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1.Jövőkép
Inkluzív iskolává válás
Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek
diszkriminációjának megszüntetése a magyar oktatásügyben is előtérbe helyezte az
integrált nevelést. A társadalmi elvárások ilyen mértékű változása kapcsán alapjában
kell iskolánk jövőképét átformálni, és megkeresni azokat a feladatokat és
lehetőségeket, amelyek tartósan biztosítják az iskolánkban felhalmozott tudás és
tapasztalat hasznosulását az elkövetkező években, évtizedekben is.
Az óvodába lépéstől az iskolakezdésig folyik a roma nemzetiségi kulturális
nevelés magyar nyelven.

1.4 Az integráció feltételei
Törekvésünk az, hogy iskolánkat nemcsak integráció (fogadás), hanem egyre inkább a
befogadás, inklúzió jellemezze. Ennek érdekében pedagógusaink az egyéni
differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik.
Részt vettünk a kooperatív tanulási technikákat elsajátító tanfolyamon, és minden
évfolyamon alkalmazzuk azokat. Ez feltétele a differenciált tanításnak.
Óvodából iskolába kerülő gyermekeket felmérjük Difer, pszicho-térkép és Sindellar
vizsgálati módszerek segítségével, ami lehetőséget nyújt az órák differenciált
tervezésének és a tanuló egyéni fejlesztése megtervezéséhez.
Az első évfolyamon bevezettük a kompetencia alapú olvasás-írás tanítását, amely
módszer segítséget nyújt a sokrétű fejlesztő elmével és a logopédiai nehézségek
leküzdésére irányuló törekvéseivel.
Alsó- és középszinten a készségtantárgyakat kalendárium módszerével oktatjuk, ez
szintén nagy lehetőséget nyújt egy-egy téma sokrétű szinte minden érzékszervet
átfogó feldolgozásához.
Alsó szinten matematikából és olvasásból részletesen kidolgozott diagnosztikus
feladatlap-rendszer ad lehetőséget a pedagógusnak, hogy pontos képet kapjon tanulói
mindenkori tudásáról a gyakorlás mértékéről és a továbbhaladás idejéről.
Felső szinten minden tantárgyban alkalmazzák a diagnosztikus felmérőket, amik
megelőzik a valós írásbeli számonkérést.
Iskolánkban az integráció több szinten folyik:
1.cigány tanulók integrációja
2.enyhe értelmi fogyatékos tanulók(17 fő+
3. diszlexiás tanulók integrációja(3 fő)
A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére képesség-kibontakoztató órákat biztosítunk
Kéttanítós modellel heti 2 órában 1-3 osztályig fejlesztő- ,gyógypedagógus
foglalkozik a lemaradó, problémás tanulókkal.
A továbbtanulás felkészítésére előkészítő órákat biztosítunk.
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1997/98-as tanévtől kezdődően alkalmazzuk a rugalmas óratervet alsó tagozatban,
amely a különböző fejlődési ütemű tanulók fejlesztését szolgálja a helyi és egyéni
különbségekhez igazodó rugalmas tanrenddel és differenciált képességfejlesztéssel.
(lsd. Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Hogyan igazodjunk az egyéni képességekhez?
Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár)
2. A kompetencia alapú oktatás
A HEFOP 2.1.6 keretén belül 1-2-3-4. osztályban a kompetenciaalapú oktatást
vezettük be első, második évfolyamon szövegértés, szövegértés tantárgyban,
majd felmenő rendszerben.
A TÁMOP 3.1.4 keretén belül a matematika kompetencia csomag kerül
bevezetésre 1. és 5. osztályban, magyar 7. o., szociális életvitel 6. osztály.
A pályázatok fenntartási ideje lejárt már , de a bevált elemeit továbbra is
beépítjük a napi pedagógiai munkánkba.
Szakkörökből és a továbbtanulást előkészítő foglalkozásokból (matematika, német,
magyar, informatika) választhatnak az érdeklődők:
-

képzőművészeti szakkör
táncművészet
sakk
guzsalyas
tömegsport
futball
informatika
angol nyelv
beás nyelv
német nyelv
bogarász

A német és angol nyelv gyakorlása érdekében már több éves kapcsolatunk van
Eggersdorffal, egy osztrák nagyközség iskolájával. Külön öröm számunkra, hogy 13. évfolyamon a német nyelvvel tantárgyorientált oktatása keretében heti 2-2- órában
ismerkednek meg a gyerekek. Emelt óraszámban – heti 5 órában - tanulhatják a
német nyelvet a 4. osztályosok.
A felsős évfolyamokon az angol nyelvet 6-7-8. osztályban csoportbontásban
sajátíthatják el a tanulók.
Az idegen nyelvoktatás feltétele a szakos pedagógus
biztosítása. Ennek
függvényében alakult ki iskolánkban a német illetve az angol nyelv oktatási
struktúrája.
Sajnos ebben az évben nincs lehetősége a 3. osztályosainknak arra, hogy Erdei
iskolában vegyenek részt. Ez jó lehetőség volt eddig a környezet tudatos
megvédésére az önálló életvitel kipróbálására.
A hátrányos helyzetű, elsősorban rom a tanulók számára innovatív Pedagógiai
programot dolgoztunk ki. A kisebbségi oktatáshoz helyi tantervet készítettünk, és
bevezettük a beás nyelvet.
Fokozatosan törekszünk a szegregációs környezet kialakítására.
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3.Az intézmény Jó gyakorlatai
3.1.A kéttanítós rendszer
Sajnos legtöbbször csak az iskolában derül ki, hogy a gyereknek valamilyen
tanulási problémája van, ezért iskolánk feladatai közé tartozik a sajátos nevelési
igényű vagy valamilyen részképesség- zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása is.
Fejlesztő pedagógusunk vagy gyógypedagógusunk jelenléte lehetővé teszi, hogy adott
gyerekcsoporttal egy időben több szakember dolgozzon az osztályteremben,
differenciált óravezetés keretében. Ezek a lehetőségek feleslegessé teszik a gyerekek
szabadidejét megrövidítő korrepetálásokat, amelyekkel – tapasztalatunk szerint – nem
érünk célt.
Pedagógiai szempontból az enyhén értelmi fogyatékosoknak minősített tanulók,
valamint a bukdácsoló, nehezen tanuló gyerekek sajátos nevelési igényének
kielégítéséhez, sikeres tanulásához pedagógiai többletszolgáltatásokat nyújtunk:
 Esztétikus, differenciált feladatlapok
 Képesség- fejlesztő játékok sokoldalú, változatos felhasználása
 Rendszeres, pozitív megerősítés szöveges értékeléssel
 Tág tér, otthonos környezet
 Gazdag szakmai tudás, folyamatos képzéssel
 Rugalmas időkeret
 A tanítás- tanulás folyamatának sokoldalú megközelítése különböző
eszközrendszerrel
A tanulásban akadályozott gyerekek oktatását belső differenciálás keretében, az
osztályon belül a többi tanulóval közös teremben valósítjuk meg. Csak a rehabilitációs
órákat töltik a külön erre berendezett fejlesztőszobában. Ha a gyógypedagógus vagy a
fejlesztő pedagógus nincs az osztályban, a differenciált munkaforma keretei
megmaradnak, de a tanulók olyan feladatokat kapnak, amelyeket akár önállóan is
képesek megoldani.
Ezt a módszert alkalmazzuk kalendáriumokon, 1. ,2., és 3. osztályban. Szintén két
tanító vesz részt a nevelésben – tanításban, de egyikük sem gyógypedagógus.
Mindketten más területét ismertetik meg a népművelésnek, néphagyományoknak.
Ezeken a délelőttökön, hetente egyszer, a gyerekek tanulnak dalokat,
körjátékokat,népismeretet, beás nyelvet; régi mesterségeket, szokásokat ismerhetnek
meg. A délelőtt zárásaként különböző manuális tevékenységeket végeznek: festenek,
rajzolnak, fonnak, szőnek, hajtogatnak és sokféle természetes anyagot felhasználva
készítik el kis „műveiket”.
Iskolánkban az osztályok heterogén összetételűek, viszonylag nagy számban vannak
jelen sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő,
illetve többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek. A velük való foglalkozás
sikerességéhez elengedhetetlen a nagyobb egyéni figyelmet lehetővé tevő, a
különböző kompetenciák egyidejű jelenlétét biztosító pedagógiai tevékenység Ennek
érdekében vezettük be a kéttanítós modellt, amelynek keretében az osztálytanító
munkáját gyógypedagógusok segítik.

4

A modell lényege elsősorban a sajátos nevelési igényű tanulók többiekkel együtt
megvalósuló egyéni fejlesztését hivatott megoldani. Lényege, hogy a megszokott
iskolai gyakorlattól eltérően egy osztállyal egyszerre két pedagógus foglalkozik:
nemcsak a felkészülés során, de magán a tanórán és azon kívül is. Egyikük az
osztálytanító, a másik pedig a gyógypedagógus.
A tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, és ennek eszközrendszere
A kéttanítós modell egészen új helyzetet jelent az osztályában egyedüli szerephez
szokott tanítóknak. Ugyanakkor sok előnnyel is jár a mindennapi munkájukat segíteni
képes új kompetenciák megjelenése az iskolában és a tanítási folyamatban. A modell
több formában is megvalósulhat. A megfelelő kiválasztása, illetve kialakítása az
érintett két pedagógus szakmai döntése alapján, az osztály összetételének
figyelembevételével történik. Alapelv a közös célért (a sikeres integrációért) folytatott
közös munka úgy, hogy eközben a szakemberek maximálisan tiszteletben tartják
egymás kompetenciájának határait.
Módszertani keretek:
• differenciált tanulásszervezési eljárások
• differenciált egyéni fejlesztés (képesség, alapkészségek)
• kooperatív tanulásszervezési eljárás
Kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a
minőségi oktatáshoz, továbbá sikeres együttnevelést.
Pedagógiai munkánk középpontjában a közösségre figyelő, személyre szóló egyéni
sajátosságokhoz igazodó fejlesztés áll, igazodunk az egyéni különbségekhez,
megvalósítva a teljes inklúziót. Célunk, hogy tanórán a lehető legjobb feltételeket
biztosítsuk az eltérő ütemben fejlődő, különböző adottságú és szociális hátrányokat
mutató gyerekek személyiségének fejlődéséhez. A differenciálás nem a tanulók,
hanem a munkavégzés, a tanulás feltételeinek differenciált megszervezését jelenti.
A tanulók fejlődése az egyéni adottságokat figyelembe véve rendszerszerűen
tervezett,
szervezett
Az alapkészségek fejlesztése, a gyengébb tanulóknál is egyenletes előrehaladást
biztosít.
Hatások, eredmények




A gyógypedagógusok tevékenységének módszertani sokszínűségét a tanítók
magas szintű módszertani kultúrája is kiegészítette, de kölcsönösen pozitív
hatást is gyakoroltak egymásra.
Azzal, hogy a gyógypedagógus az óra első, előkészítő, ráhangoló szakaszát
átvállalta, a tanítók még jobban koncentrálhattak a differenciálásra.

