem érintik.
A nem kötelező foglalkozások óraterve a személyi és tárgyi feltételek biztosítottsága mellett a
tanulók igényei szerint programmódosítás nélkül változtatható.
A pedagógiai program felülvizsgálata két évenként történik. Ezen túlmenően lehetőség van a
program felülvizsgálatára, illetve módosítására, ha azt a nevelőtestület 25 %-a indoklással
alátámasztva írásban kéri.
A pedagógiai program módosítása és jóváhagyása:
A Pedagógiai Programot az igazgató hagyja jóvá, és az a jóváhagyással válik érvényessé.
A Pedagógiai Program hatálybalépésével érvényét veszti az intézmény eddig hatályos
jóváhagyott Pedagógiai Programja.
A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület
2022. augusztus 30-án megtartott határozatképes ülésén elfogadta.
Békéscsaba, 2022. augusztus 30.
………………………………
Tirjákné Prisztavok Ágnes
intézményvezető
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A diákönkormányzat nyilatkozata
A Pedagógiai Programot az intézmény diákönkormányzata 2022. augusztus 30. napján tartott
ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát
jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben
gyakorolta.
Békéscsaba, 2022. augusztus 30.

.............................................
diákönkormányzat vezetője
Az iskolai szülői szervezet nyilatkozata
A Pedagógiai Programot a Jankays Szülők Közössége 2022. augusztus 30. napján tartott ülésén
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a JSZK véleményezési jogát jelen P. P.
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Békéscsaba, 2022. augusztus 30.
.............................................
a JSZK képviselője

Az intézményi tanács nyilatkozata
A Pedagógiai Programot az intézményi tanács 2022. augusztus 30. napján tartott ülésén
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen
Pedagógiai Program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben
gyakorolta.
Békéscsaba, 2022. augusztus 30.

.............................................
az intézményi tanács elnöke
A nevelőtestület nyilatkozata
A Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 30. napján tartott
értekezletén elfogadta.
.
............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag
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21. A PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ HATÁLYOS
JOGSZABÁLYOK:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)



2019. évi LXX. törvény A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül
helyezéséről



A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,



A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,



A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,



A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,



A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,



229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,



110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,



A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: NAT)



326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról,



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet),



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,



A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI r.



A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.
29.) OKM rendelet,



Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet,



A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
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22. MELLÉKLETEK:
1. számú melléklet: A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja
2. számú melléklet: Alsó tagozat helyi tantervéhez tartozó tantárgyak részletes
követelményei
3. számú melléklet: A felső tagozat helyi tantervéhez tartozó tantárgyak részletes
követelményei
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