5





A gyógypedagógus betekintést nyerhetett az osztály életébe, pedagógiai
munkájába, így saját módszertani kultúrája gazdagodott.
A megbeszéléseken lezajlott vélemény- és gondolatcserék minden résztvevőre
frissítő és építő módon hatottak.
A gyerekek érdeklődve és nagy szeretettel fogadták az órákat

A jó gyakorlat kialakulásának fázisai
 A lokális integrációtól a szociális és a funkcionális integráció
után fokozatosan jutottunk el a teljes integrációig..
 Az integrációs teamben a gyógypedagógus és a többségi
pedagógus közösen beszélte meg a másnapi pedagógiai
folyamatot.
 Nagyobb odafigyelést és állandó konzultációt kíván ez a folyamat
a sajátos bánásmódot igénylő tanulók tanítói és az integrációban
résztvevő nevelők, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus,
gyógypedagógus részéről.
 Elsősorban matematika és magyar órákon van jelen a gyógypedagógus az alsó évfolyamokon, felsőben pedig tetszőleges.
Az intézmény anyagi lehetősége határozza meg a gyakoriságot.
3.2.Működőképesség
A jó gyakorlat alkalmazása jó eredményt hoz a vegyes összetételű osztályok esetén,
segíti a hátrányos helyzetű, kevésbé motivált tanulók előrehaladását, ugyanakkor a
tehetséggondozást is támogatja.
Azokban az iskolákba hatékony, ahol SNI, BTM-es és halmozottan hátrányos tanulók
teljes integrációja folyik.
A pedagógusok szervezetten tudjanak együttműködni fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal
is.
A jó gyakorlat minden többségi általános iskolában jól kialakítható vagy adaptálható
és alkalmazható . A szocializáció vagy a képesség szempontjából eltérő
gyerekcsoportoknál igen hatékony és kedvelt modellként működik. A kéttanítós
módszer akkor hatékony, ha az általános iskolai tanító és a gyógypedagógiai tanár
együtt, teamban készül fel az órára, közös munkával dolgozza ki az óratervét.
A tanórákra való közös munka mellett fontos szerepet kap a szülővel való rendszeres
kapcsolattartás és konzultáció is, mind a tanító, mind pedig a fejlesztő szakember
részéről. Így a szülők is segítséget kaphatnak az otthoni feladatokkal kapcsolatban,
folyamatosan nyomon követhetik gyermekük fejlődését.
3.3. Újszerűsége, egyediség
Ezen óravezetés újszerűnek tekinthető, hisz a hagyományos differenciálás mellett
lehetőség van a kiscsoportos óraszervezésre is. A tanórán egyenrangú partnerként,
egymás munkáját segítve dolgoznak együtt. Felváltva tevékenykedtetik a tanulókat,
sok kooperatív technikát, képességfejlesztő játékot, tevékenységközpontú módszert
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alkalmazva. A kiegyenlített viszony miatt a két tanár figyelme, energiája megoszlik a
tanulók között, ami szintén segíti az együttnevelést. Lehetőséget nyújt minden
gyermek egyéni kibontakozására, saját igényei, képességei szerint.
5.9. Működés eredményességének ellenőrzése, értékelése
A jó gyakorlat diagnosztikus mérésekre és annak eredményeire épít. Szakemberek
segítségével a bemeneti évközi illetve kimeneti mérések alapján folyik az évközi
munka, mely folyamatában alakul, változik, szükség szerint. Pedagógusaink a
fejlesztést végző szakemberekkel rendszeresen konzultálnak, a mérési eredményeket
átvizsgálva folytatják munkájukat.
3.4. Referenciák
2003/2004-es tanévtől az OOIH bázisintézményeként működtünk. Évente 8-10
megyei, régiós és országos szintű hospitációs tréninget, és megyei találkozót
rendeztünk felkérésre. Nevelési értekezleteken, országos konferenciákon- Eszmecsere
I.-II-II.- számolhattunk be eredményeinkről és munkamódszerünkről Több mint 60
iskola kereste fel eddig intézményünket. A Kaposvári Egyetem Tanítóképző Intézet
gyógypedagógiai műveltségterületet választó hallgatói hospitációs gyakorlatuk egy
részét intézményünkben végzik.
3.5. Humánerőforrás
A jó gyakorlat adaptálhat minden többségi iskolában ahol a pedagógus innovatív,
inkluzív és elfogadó.
Elengedhetetlen fejlesztő szakember- gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus- jelenléte.
A kéttanítós óravezetési modell első és legfontosabb feltétele tehát a személyi feltétel.
Mind emellett fontos, ha van egyéb szakember is, aki segíti a pedagógusok
munkáját.(pl. pszichológus, logopédus).

3.6.Eszközigény
Elsődleges tárgyi feltétel a tanterem elrendezése, hisz az alkalmazott munkaformák
megkövetelnek bizonyos feltételeket. Legfontosabb a gyerekközpontú környezet
kialakítása: keltse fel a gyerek érdeklődését a terem, legyen barátságos (játékok
elérhetősége), keltsen kellemes érzést (mesesarok, párnák), nyújtson biztonságot,
teremtse meg a pedagógus számára is a praktikusságot (kooperatív technikához
alkalmazható padok, székek). A különböző tanulási technikákhoz alkalmazható
taneszközök is beszerezhetők, elkészíthetők. A kéttanítós órákon is alkalmazott IKT
eszközök is egyre nagyobb szerepet kapnak.
Intézményünk gyakorlóiskolai modellé válása
A TÁMOP 3.3.3 pályázatának keretében intézményünk hármas feladatot lát el.
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Egyrészt az IPR alapú intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket vállalta.
Másrészt padig az egyetem és a kistérség intézményei számára szakmai műhelyeket,
hospitációs tréningeket biztosít.
Harmad sorban a PTE BTK Neveléstudományi Tanszékével közösen gyakorlóiskolai
rendszer modelljét közösen dolgozza ki.
Az IPR alapú fejlesztést 3 fős menedzsment irányítja feladatuk az alábbi teamek
munkájának koordinálása és vezetése
1. Prevenciós munka kidolgozása a HHH tanulók középiskolai
lemorzsolódásának megakadályozása
2. Többszintű integrált diagnosztizáló feladatlap – rendszer továbbfejlesztése
3. Multikulturális tartalom bővítése
4. Az alkalmazott módszerek gyakoriságának szinten tartása
5. Az intézmény alap dokumentumainak PEMPO átdolgozása, pontosítása
6. Intézményi környezeti csoport (IKCS) továbbfejlesztése és működése
7. Adaptációs munka csoport
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE c. pályázatát
nyertük el második alkalommal a 2015-2016-os tanévre.
A térség intézményei számára a hálózati együttműködés keretében 3 témában
összesen 18 szakmai műhelyt kínálunk az alábbi témákban:
Multikulturális tartalmak továbbfejlesztése az integrált oktatás folyamán
Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása
Többszintű integrált diagnosztizáló feladatlap-rendszer továbbfejlesztése (SNI enyhe
értelmi fogyatékos tanulók )
TÁMOP-3.3.8.-12/2-2012-0041 fenntartási időszak feladatai

A pályázat keretében elsősorban olyan programokat valósítunk meg, melyek
segítik
Programok többek között:
Erdei Iskola program
Jó gyakorlat-Tanulni jó adaptálása
Vízicsibe tábor
Irány a Kollégium! /Felső-Középiskola/ utánkövetési, középiskolai lemorzsolódás
csökkentése program
Irány a kollégium! program koordinálása, lebonyolítása
Családi sport nap összeállítása HH/HHH családok és RNÖ bevonásával
Családi sport nap
Aktív szabadidős tevékenységek:
Mozilátogatás
Úszás kísérő nev.
Korcsolya /Pécs/
Korcsolya /Bpest/
Hospitációs tréningek,
Pályaválasztási tanácsadás
Egyéni fejlesztési tervek
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4.Az inkluzív pedagógia alapelvei
A modern pedagógiai gondolkodás fontosnak tartja, hogy azok a különböző etnikumú,
kultúrájú vagy a többségtől valamilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt
életüket várhatóan különféle társadalmi szerepekben egymással együttműködve töltik
el, már az iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit. Az együttnevelkedés,
befogadás, az inkluzivitás elve magába foglalja a bármiféle hátránnyal, testi vagy lelki
sérüléssel élő gyerekek közösségben nevelését, az oktatás fő áramába való
bekapcsolását.
Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak.
Tanári attitűdök: A tanárok szociális érzékenysége, empátiája, az eltérések
elfogadásának, a különbségek kezelésének a képessége.
A tanárok szakmai kompetenciája: Gazdag módszertani repertoár, a megfelelő
segédanyagok megléte és idő a sokféleség kezeléséhez.
Támogató környezet iskolákon belül és kívül: Az igazgató, a helyi irányítás, a helyi
közösségek, a szakmai szervezetek részéről.
Kooperatív tanítás: Multidiszciplináris tanári és szakértői teamek.
Kooperatív tanulás: Egymást segítő tanulók, csoportos tanulás.

5.Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
b. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).” /Kt.121.§ (29)./
Az SNI tanulók jellemzői
A tanulásban akadályozottság a(z iskolai) tanulási helyzetekben megmutatkozó
probléma, mert a szükséges alapkészségek – észlelés, kivitelezés, végrehajtás, érzelmi
szféra – lassabban fejlődnek. A tanulásban akadályozott gyermek nehezen ért meg és
hajt végre utasításokat, figyelme csak rövid ideig koncentrált, könnyen eltérül,
nehezen osztja be idejét és szervezi munkáját, nehezebb feladatok elvégzésére
motiválatlan, memóriája rövid távú. A tanulási problémák oka legtöbbször az, hogy
nincsenek tudatában a különböző helyzetekben alkalmazható stratégiáknak,
metakogniciójuk gyenge. A tanulási problémák hátterében nyelvi nehézségek
húzódnak meg, ezért nem értik az elvontabb szinten megfogalmazott kérdéseket,
magyarázatokat, a válaszokat.
A tanulásban akadályozott gyermek sikeres középiskolai munkájához az optimális
segítségnyújtást, a tanulás differenciáló irányításával lehet megvalósítani.
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Az SNI tanulók kudarcainak hátterében a:
 a szövegértés hiányai – általános szövegértési nehézség, összefüggések,
szövegből való következetés, adatok, tények visszakeresése – szókincs
hiányok, olvasási gyakorlatlanság, a háttérismeretek bekapcsolásának hiánya
áll.
 csonka család, munkanélküliség, elhanyagoló család- anyagi kiszolgálással (a
tanulási-magatartási kudarcokkal jellemzett tanulók családjainál)
 nem az iskolai követelmények, hanem a felhalmozott hátrányok
(alapkészségek, különböző előismeretek hiánya, eltérő korábbi iskolai
követelmények, hiányzó tanulási képességek) állnak
 nem tantárgy specifikusak, de a magyar nyelv, matematika, fizika, irodalom,
idegen nyelv vezet.
Az integrált nevelés-oktatás előnyei
Miért jó az ép gyermek szempontjából a sérült gyermek befogadása?
Beépül a másság tapasztalata.
Kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia).
Megtanulja az együttműködés más formáit.
Saját egészsége, épsége felértékelődik.
Elfogadóvá válik.
- Önismerete, önértékelése erősödik.
- Fejlődik az alkalmazkodóképessége.
-

Miért jó a sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából az integráció?
Megtanulja, hogy ő más.
Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el.
Megtanul harcolni.
Megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik.
Társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el.
Fejlődik az alkalmazkodó képessége.
Szocializációs készsége magasabb szintet ér el.
- Az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyerekek
közösségében és a pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy az
integráció vállalása véletlenszerű próbálkozásból tudatosan választott úttá
válik, a fogyatékos gyermek sajátos nevelési igényével egy idő után egyáltalán
nem lóg ki a sorból.
- A sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy
osztályba járhatnak testi, érzékszervi és intellektus tekintetében egészséges
társakkal.
- Az ép tanulók az együttnevelődés során egész életükre kiható, meghatározó
humán értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és
felértékelésével gazdagodnak. Minél kisebb életkorban találkozik az
egészséges gyermek sérülttel, annál könnyebben alkalmazkodik a helyzethez.
Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia, és észrevétlenül épül ki bennük
a segítőkészség.
-
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Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak

5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
program
Iskolánkban a napközit igénybevevők magas száma lehetőséget nyújt arra, hogy a
hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók felzárkóztatása napközis csoportokban és
tanítási órákon is differenciálással valósuljon meg. Tanórán kívül pedig kiscsoportos
foglalkozások szervezésével segítjük ezeket a tanulókat. Az óvodából az első
osztályba érkező, fejlődésükben elmaradott gyerekeket kéttanítós rendszer keretében a
tanítón kívül fejlesztőpedagógus, vagy gyógypedagógus is fejleszti.
A heti egy-egy alkalommal megtartott foglalkozás és az iskolai differenciálás
korrepetálás lehetővé teszik a bukások számának csökkenését.
A 2013-14-es tanévben tantestületünk elvégezte azt a 30 órás tanfolyamot, melynek
címe: memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek. Az itt elsajátított ismereteket
nevelőink alkalmazzák a mindennapi munkában, illetve heti egy-egy órában a
különböző részterületek fejlesztésével foglalkoznak a bemeneti mérés alapján.
(Például: téri tájékozódás, finommozgás, figyelem, emlékezet, vizuális észlelés…)
A „tanulni jó!” programon heti 2 órában 2 csoport sajátítja el a tanulási módszereket.
6. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetősége:
Konrád Ignác Közhasznú Alapítványt hozott létre 2004-ben a 8 fenntartó
önkormányzat. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a pedagógusok és a szülők
képviselői is. Az alapítvány célja az iskola infrastruktúrájának fejlesztésén kívül a
táboroztatás, tanulmányi kirándulások támogatása stb.
Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak.
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7.Komplex intézményi mozgásprogram
1. Egészséges életmód-tréningek beépülnek be a kötelező iskolai programokba
(sport- és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más
sportprogramokon).
Év eleji és év végén bemeneti és kimeneti fittség felmérő tesztek elvégzése
alapján a stressz és feladatmegoldó gyakorlatok folyamatosan beépülnek iskolai
testnevelés foglalkozások gyakorlataiba.
A prevenciós gyakorlatok napi szinten beépülnek a délelőtti tanítási órák és
tömegsportok anyagába.
2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori
sajátosságoknak megfelelően beépülnek az óratervi órákba.
Alsó-1-3. osztályban a tanítási blokkok közötti 1 órás időtartamba épülnek be a
játékos mozgások, népi játékok, pszcho-térpék magatartás felmérő közösségi
gyermekjátékai.
A 4-8. évfolyamon az alternatív környezetben űzhető játékok folyamatosan
épülnek be az óratervekbe az adott évszak koherenciájában. Mindezt a helyi
tantervünkben jelöljük.
3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai
foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a
különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a
erejéig a testmozgás különféle formái dominálnak a tematikai-tárgyi jelleghez
igazodóan.
A 8 napközis csoportban a 14 órakor kezdődő tanulási időszakig terjedő intervallum
40 %-ában testmozgásos szabadidős tevékenységet folytatnak a tanulók.
4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb
időkeretben és változatosabb programok keretében képviseltetik magukat a
sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).
Iskolánkban 8 sportköri órában: úszás, kézilabda, atlétika, labdarúgás, játékos
tömegsport keretében valósulnak meg. A labdarúgást a Bozsik-programban való
részvétellel, illetve a helyi sportegyesület tagjaiként gyakorolják tanulóink.
5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak
sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen kiemelt
mozgásos tevékenység van, mely az iskolai szabadidős és napközis
időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya .
Ősszel, és/vagy tavasszal a szabadban labdajátékok, erdei iskola, úszás, télen
korcsolyázás, nyáron balatonmáriai táborban vízijátékok jelentik a a mozgásos
tevékenységet.
6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai
sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel
foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni
12

hivatott alapítvánnyal stratégiai együttműködés alakult ki több mint 10 éve. az
iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása
céljából.

A helyi spotegyesülettel és a Góliát illetve a Bozsik program szervezőivel
együttműködési megállapodásunk van
7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi
eleme a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.
8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerül
kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is
magába foglal.
9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő
anyagi alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek
megszervezésre.
A TÁMOP 3.3.8-as pályázat fenntartási időszakában korcsolyázni és úszni
mennek a tanulóink, ezenkívül balatonmáriára.
10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése
alapján a
szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára
minden tanévben javaslat készül.
Év elején a kötelező fittségi teszt elvégezzük, majd ez után összehasonlítjuk a
félévi felmérés eredményével. A kiértékelés után egyéni és/vagy osztályszintű
fejlesztési tervet készítünk.
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves
munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.

8. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
1. Az iskolai nevelő – oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók
tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi
alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítő, diavetítő, televízió, videó
lejátszó, kazettás magnó, cd lejátszó.
2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések
és taneszközök (tantermenként):





Képek, betűkártyák, szótagkártyák
Hívóképek
Betűsín
Írott kis és nagy ABC
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Bábok
Gyermeklexikonok
Szólások, közmondások könyve
Történelmi arcképsorozat
Helyesírási szabályzat és szótár

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
(tantermenként):








Űrmértékek (cl, dl, l)
Demonstrációs óra
Táblai vonalzók, körző
Kéttányéros mérleg és súlysorozat
Hőmérő
Színes rudak
Játékpénz

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és
taneszközök:











Iskolai iránytű
Magyarország domborzati térképe
Magyarország közgazdasági térképe a megyecímerekkel
Szobai hőmérő
Borszeszégő
Ásványok
Élő természet (diapozitívek)
Nagyító
Testünk (videó film)
Videokazetták:
o Életközösségek I.
o Életközösségek II.
o Életközösségek III
o Életközösségek IV

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:



Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n
o Magyar népzenei anyag
o Gyermekdalok
o Himnusz, Szózat
o Magyar és rokon népek dalai
o Cselekményes zenék – nőikar, férfikar, vegyes kar
o Iskolai ünnepélyek újabb dalai
o Európai népdalok
o Egyházi énekek
o Jeles napok, ünnepkörök dalai
o Kórusművek, műzenei szemelvények
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6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:


Diapozítívek:
o Steindl Imre: Országház
o Medgyessy Ferenc: Anyaság
o Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra
o Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű
o Szőnyi István: Este
o Csontváry Koszta Tivadar: Mária kútja
o Cifraszűrő, bölcső, csengős népi játék
o Hollókői ház
o Füstös konyha
o Matyó tisztaszoba
o Mai lakóház külső és belső képe
o Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum
o Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló
o Paul Cézanne: Csendélet
o Ember alakú butella
o Kerített ház – Pityerszer
o Botpaládi ház
o Faragott, festett, oromzatos ház – Hegyhátszentpéter
o Michelangelo: Ádám teremtése
o Glatz Oszkár: Birkózók
o Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács
báb
o Aratókorsó, tálak, miskakancsó
o Magyar koronázási jelvények

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:



Építőkocka
Szövőkeret

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:














Síp
Gumilabda
Ugrókötél
Kislabda
Tornapad
Tornazsámolyok
Medicinlabda
Karika
Ugrószekrény
Dobbantó
Tornaszőnyeg
Bordásfal
Mászókötél
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Mérőszalag

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések
és taneszközök:









Térkép (irodalomtörténeti)
Írói arcképsorozat
Magyar értelmező kéziszótár
Szinonima szótár
Helyesírási tanácsadó szótár
Életrajzi lexikon
Helyesírási szabályzat és szótár
Hanganyag (hanglemez, hangkazetta, CD):
o Toldi
o Népdalok, népmesék
o János vitéz
o Mitológiai és bibliai történetek
o Versek (Petőfi, Arany)
o A kis herceg
o Görög regék és mondák rege a csodaszervasról
o Népballadák
o Arany: A walesi bárdok
o Egri csillagok (részletek)
o Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai
Vitéz Mihály versei
o Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany
János, Jókai Mór művei
o Halotti beszéd és könyörgés
o Ómagyar Mária – siralom
o Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig
o Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila,
Radnóti Miklós vesei
o Megzenésített versek



Videó filmek:
o Ábel a rengetegben
o Magyar népmesék
o Csokonai életjáték
o József Attiláról kortársai I.-II.
o Petőfi percei - Átváltozás
o Rómeó és Júlia
o A királydrámák krónikája
o A Pál utcai fiúk (film)
o Arany: A walesi bárdok
o Egri csillagok (film)
o Mátyás könyvtára
o A Corvinák
o Balassi, Csokonai: A felvilágosodás
o Mikszáth: Szent Péter esernyője (film)

16

o
o
o
o
o
 Könyv:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Liliomfi (film)
Jókai Mór: Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán (film)
A kőszívű ember fiai (film)
Légy jó mindhalálig (film)
Erőltetett menet (film)
Népmesegyűjtemények
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Magyar mondák
A dráma tanítása
Gabnai Katalin: Drámajátékok
Drámafoglalkozások
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Szigligeti Ede: Liliomfi

Falitablók:
o Hangtan
o A teljes hasonulás
o Jelentéstan
o Szótan
o A szófajok
o Jelentés
o Szerkezet
o Mondattan
o Magyar nyelvemlékek
o Nyelvcsaládok

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:


Falitérkép
o Az ókori Kelet
o Az ókori Görögország
o A Római Birodalom
o Magyarország X-XI. sz.
o A magyar népvándorlás és a honfoglalás
o Európa Nagy Károly korában
o A tatárjárás Magyarországon 1241-42
o A Föld népei a XIV-XV. században
o Európa a XIV-XV. században
o A feudális Magyarország a XV. században
o Magyarország a XVII. században
o Európa a XVII. század közepén
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o Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII.
század
o Magyarország népei a XVIII. század végén
o Európa a XVIII. század végén
o Az 1848/49-es szabadságharc
o Európa a XIX. század második felében
o Európa 1815-1849
o Európa az I. világháború idején
o A gyarmati rendszer 1830-1914
o A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975)
o A Tanácsköztársaság honvédő harcai
o Európa a II. világháború idején
o Hazánk felszabadulása


Videó kazetták
o Az ókori Hellász
o A Colosseum, Róma
o Hunyadi János
o Rákóczi szabadságharca
o Reformkor I-II. rész
o A II. világháború
o 1956. október 23.



Egyéb:
o Transzparens sorozat az általános iskolai történelem
tanításához (5-8. évfolyam)
o Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép)
o Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem
tanításához
o Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához

11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:




Project English 1., 2., 3., (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek,
videokazetta, munkafüzet videokazettához)
New Project 1., 2., (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta)
Videokazetták:  Muzzy in Godoland
 Muzzy Comes Back
 Window on Britain
 Guide to Britain

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:




Tematikus képek
A névelő (falitabló)
Gyenge ige ragozása (falitabló)
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A főnév szótári alakjai (falitabló)
Időbeli, módbeli segédigék (falitabló)
Erős ige ragozása (falitabló)
A személyes névmás (falitabló)
Az elöljárószó (falitabló)
A melléknév ragozása (falitabló)
A személyes névmás ragozása (falitabló)
A főnév ragozása (falitabló)
A birtokos névmás (falitabló)
Németország (falitérkép)
Schulbus 1-5. (munkatankönyv, hangkazetta)
Szótárak
Nyelvi labor

13. Beás nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
A nyelv tanításához, tanulásához jelenleg
- Orsós Anna: Pă lyimbă băjásilor - című beás nyelvkönyve,
- Orsós Anna beás- magyar, és magyar- beás kéziszótára,
- Orsós Anna beás- magyar igeszótára,
- Orsós Anna és Kovalcsik Katalin mesegyűjteményei, (Fátá ku păru dă ar - Az
aranyhajú leány I. II. ),
- Kalányos Terézia: Nauă korbj - kilenc holló című beás mesegyűjteménye áll
rendelke-zésre.
A tantervben megfogalmazott követelményeknek megfelelően az alábbi tanári és
tanulói segédleteket elkészítését, gyűjtését javasoljuk:
- memory- játék (kép + szó egy képen),
- szódominó,
- illusztrációs képanyagok gyűjtése,
- mes illusztrációk készítése,
- kesztyűbábok készítése,
- demonstrációs táblák készítése ( pl.: számok, évszakok, testrészek,
- anyanyelvi beszélőktől hangzóanyagok készítése (mesemondás, párbeszédes
szituációk),
- felső tagozaton egyszerű nyelvtani tesztek készítése,
- nyelvi tablók készítése,
- társasjáték készítés.
(ezek az anyagok a későbbiekben beszerezhetők lesznek a darányi KKI - nél )
- javasoljuk továbbá a "Kanizsa Csillagai" együttes autentikus beás nyelvű népzenei
kazettáit, CD-it.
Alapvető feltétel a középfokú nyelvvizsgával rendelkező pedagógus, jobb esetben
anyanyelvi beszélő szakember alkalmazása, ezek hiányában is érdemes vele
próbálkozni, de a megfelelő szaktudással rendelkező szakember alkalmazására
sürgősen sort kell keríteni.
Szükséges eszközök még: CD-s magnetofon, videó-lejátszó, Tv, báb- paraván,
írásvetítő, mágnes tábla, rajzeszközök, és más a alkalmasnak ítélt eszközök
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14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Táblai körző, fa (2 db)
 Táblai vonalzó, 45 fokos, fából (5db)
 Táblai vonalzó, 60 fokos, fából (5db)
 Táblai szögmérő, fából (5db)
 Méterrúd, fából (5 db)
 Összerakható m3 ( 5db)
 Alaphálók, alapábrák (1 db)
 Nagy matematikusok arcképei (5 db)
 Sík és mértani modellezőkészlet (2 db)
 Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítőfólia)
 Helyiérték táblázat (írásvetítőfólia)
 Oszthatósági szabályok (falikép)
 Százalékszámítás (falikép)
 Kétkaros mérleg és súlysorozat
 Hatványozás azonosságai (falikép)
 Halmazok (falikép)
 Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítőfólia)
 Lineáris függvény (falikép)
 Másodfokú függvény (falikép)
 Abszolútérték függvény (falikép)
 Mértékegységek (falikép)
 Területszámítások (falikép)
 Kocka, téglatest (testek)
 Űrmérték sorozat
 Szétszedhető dm3
 Tükrözés (fakikép)
 Terület és kerületszámítások (falikép)
 Négyszögek kerülete, területe (falikép)
 A kör kerülete, területe (falikép)
 Szögpárok (falikép)
 Hasábok (falikép)
 Eltolás (falikép)
 Pitagorasz-tétel (falikép)
 Az egyenes körkúp, gúla (falikép)
 Az egyenes henger, gömb (falikép)
 Műanyag henger
 Műanyag kúp
 Műanyag gúla
 Műanyag hatszög alapú hasáb
 Műanyag ötszög alapú hasáb
 Testek felszíne, térfogata (falikép)
 Algoritmus folyamatábra (falikép)
15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
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 Pentium típusú számítógép (15 db)
 Monitor (SVGA) (15 db)
 Billentyűzet (15 db)
 Egér (15 db)
 CD meghajtó 40x (15 db)
 Hangkártya + hangfal (3 db)
 Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 db)
 Tintasugaras nyomtató (1 db)
 Falitablók:  A számítógép belső felépítése (IBM-02)
 Az input-output eszközök csatlakoztatása
 A billentyűzet
 Alapvető programok:  WINDOWS 98 vagy 2000
 OFFICE 97 vagy 2000
 Szoftver az Internet hálózatban való működtetéséhez
16. A természetismeret és földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához
 5-8. osztályos írásvetítő-sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához
 Kőzetgyűjtemény
 Hőmérő (1 db)
 Iránytű (1 db)
 Térképjelek
 Magyarország térképe (falitérkép)
 A Föld éghajlata (falitérkép)
 A Föld természetes növényzete (falitérkép)
 A Föld domborzata (falitérkép)
 Földgömb (1 db)
 Tellúrium
 A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép)
 Afrika domborzata és vizei (falitérkép)
 Afrika domborzata (falitérkép)
 Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép)
 Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép)
 Ázsia domborzata és vizei (falitérkép)
 Európa domborzata és vizei (falitérkép)
 Európa országai (falitérkép)
 Észak-Európa (falitérkép)
 Ázsia domborzata (falitérkép)
17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Írásvetítőfólia-sorozat (fizika 6-8. osztály)
 Mágneses rúdpár fatokban
 Táblai mágnes 25 mm-es
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 Fényből áram (videokazetta)
 Részecskemodell (videokazetta)
 Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat)
 SI mértéktáblázat (falikép)
 Mágneses készlet (komplett)
 A naprendszer (tabló)
 Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz, 10 db)
 Mikolacső (10 db)
 Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz, 2 db)
 Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet (25 db)
 Rugós erőmérő (20 db)
 Kétkarú emelő (5 db)
 Karos mérleg, súlysorozattal (5 db)
 Hőmérő
 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 db)
 Kétütemű motorminta (1 db)
 Négyütemű motorminta (1 db)
 Áramátalakító (1 db)
 Csengőreduktor (1 db)
 Dugaszos ellenállásszekrény (1 db)
 Generátor minta (1 db)
 Elektromotor és generátor (4 db)
 Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 db)
 Transtformátor modell (2 db)
 Mérőműszer (Voltax) (20 db)
 Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására (19 db)
 Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 db)
 Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (1 db)
 Prizmatartó (1 db)
 Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 db)

18. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Csíráztató
 Mikroszkópizáló
 Kézi nagyítók (10 db)
 Metszettároló
 Lámpa
 Mikroszkóp
 Szilvafa virága (tabló)
 Juh koponya
 Madár csontváz
 Emlős csontváz
 Lábtípusok
 Fenyő (oktatótábla)
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 Erdei pajzsika (oktatótábla)
 Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák)
 Mókus (kitömött)
 Szarvas v. őzagancs
 Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (video)
 Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (video)
 Hal (csontváz)
 Béka (csontváz)
 Sikló (csontváz)
 Termések, terméstípusok (modellek)
 Fásszár keresztmetszete
 Az emberi bőr (bőrmetszet)
 Emberi csontváz
 Csövescsont
 Emberi torzó
 Szív- modell
 Vese (metszet)
 Szem (modell)
 Emberi fejmetszet
 Fül (modell)
19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Kémcső (50 db)
 Főzőpohár (25 db)
 Óraüveg (10 db)
 Borszeszégő (10 db)
 Kémcsőfogó (10 db)
 Vasháromláb (8 db)
 Azbesztháló (8 db)
 Vízbontó készülék (1 db)
 Kalotta molekulamodell (1 garnitúra)
 Pálcika modell (1 garnitúra)
 Mágneses atommodell (1 garnitúra)
 Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 db)
 Falitablók:  Atomok elektronvonzó képessége
 Fémek jellemerősségi sora
 Periódusos rendszer
 Elektronhéjak kiépülése
 Oktatótáblák:
 Fémek reakciói vízzel
 Fémek reakciói savval
 Sav- bázis reakció
 Közömbösítés
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 Redukció a redukáló sorban
 Peptidkötés
 Videokazetták:  Ismeretlen ismerős a víz
 Kincsek a homokban és a bányákban
 A fémek általános jellemzése
 A víz
 Az élet elemei
 Levegő, tenger, kőzet
 Atom és molekula
 A víz egy csodálatos nyersanyag
 A konyhasó
Tűzijátéktól a házépítésig
 A magyar ezüst, az alumínium
 Az év féme a vas
 Lidércfény és nitrátos vizek
 Kénsav a felhőből és a gyárból
 Szabadon és kötve
 Atom és molekula
 Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához
21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Pianíno
 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen
 Videofilmek:  Tánctípusok
 Jeles napok népszokásai
 Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök
22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák
 Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz
 Műanyag, átlátszó kocka, tégla
 Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott
műalkotásokról (1-1 db)
23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Fareszelő, lapos 25x200 (15 db)
 Fareszelő, gömbölyű 10x200 (15 db)
 Fareszelő, félgömbölyű 25x200 (15 db)
 Vasreszelő, lapos 25x200 (15 db)
 Vasreszelő, gömbölyű 10x200 (15 db)
 Vasreszelő, félgömbölyű 25x200 (15 db)
 Laposfogó (10 db)
 Kalapács, 15-20 dekás (15 db)
 Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 db)
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 Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15-15 db)
 Lyukfűrész (10 db)
 Kézi fúró (amerikáner) (4 db)
 Lemezvágó olló (10 db)
 Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db)
 Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 db)
 Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db)
 Asztali fúrógép (állványos) (1 db)
 Asztali körfűrész (1 db)
 A gépek (falitabló) (3 db)
 Kerékpár (1 db)
 KRESZ-táblák (oktató táblák) (1-1 db)
 LEGO-DACTA építőkészlet (4 db)
24. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és eszközök:
 Ugródomb (1db)
 Magasugrómérce, fém (1 pár)
 Magasugróléc (1 db)
 Maroklabda (10 db)
 Súlygolyó 3 kg (1 db)
 Súlygolyó 4 kg (1 db)
 Tornaszekrény (1 db)
 Gyűrű ( 1 db)
 Gerenda (1 db)
 Dobbantó (1 db)
 Tornazsámoly (4 db)
 Medicinlabda (20 db)
 Ugráló kötél (20 db)
 Kézi súlyzók (10 db)
 Mászókötél (5 db)
 Kosárlabda (15 db)
 Kézilabda (5 db)
 Focilabda (5 db)

HELYI TANTERV
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai
foglalkozások és azok óraszámai
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1.1. Az iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok
Az új helyi tantervnek újra a Nemzeti alaptantervre kell épülniük, és nem a
kerettantervre. A módosított köznevelési törvény előírásai szerint az iskola az
oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján készíti el a helyi tantervét.
.
2. Intézményünk tantervei
A négy lehetőség közül intézményünk az alábbiakat választotta:
Helyi tanterveink


A Nemzeti alaptanterv alapján helyi tanterveket készítettünk

- Kalendárium 1-3.(OKI KMPKAL 1.3. Dr. Trencsényi László tanterve alapján)
- Művészetek építőkockái 4-6.
- Művészetek építőkövei 7-8.
- Cigány népismeret és kisebbségi kultúra oktatása helyi tanterv 1-8.
- Osztályfőnöki helyi tanterv (5-8. osztály)
- technika-életvitel (osztályfőnöki) 4. osztály
- háztartástan és életvitel 6-7. osztály első félév
- integrált tanterv sajátos nevelési igényű tanulók és ép társaik integrációjához

3. ALKALMAZOTT ADAPTÁLT TANTERVEINK
HELYI KIMENŐ TANTERVEINK
tantárgy
4.o H2004
Magyar nyelv és Apáczai
irodalom
Történelem
Idegen nyelv

Nyíregyházi

Matematika

Apáczai

Informatika

Apáczai

Környezetismeret
Természetismeret

Apáczai

8.o. H2003
OM
keret
változat
OM
keret
változat
Oxford Kiadó
OM keret
OM
keret
változat
OM
keret
változat
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2
2

2
2

Egészségtan

OM
változat
OM
változat
OM
változat
OM
változat
OM
változat
OM
változat
OM
változat

Fizika
Biológia,
egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene

Apáczai

Rajz

Apáczai

Kalendárium
Művészetel
építőkockái
Technika, életvitel

Komp-csoport

Testnevelés

Apáczai

Nyíregyházi

Ember
és
társadalomismeret,
etika
Dráma és tánc
Mozgókép
és
média ismeret
Honismeret
Osztályfőnöki
Helyi saját

keret

2

keret

2

keret

2

keret

2

keret

2

keret

2

keret

2

OM
keret
változat
OM
keret
változat

1

OM
keret
változat

2

OM
keret
változat

2

2

5. Tantárgyi rendszerünk
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és
irodalom
Magyar nyelv és
irodalom tánc és
dráma integráltan
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Környezetismeret
Beás nyelv
Angol nyelv

1.

2.

3.

4.

X

X

X

X

5.

6.

7.

8.

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X
x

X
x

X
X

X
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Német nyelv
Informatika
Erkölcstan/hittan
Történelem
és
állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Kalendárium
Művészetek
építőkockái(
énekzene, rajz)
Művészetek
építőkövei(
énekzene, rajz)
Technika és életvitel

x

x

x

x

x
X
x

x
X
x

X

X

X

X
x
X

X
x
X

X

X

X

X

x

X

x

x

X

X

X
X
X

X
X
X

x

x

X(II.
félév)
X(I:
félév)

x

X

X

X

X
x
X

X

Háztartástan
és életvitel,
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
népismeret
Hon- és népismeret

X
x
X

X

X
X
X(integrált)

X
X
x

X
X
x
x

X
X

x
X
X
(Integrált)

6.Integrált helyi tantervünk
A tanmeneteinkben évek óta vezettük és jelöltük külön oszlopban az SNI
gyerekek tananyagát
és tantárgyi követelményét az
Irányelvek
figyelembevételével.
A tantervkészítő team irányította a célrendszer megfogalmazását, a tartalom
kiválasztását, a követelmények rendszerének kiválasztását.
A kognitív, affektív és pszichomotoros követelmények minden tantárgynál
megjelennek.
Ez a munkacsoport a tantervkészítés folyamatának koordinálója, elemzője és
értékelője.
A tantárgyak közös követelményét, a továbbhaladás feltételeit, a taneszközöket,
tankönyveket, óraszámokat többször átdolgoztuk, kiegészítettük.
Az értékelés elveit újra fogalmaztuk. Az ellenőrzés-értékelés formáját és módjait
tantárgyakra lebontva kidolgoztuk.
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A tanulók teljesítményének folyamatos nyilvántartása analitikusan történik
feladattípusonként az elért pontszámok és százalékos teljesítmények
kimutatásával.
Ez alapján elkészítjük a következő időszakra vonatkozó fejlesztési terveket.
A komplex tantárgyaknál portfolió segítségével követjük nyomon a tanulók
fejlődését.
Tovább bővítettük módszertani kultúránkat az óravezetési technikákkal.
A Pedagógiai programunkat a teljes integrációhoz igazítva átdolgoztuk.
A 2004/2005-ös tanévben sikeres pályázatot nyújtottunk be az NFT HEFOP
2.1.3. számú pályázatra, mely többek között lehetővé tette,hogy adaptációra
alkalmassá tegyük az integrált tantervünket.
A folyamatos nyomon követésre szükség van, hiszen a közoktatási törvény
változása valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III:1.) OM- rendelet megjelenése nem
hagyható figyelmen kívül.
Az Irányelv 5. fejezete az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai
fejlesztéséről szól. Részletes ajánlást tartalmaz a NAT egyes műveltségi
területeinek százalékos arányára
és a művelődési területek főbb témaköreire, fejlesztési feladataira. Ezek
ismeretében felülvizsgáltuk a helyi integrált tantervünket
A helyi tantervünk készítésekor figyelembe vettük a NAT-ban és a
Kerettantervben megfogalmazott elvárásokat, követelményeke, valamint az
Irányelvekben meghatározott célokat, fejlesztési követelményeket.
Alkalmas ez a helyi tanterv a kipróbálásra és az adaptálásra, mert
szisztematikusan épül, és több éves gyakorlat alapján érte el a jelenlegi
formáját.
A helyi tantervünket a pedagógiai programunkban kitűzött céljainknak,
alapelveinknek megfelelően állítottuk össze.
Intézményünk az SNI / enyhe értelmi fogyatékos/ tanulókat és a hátrányos
helyzetű cigány tanulókat egyaránt befogadja Ezért a tananyagok rendszerét és a
követelményeket úgy fogalmaztuk meg, hogy ezeknek a tanulóknak az
együttnevelési, oktatási szükségletei, igényei is teljesüljenek.
A helyi kultúra elemeit, kultúraazonos tartalmakat építettünk be
Az intézményi órakeret eddig lehetővé tette a tantervben leírtak megvalósítását.
Elegendő idő áll rendelkezésre a tananyag hatékony elsajátítására.
A tanterv újszerűsége abban áll, hogy teljes egységben jelenik meg az ép, a
többségi tanulók és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a témakör, a
hozzárendelt követelmény és az értékelés.
A többségi iskolák számára készült tantervi tananyag belső struktúráját
átdolgoztuk. Az SNI tanulók tantárgyi témaköreit átcsoportosítottuk. Elsősorban
a magyar nyelv és irodalom illetve a matematika tantárgyak esetében
évfolyamok közötti átrendezésre is sor került.
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A tantervben párhuzamosan jelenítettük meg a témaköröket. Ezzel szinkronban
fogalmaztuk meg a követelményeket az adott témakörhöz rendelve úgy a
többségi iskola tanulóinak, mint az SNI tanulóknak.
A tanterv tantárgyi témakörei és e módszerek súlypontozottan szerepelnek.
Valamennyi követelmény teljesíthető.
A továbbhaladás feltétele az SNI és többségi tanulókra egyaránt egyértelműen,
részletesen került meghatározásra.
A taneszközök felsorolásánál külön utalunk az SNI tanulók tankönyveire,
segédkönyveire és segédeszközeire.
Az értékelés formája és módja tantárgyanként kidolgozott. Előtérbe helyezett a
formatív és a diagnosztizáló értékelés valamint a folyamatba épített ellenőrzés.
Minden tantárgynál évfolyamonként kidolgozott a habilitáció/rehabilitáció.
A helyi tanterv felépítése a szillabus-típusú tantervek elrendezését követi:









A tantárgyak rendszere és heti óraszáma évfolyamonként
Az adott tantárgy cél-és feladatrendszere általánosan és
évfolyamonként
Kiemelt
közös
követelmények
tantárgyanként,
évfolyamonként
Szaktárgyi követelmények évfolyamonként
A továbbhaladás feltételei évfolyamonként tartalmaknak,
témáknak megfelelően
A témakörök és azon belül a tananyagtartalom
meghatározása a többségi és SNI tanulók számára
A tanulói és a tanítást-tanulást segítő eszközrendszer
évfolyamonként és tantárgyanként
Az ellenőrzés-értékelés formája és módja

Az integrált tantervünk ellenőrzése, értékelése, minősítése belső önértékeléssel,
önelemzéssel, bemeneti és kimeneti méréssel történik. A tanterv
használhatóságát és taníthatóságát igazolják a versenyeredményeink. Évek óta
részt veszünk a Megyei komplex tanulmányi versenyen, ahol a szegregáltan
oktatott SNI tanulók csapata között a mi iskolánk SNI tanulói 4-5. helyezést
érnek el az induló 6 csapatból.
Évek óta sikeresen tanulnak tovább diákjaink a szakmunkás képző intézetekben.
A lemorzsolódásuk nem nagyobb, mint a többségi iskolás gyerekeké.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóink jövőjét, a munkaerő piaci sikerességét
nagyban befolyásolja az a tény, hogy befogadó iskolában és integrált tantervvel
folyt az együttnevelésük.
7. Óratervek 1-4. évfolyam
Kerettanterv által kötelezően teljesítendő óraszámok
Új NAT
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1-3. osztályban kalendárium komplex tantárgyat tanítunk ének-zene, rajz és
technika tantárgy helyett.
4. osztályban az osztályfőnöki órát a technika és életvitel órába integráltuk.
8. Óratervek 5-8. évfolyam
4-6. osztályban a Művészetek építőkockái komplex művészeti tantárgyat oktatjuk
7-8. osztályban a Művészetek építő kövei komplex művészeti tantárgyat oktatjuk
6. osztályban az 5. és 6. osztály háztartástan témarészeit összevontan tanítjuk a
technika órákon az első és második félévben.
7. osztályban az 7. és 8. osztály háztartástan témarészeit összevontan tanítjuk a
technika órákon az első félévben.
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Tantárgyi rendszer és óraszámok,

H 2013

H2013

Tantárgyak/évfolyam

1. oszt.

2.oszt.

Magyar nyelv és
irodalom

7+1T

8

2016-2017. tanév
H 2013
H2013

H2013

H2013

H2013

3.oszt.

4.oszt.

5. oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

8

6,5+1,5D

4 +1Sz

3+1 SZ

4 +0,5Sz

2,5

4+1 T
Csop.bont.+2 óra
nyelvtan
2,5

2

2

H 2013

Történelem és
állampolgári ismeretek
Idegen nyelv

2 SZ

2 SZ

2 SZ

3+2SZ

3 +1SZ

3+ 1 T

3

3

Matematika

4+1T

4+1T

4+1T

4

4

3+1 SZ

3+1 SZ

Erkölcstan
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Hon-és népismeret
Fizika
Biológia, egészségtan
Kémia
Földrajz
Kalendárium

1

1

1
1

1
1

1

1
1
2

1
1T

1

1
1
1

3+1 SZ
Csop.bont.+2 óra
nyelvtannal
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

Művészetek
építőkockái(ének-zene,
rajz)

2

4

4

2
1

4
2

2
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2

Művészeteképítőkövei(é
nek-zene, rajz)

Életvitel és gyakorlat/
Technika, életvitel
Életvitel, és gyakorlat,
Fizika, informatika

2
1

1

1

1

Háztartástan és életvitel
Technika

Testnevelés
Mozgókép és média
ismeret
Népismeret
Osztályfőnöki

2

1

1
5

5

5

1

1

1

5

5

0,5
0,5
5

5

1
1

1
1 SZ

1
1 SZ

1 SZ

1
5

Összesen kötelező 28

28

29

29,5

30,5

31

39,5

További időkeret (G)

24

24

23

24

21,5

20,5

25

23,5

Felzárkóztatás vagy
tehetséggondozás (E)

2

2

2

3

4

4

2G

2G

felzárkóztatás vagy
tehetséggondozás (I)
Nkt. 27. § (5)
bekezdés

1

1

1

1

1

1

1

1

Roma kisebbségi
oktatás

2

2

2

2

2

2

C) SNI habilitációs
törvényi órakeret

3

3

3

3

3

3

4

4

Napközi

20

20

19

18

10,5

17

17,5

29

10,5

33

ÖSSZESEN

52

52

52

55

51

34

51

56

56

Összes óra: 243,5 tanóra + 40 óra szakkör + 132,5 óra napközi = 416 óra
405 + 11 könyvtár= 416/24 óra= 17,3 fő
Óraszám, ami osztály szinten nem megadható



Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra 1-8. osztály heti 1-1- óra
Egyéni fejlesztésre: 1-4. évfolyamon tanulónként heti 2 óra szükség esetén Nkt. 27. §
(6) bekezdés
 Egyéni fejlesztés 1-8. BTMN tanulók részére: tanulónként heti 10 óra (
átcsoportosítható) Nkt. 27. § (7) bekezdés
Kézműves szakkör (népismeret)
12 óra
Énekkar
2 óra
Vöröskeresztes szakkör
2 óra
Sportkör
6 óra
Magyar felkészítő továbbtanulásra
1 óra
Matematika felkészítő továbbtanulásra
1 óra
Beás szakkör (tanárfüggő)
2 óra
angol felkészítő továbbtanulásra
1 óra
Informatika felkészítő továbbtanulásra
1 óra
Informatika szakkör
2 óra
M
édia
1 óra
Könyvtár
11 óra
Összes:
29 óra+ 11 óra = 40 óra
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10.A Modulok óraszámai
Önálló tantárgyként oktatott modulok:
-hon és népismeret

6. osztály

heti 1 óra

Az önálló tárgyként oktatott tárgyak értékelése osztályzattal történik félévkor vagy év
végén.
Közoktatási törvény 53§ (3)-(4) értelmében a szülők kérésére napközi, illetve
tanulószobai foglalkozásokat kell szervezni. Ebben a tanévben a magas délelőtti
óraszámok miatt falvanként alakítottunk ki délutáni csoportokat.
14. Komplex művészeti integrált tantárgyaink
14..1 Komplex művészeti tantárgyunk a Kalendárium 1-3. évfolyamon énekzene; technika, vizuális kultúra, beás nyelv és népismeret
A Kalendárium és A művészetek építőkockái 1-6. évfolyamon működő komplex
művészeti tantárgy.
A tárgy tananyaga és tevékenységrendszere nagymértékben támaszkodik a tanulók –
hozottkulturális
tapasztalataira,
szubkulturális
megnyilatkozásaira,
médiaélményekre. Egyszerre elfogadó és értékközpontú. Arra hív fel, hogy az
osztályban zajló befogadó- és alkotófolyamatok világában toleráns dialógus alakuljon
ki értékek között, s az egyre igényesebb művészeti képesség nyomán alakítsa ki-ki
saját, egyéni ízlésvilágát.
A Kalendárium tanterv a NAT követelményrendszerének figyelembe vételével
készült. Elsősorban a Művészetek műveltségterület általános és részletes
követelményeiből teljesithetők általa. Emellett részlegesen részt vállal az irodalmi
nevelés, gyakorlati-technikai nevelés (Életvitel gyakorlati ismeretek) és a
mozgáskulturális neveléshez sorolható követelmények révén a Testnevelés és sport
műveltségterület
követelményeinek
megfelelő
fejlesztésből.
Természetes
összefüggése az Ember és társadalom műveltségterülete követelményeivel is.
A program 3 éves ciklusonként építkezik, s az első három tanévet egységes
kezdőszakaszi folyamatnak tekinti. Így követelményt a 3. év végére fogalmaz meg.
Teljes tantárgyi rendszerében más művészeti tantárgyak is szolgálják a nevelésioktatási feladatokat.
A követelmények megfogalmazása javarészt maga is komplex-integrált, ezzel együtt
nyomonkövethető a fejlesztési területek szerinti tagolás, vagyis
 néprajzi ismeretek, tájékozottság
 irodalmi képességfejlesztés
 zenei (énekes-zenei) képességfejlesztés
 mozgáskulturális képességfejlesztés
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 dramatikus képességfejlesztés
 vizuális-kézműves-gyakorlati képességfejlesztés .
A Kalendárium tanterv a KOMP (TÉKI)nevű átfogó un. komprehenzív
iskolafejlesztés tantárgy-modulja. A KOMP (Tizenkét osztályos komplex iskola)
modellje az együttnevelés elvei alapján érettségiig ill. az első szakma megszerzéséig
személyre szóló differenciálás eszközrendszerével mintegy egy fedél alatt biztosít
sikeres iskolázást különböző képességű illetve különböző szociokulturális
környezetből érkező tanulók számára.
A tanterv tantárgyi rendszerében a 4. évfolyam kezdetétől a Művészetek műveltségi
területe követelményeinek teljesítésére újabb tantárgy,A művészetek építőkockái
elnevezésű, szintén komplex tárgy lép be. E tantárgy keretei között a folklorisztikus
szokásjátékok keretei közé stilárisan nem, vagy nehezen illeszthető tevékenységek ill.
műveltségi tartalmak feldolgozására kerül sor (pl. a zenei alkotások
rögzítésére,felidézésére alkalmas jelekkel összefüggő írás-olvasás tanítása).
A Kalendárium tantárgy elnevezésében az az elv fogalmazódik meg, hogy az esztendő
rendjét követő népszokásokban az életkori sajátosságoknak különösen megfelelő
komplex-organikus egységben jeleníthető meg érzelem és intellektus, szellemi alkotás
és tárgyi cselekvés, játék, a szöveg, a ritmus, a dallam,a mozgás, tárgyak, eszközök.
Az organikus egység igen alkalmas arra, hogy a követelmények általa jól motiváltan,
a fejlődő gyerekek sokféleségét elfogadóan, kifejezően érvényesüljenek.
A Kalendárium tantárgy tanterve az 1-3. évfolyamok számára tartalmaz részletesen
kidolgozott tananyagot.
A tantárgyba foglalt tartalmak feldolgozására a leghatékonyabbnak az un. projekt-nap
bizonyult. Egy teljes nap zajlik le a Kalendárium tevékenységeivel és sajátos
stílusában, egynemű közegében. Minden témának van egy előkészítő, jobbára
gyakorló, ismeretszerző, fejlesztő szakasza és egy a szokást - valóságos
ünnephelyzetben - eljátszó, inkább képességalkmalmazó, képességfelhasználó
zárószakasza.
Tárgyunk elsősorban képességfejlesztő, a néprajzi, hagyományidéző közeg
voltaképpen keretezi, integrálja a Nemzeti Alaptantervben külön-külön megnevezett
fejlesztendő képességek köreit.
A témák megnevezése tanévenként ismétlődik azonos - a parasztkalendárium
hagyományos elnevezését követi. Az évek során megmutatkozik bizonyos építkezés,
az ismétlések csak annyiban ismétlések, amennyire a kisiskolás pszichikus fejlődése,
ritmus- és biztonságigénye azt feltételezi.
Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak.
14.2 „Művészetek építőkockái”- komplex tantárgy4-6. évfolyam; ének-zene,
vizuális kultúra, népismeret
Az 2003/2004-es tanévtől tovább vittük a művészeti programot.
A Kalendárium tantárgy folytatásaként a „Művészetek építőkockái„ komplex tantárgy
bevezetésével a 4-6. osztályban. Ez a komplex tantárgy is, mely továbbra is a tanulók
tevékenykedtetésére épül, alkalmas az SNI tanulók integrálására.
A tanulók hozott kulturális tapasztalataira támaszkodik. A folklorisztikus élmények
mellett egy új típusú művészettel való kapcsolatteremtés kerül előtérbe. A témák
feldolgozásának menete:
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Definíció
Néphagyományok felkutatása
Népismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Tánc
Dráma/bábjáték
Olykor irodalom

A témák feldolgozása rajz és énekórákat felváltó komplex foglalkozásokon
történik heti 3 órában. Néhány példa a témákból:
 Nagy jelképek: életfa;
 Motívumok
 Szimmetria-aszimmetria
 Harmónia diszharmónia
 Szín, hangszín stb.
A multikulturális tartalmak /népismeret tanítása/ beépítésével helyi tantervvé
dolgoztuk ki.
A művészetek építőkockái épít arra, hogy a Kalendárium tantárgy kertei között a
Művészetekhez rendelt követelmények időarányosan teljesültek.
A művészetek építőkockái tantervben témák láncolata jelenik meg. Egy- egy téma
egy- egy fontos, a gyerekek számára érdekesen közvetíthető esztétikai probléma.
Olyan , mely általában több művészeti nyelvben is jelen van. A témát gazdag
feladatsor ( etűdök láncolata )
14.3.Művészetek építőkövei komplex tantárgy(ének-zene, rajz) 7-8. o.
Éves óraszám: heti: 2óra x 37 = 74 óra
A Művészetek építőkövei komplex tantárgy 7. és 8. évfolyamon, mely az ének-zenét
és a rajzot foglalja magában.
A Művészetek építőkockái című tantárgy teljesen megfelel a Művészetek építőkövei
tantervi előzményeinek, s fedi a NAT-ban előírt követelményeknek.
A gyerekeknek az egyes évfolyamokról történő áthaladás nem okoz nehézségeket,
hiszen 4. évfolyamtól kezdve alkalmazzuk ezt a komplex tantárgyat.
Az új célokhoz kapcsolódó feladatok meghatározása:
Lásd az aktuális évfolyamok tanmenete.
Témakörök: 7. évfolyam: 1. Konfliktus
2. Illúzió, látszat
3. Aranymetszés, egyensúly
4. Nézőpont
8. évfolyam: 1. Tükör – híd – rák
2. Szerves, szervetlen
3. Modell
4. Szabadság, rend
Mérés, értékelés:

38

Bemeneti mérések: 4. és 7. évfolyam
-Célja: megállapítani a gyermekek előzetes ismereteit, mely segítséget nyújt és irányt
mutat a pedagógusnak a tanulásszervezésben.
-Eszköze: Diagnosztizáló feladatsor a tantervben foglalt követelmények szerint.
Kimeneti mérések: 6. és 8. évfolyam
-Célja: milyen mértékben sajátították el a tanulók a komplex tantárgyi
követelményeket.
-Eszköze: Diagnosztizáló feladatlap
- Évközi mérés: Diagnosztizáló és témazáró feladatlap.
-Értékelés: érdemjeggyel, dicsérettel-( szóban, írásban)
Félévkor és tanév végén szummatív értékelés érdemjeggyel.
Alkalmazott munkaformák:
Differenciált és kooperatív munkaformák előtérbe helyezése a frontális
osztálymunkával szemben, ezzel segítve a hátrányos helyzetű és kudarcnak kitett
tanulók felzárkóztatását.
Tanulásszervezési folyamatokban alkalmazzuk az IPR elemeit /az éves óraszám 50%ában, IKT: 30%-ban /:
Differenciálás: Fontos, hogy a tanulók a saját képességeiknek megfelelő feladatokat
kapjanak.
Kooperatív pedagógia: a változatos tanulásszervezési módszerek élvezhetőbbé teszik
a tanítási órát.
Multikulturalizmus: Figyelembe kell vennünk a különböző nemzetiségű tanulók
kulturális különbségeit.
Projektpedagógia: tanulók és tanárok által közösen választott témakör feldolgozása a
projektek alkalmával.
Házi feladatot a tanulók nem kapnak.

Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak.
15.A tanulásszervezés
A Támop 3.1.4.pályázat ban új oktatásszervezési eljárásokat alkalmazunk .
Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül Művészetek építőkövei komplex
tantárgy(ének-zene, rajz) 7-8. o.
Témahét: erdei iskola 3. évf.
Moduláris oktatási program 8.b. egészséges életmódra nevelés
Három hetet meghaladó projekt 1-8. évf. Húsvétváró projekt
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16.Rugalmas tanrend
Az általános iskola eddig ugyanazt a tananyagot tanította ugyanannyi óraszámban
ugyanolyan feltételek között minden tanulónak, ezért nem tud az iskola minden
tanulója számára egyformán hasznos lenni. A tanulók ugyanis különböző
adottságokkal és különböző körülmények közé születnek. A teljesítmények és a
képességek nem csak attól függnek, hogy milyen adottsággal születik valaki, hanem
attól is, hogy hová. Az óvodánk beóvodázási körzete megegyezik az iskoláéval.
Nagyon fontos az óvodával való kapcsolattartás. A leendő elsős tanítónéni/k/
folyamatosan megismerik leendő tanítványaikat az óvodai foglalkozások során.
A gyerekek közötti fejlettségbeli különbségek már az iskolába lépéskor plusz, mínusz
két és fél évet tesznek ki, ami 16 éves korig meghaladja a plusz, mínusz öt évet.
Mindez az adottság közti különbségekből és a szociális környezet különbségéből
származik.
Az iskola alsó tagozatában a kezdő szakasznak óriási jelentősége van, mert alapozó
funkciójú, a későbbi eredményes tanulás feltétele.
Iskolánk tanulóinak heterogén összetétele, arra késztetett bennünket, hogy ’97
szeptember 1-jével egy kipróbált és jól bevált programot vezessünk be az alsó
tagozaton. A merev órarend helyett rugalmas napi foglalkozási rend van. A mereven
elkülönülő 45 perces órák helyett nagyobb tevékenységblokkokban szervezzük a
tanulók iskolai életét.
A 8-tól 12-ig rendelkezésünkre álló 240 percet a következőképpen osztjuk be. Az első
blokk megkezdése előtt az osztályban elhelyezett szőnyegen a tanító néni köré ülve
mindenki elmesélheti mi történt vele előző napon.
Az első blokk 8-10-ig tart, közbeiktatott felfrissülést biztosító tevékenységgel. A 4550 perces foglalkozások az új anyag elsajátíttatásának megszervezése és rövidítése.
Közepes időtartalmú 20 perces foglalkozások szaktárgyi feladata a gyakorlás,
képességfejlesztés, pihentetés, erő és- figyelem frissítés.
Rövid, kb. 10 perces foglalkozás, a szinten tartó, felejtést akadályozó gyakorlás.
10 órától tízóraiznak a gyerekek, majd ezután 11 óráig hosszú szünet következik.
A második blokk 11-12-ig tart.
A foglalkozások alatt nem a tanulókat differenciáljuk, különböztetjük meg fejlődési
ütemük szerint, hanem a tanulás, a munkavégzés feltételeit szervezzük meg
differenciált lehetőségek felkínálásával. Ezután a tanulók maguk döntik el, hogy a
felkínált lehetőségek közül melyiket választják. A három szintre kidolgozott fejlesztő
feladatlapokkal valósul meg a differenciálás, az öndifferenciálás.
Egy-egy tanév alatt 4 diagnosztizáló eredményvizsgálatot végzünk. A lemaradt
tanulók és a tehetségesek egyéni foglalkozása is megoldható a csoportmunkában
történő csoportmunkával. Az önértékelés, önellenőrzés szervezeti kereteként a
csoportos önellenőrzés vált be rendkívül jól. A háromcsoportos szervezési formát a
gyakorló-fejlesztő munkában is igen jól hasznosíthatjuk
Az 1997/98-as tanévtől folyik iskolánkban e program alapján a tanítás.
Ez egy lehetséges módja a hatékony tanulásnak, és az esélyegyenlőség
megteremtésének.
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A felső tagozatban a tanulók heterogén összetétele miatt nagy segítséget jelent a
csoportbontás és az ugyancsak több szintű differenciálás az órákon.
17.Differenciált tanulásirányítás, (SNI többszintű feladatlap rendszerrel-jó
gyakorlat)
Differenciált tanulásirányításunk az egyéni különbségeket figyelembe véve, biztosítva
a különböző haladási ütemhez a rugalmas időkeretet, maximálisan egyénre szabott.
Az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztés kellő időpontban folyik, optimális
szinten, minőségben és mennyiségben. Ehhez gondosan megválasztott, aktuálisan
változó munkaformákat alkalmazunk. Így elsősorban individualizál és részben
egyénre szabott formát, valamint páros és csoportmunkát. A csoportmunkák közül is
elsősorban 3. és 4. évfolyamtól a kooperatív módszert. Hiba lenne azt állítani, hogy a
frontális osztálymunkát teljes mértékben felszámoltuk. Nem így van, csupán ritkán
alkalmazzuk, s általában kooperatív technikákkal vegyesen. Ezen differenciálási
módok együtt, párhuzamosan vannak jelen a munkánkban. Az elvégezendő
feladatokat a pedagógus egy adott témában a tanulók képességeihez igazítva 2-3 vagy
akár több tudásszinten is felkínálja a gyerekeknek, melyből ők önállóan választanak
saját érdeklődési körüknek megfelelően. A testhez álló feladatlap kiválasztását
követően a megoldás során felmerülő esetleges nehézségeket, problémákat
csoportonként megbeszélik, majd elkezdődik a munka. A komplex művészeti nevelés
során többféle technika elsajátítását ajánljuk fel egy időben, mely közül a gyerek
kedve szerint választhat. A nevelő feladata ezután kettős. Vagy valamely csoport
feladatlapjának megoldásában segít, vagy egyes tanulókkal teljesen más egyénre
szabott feladatot végeztet. Ez a munka is igen szerteágazó lehet, hiszen a sajátos
nevelésű, integráltan oktatott enyhe értelmi fogyatékos fejlesztésén túl, a bármely
okból hátrányban élő felzárkóztatásán keresztül a tehetséggondozásig. Az
alapkészségek kialakításakor az elsajátítandó ismereteket fokozatosan, minél apróbb
összetevőire bontjuk szét. Első évfolyamon még csak kettő esetleg három összetevőre,
de a negyedik évfolyam végére akár öt-hatra, vagy még többre is. Tapasztaltuk, hogy
minél több szintet alakítunk ki, a tanulás folyamata annál sikeresebb lesz. Részben ez
is elősegíti az órai motiváció folyamatos magas szinten tartását. Az eltérő tudásszintű
feladatlapok önmagába nem elegendőek. Figyelni kell a munka tempójára is. Ez
viszont újabb feladat elé állít bennünket. A feladatlapok mellé szorgalmi feladatokat
kell felajánlani. Szintén különböző szintűeket. Ezek a szorgalmi feladatok igen
változatosak lehetnek. Ezekkel a feladatokkal gyakoroltathatjuk a már meglevő
ismeretanyagot, fejleszthetjük valamely képességet. Ennek technikai kivitelezése lehet
a könyvtár és informatikai terem használata, vagy fejlesztő játékok használata, vagy
úgynevezett zsebekben, zsákokban elhelyezett plusz feladatok, táblai feladatok,
tankönyvi gyakorlók. Ezt fokozni tudjuk még a pszichológus és a fejlesztő pedagógus
beléptetésével, mely által a „ kéttanítós” oktatási modell valósul meg. Ennek az
egyéni fejlődési tempót követő tanítási- tanulási rendszernek sajátos az értékelése is.
Pozitív értékelési attitűdre törekszünk szöveges értékelésen keresztül.
18.Kooperatív módszer alkalmazása a tanulásszervezésben
Ezt a módszert pedagógusainknak mindenképpen tanulmányozni kellett s kell
még a mai napig is , hiszen a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű képzésre nem
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voltak, s sajnos még napjainkban is csak elvétve vannak berendezkedve. Pedig alapos
kutatási eredmények igazolják ( pl.Spencer Kagan kutatásai ), hogy társadalmunk
egyre változékonyabb , kiszámíthatatlanabb. Ezért a felnövő nemzedéknek
alkalmazkodni kell a változásokhoz. De nem elég alkalmazkodni, tudni kell benne
eligazodni is és a társas helyzetek valamennyi változatában értelmesen viselkedni.
Ehhez viszont már nem elegendő csak versengő stratégián alapuló tanulásszervezés.
Szükség van az együttműködésre, mert „Az egyén a kooperatív tanulás módszerével
megtanulja az iskolában , hogyan figyeljen oda másokra, hogyan törődjön azzal, hogy
társa tudja-e a feladatát, megtanulja, hogy egy szöveget, feladatot, elméletet
hányféleképpen lehet értelmezni, hányféle módja van a megjegyzésnek, megtanulja,
hogy különbözőek vagyunk. Megtanul várni, amíg a másik elkészül, egyszóval olyan
nélkülözhetetlen szociális készségekre tesz szert , amelyek később egészen biztos
hasznára válnak.” (Kagan, 2001, XI.p.) Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a
továbbiakban egyáltalán nem kell használni az egyénre szabott és kompetitív
tanulásszervezést. Sőt! Ellenkezőleg! A kooperatív, a kompetitív, és az individualizált
tanulásszervezési módok együttes használata vezet el bennünket a leghatékonyabb
oktatáshoz. Természetesen a módszer alkalmazásának kezdetén bennünk is számos
kétely fogalmazódott meg. Többek közt :

Megbomlik a rend az osztályban és nehéz lesz kezelni a fegyelmezetlennek
tűnő társaságot,

Rengeteg időt vesz el a felkészülés egy-egy órára , ami nem hozza meg a várt
eredményt,

Sok energiát felemészt az idő helyes beosztása és nem is biztos , hogy jól lehet
vele gazdálkodni

A jól teljesítő diákokat hátráltatja a fejlődésben, hiszen gyengébb társaikra kell
figyelni; vagy segíteni őket vagy bevárni a feladattal,

Nincs jól használható tankönyv az ilyen jellegű oktatáshoz

Rengeteg plusz feladattal jár az óraszervezés, melyhez fénymásolatok egyéb
anyagok kellenének, melyre az iskola költségvetése nem képes,

Hitetlenkedve fogadják a szülők az új módszert és elégedetlenek lesznek
ezáltal a pedagógus munkájával,

Év végére így nem lehet teljesíteni a követelményeket
Ezek a kételyek már szerencsére a múlté. Azok a nevelők akik használják óráikon a
kooperatív módszert ma már tudják , hogy mennyi szabadságot ad a tanítónak a
munkájuk során. Mekkora a motiváló ereje, mennyi lehetőség rejlik benne, mennyire
jól alkalmazható a közösségfejlesztésre, kiváló a tehetséggondozásra, sokat segít a
felzárkóztatásban, rugalmas, általa jól fejleszthetők a társas készségek , nő a tanulók
önbecsülése, kialakul a belső önkontroll érzése, felébreszti a belső motivációt, a
gyerekek nyíltabbak lesznek, önállóbbak, aktívabbak, a nevelők pedig kiléphetnek az
előadó szerepkörből és társai lehetnek a diákoknak.
Ezeket a pozitívumokat tapasztaltuk. Láttuk, hogy a gyerekek jól érzik magukat, ha
valamely szerepet betölthetik a csoportban. Lelkesen végzik a munkájukat. Jobban
motiváltak a feladatra, kitartóbbak a feladatmegoldásoknál, több ideig képesek
koncentrálni, mintha lassabban fáradnának el, örülnek, hogy megbeszélhetik a
problémákat, hogy kérhetnek segítséget egymástól akár hangosan is. Nem rettegnek a
kudarcélménytől, hiszen pozitív megerősítést kapnak nevelőtől és társtól egyaránt.
Ez a módszer bármely tantárgy oktatására a lehető leghatékonyabban használható.
Számunkra kiváló eszköz céljaink eléréséhez.
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Mivel 1-3. évfolyamon már 8 éve szakítottunk a hagyományos tanrenddel, így
tantermeink is elég változatos, kötetlen formát tükröznek, melyek tökéletesen
kiszolgálják a csoportos oktatás követelményeit.
Kooperatív módszerek alkalmazása a különböző témájú feladatoknál:
Ahhoz, hogy szellemileg is és fizikálisan is egy egészséges közegben tudjunk
dolgozni helyesen megválasztott csoportokra van szükségünk. A kooperatív csoportok
összeállításának egyik legfontosabb szempontja a heterogenitás. Mivel
évfolyamainkon tanuló diákok életvitele elég különböző, így nem nehéz teljesen
vegyes csoportokat létrehozni. Ezek a csoportok azonban nem állandóak. Az
egészséges és hatékony működés érdekében az év során háromszor- négyszer
újraszervezzük őket. A heterogenitásnál figyelembe vesszük a nemek közti
különbséget, a képességek különböző ütemű fejlődését, az érdeklődési kört, az etnikai
hovatartozást, a szociális háttért, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az etnikai
keveredés meglepően javítja az etnikumok közötti kapcsolatokat. Ez a jelenség
nagyon jól megfigyelhető a tömbösített , komplex művészeti órán, ahol
multikulturális elemekkel bővítettük programunkat. A népek kultúrájának
megismerése, bizonyos elemeinek megtanulása spontán adódik. Nincs
megkülönböztetés, diszkrimináció, hiszen mindenki elmondhatja véleményét,
mindenki meghallgattatik, s nem utolsó sorban mindenki véleménye fontosnak számít.
A gyerekek ebben meg is erősítik egymást azzal, hogy mondandójukat eljátsszák,
eléneklik, kitáncolják…stb. Jól érzik magukat együtt, játékosan észrevétlenül ismerik
meg egymás kultúráját, s mi több ezáltal megtanulják az egymás iránti tiszteletet.
A kooperatív munkaforma feltétele a négy alapelv együttes teljesülése. Vagyis a
párhuzamos interakció, az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség és az egyenlő
részvétel egysége. Egy táblázat segítségével megpróbáljuk illusztrálni, hogyan valósul
meg a kooperativitás egy-egy tanórán:
19.Projektorientált oktatás
Iskolánk társadalmi környezete, a tanulók, a szülők sokszínűsége, eltérő társadalmi,
kulturális helyzete, a gyerekek különböző szociális, értelmi, érzelmi érettségi foka
olyan új pedagógiai módszerek keresésére ösztönözte intézményünk pedagógusait,
amelyek biztosítják a gyerekek ideális fejlődését.
Az integráltan oktatott tanulók bevonása a közös feladatok megoldásába ezzel a
pedagógiai, módszertani eszközzel, a projektorientált oktatással különösen hatékony
lehet.
Minden gyerek kibontakoztathatja az egyes feladatok megoldása közben egyéni
képességeit, aktívan részt vehet a közös munkában, hozzáadhatja saját egyéniségét,
munkáját a létrejövő produktumhoz.
A kitűzött cél, a projekt megvalósítása ugyanis egyéneknek, pároknak, kisebb
csoportoknak az összehangolt munkáján alapul. Az adott csoport lehet egy osztály,
alsó- vagy felső tagozat, de bizonyos esetekben az iskola egésze is.
Egy-egy projekt megvalósítása nem csak az érintett közösség, osztály és nevelőik,
szaktanáraik munkáján alapul, hanem feltétele más résztvevők, pl. a szülők bevonása,
együttműködése is.
Intézményünk az 1997/98-as tanévtől kezdve alkalmazza tudatosan ezt a pedagógiai
módszert.
Az alsós tanórai keretbe beépített „Kalendárium” elnevezésű komplex
képességfejlesztő programon kívül számos más, órarenden kívüli projekt szolgálja az
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aktív képesség kibontakoztatását, az ismeretszerzést, az egyéni- és csoportos
kompetenciák fejlesztését.
Helyszínei: maga az iskola, annak szűkebb környezete, vagyis a körzet községei,
természet közeli lehetőség, /pl .:erdei iskola/ vagy az osztrák iskolakapcsolat révén
egy másik ország.
Az egyes projektek megvalósulása után azok eredményeit is láthatják, átérezhetik a
résztvevők, közvetlenül tapasztalhatják annak sikereit, az elvégzett közös munka
örömét.
Ezt megoszthatják pl. a családtagjaikkal is, amikor hazaviszik a karácsonyváró vagy a
húsvétváró projekt saját maguk által készített dísztárgyait, vagy elmesélik az erdei
iskolában, az osztrák kiránduláson szerzett élményeiket.
Állandó projektjeink:


„Kalendárium”



Erdei iskola



Karácsonyváró



Húsvétváró



Partnerkapcsolat az ausztriai Eggersdorf iskolájával



Márton- nap



Egészséges életvitel nap

Az IPR-ben a projektelemek megtalálhatóak.
20. A TÁMOP 3.1.4. pályázatban vállalt tanulásszervezési módok
A 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP 3.1.4. keretében bevezetésre kerültek a
kompetencia alapú oktatás programcsomagjai az alábbi kompetenciaterületeken
és évfolyamokon.
Kompetenciaterület
„Szövegértés-szövegalkotás” – teljes tanórai

Tanulócsoportok
7. osztály

lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási
programcsomag bevezetése

„Matematika”
teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú
oktatási programcsomag bevezetése

Szociális és életvitel
„A”- típusú
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű
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1.-3.osztály
5. o.
6. évfolyam
6. évfolyam

oktatásban – magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelv) 2010-2011-es tanévtől nem alkalmazzuk
Műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli oktatása 7. osztály
Művészetek építőkövei
Háromhetet meghaladó projekt megszervezése 1.-8. évfolyam
tanévenként 1 projekt
(adventi, karácsonyi készülődés)

Témahét megszervezése tanévenként 1 témahét

Kétévente 3.és 4. évfolyam

(Erdei iskola)

Moduláris oktatási program megszervezése tanévenként 1 program

8. évfolyam

(egészségnevelés)

IKT eszközökkel támogatott tanóra –
a programban érintett tanórák 30 %-a

1-8.osztály

20.1.A kompetencia alapú oktatás

Iskolánkban az 1-3. és 5. évfolyamon matematika kompetencia, 7. évfolyamon
szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag alkalmazása folyik. A
tantárgyakat a modulok 100 %-ban lefedik.
IPR-t 50 %-ban, IKT-t 30 %-ban alkalmazunk 1-3, 5. és 7.évfolyamon

Kapcsolatos alapelvek
 Gyermekközpontúság
 Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
 A tudás- és képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
 Képesség- és személyiségfejlesztés
 Új típusú tanári attitűd
 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat
 Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
 Fokozatosság és folyamatosság
 Valóságos tanulási környezet
 Integrációs elv
 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
 Óvoda-iskola átmenet támogatása
A kompetencia alapú oktatás céljai:
A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben
hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról,
vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik.
„Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.”
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A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége
van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a
társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
 Anyanyelvi kommunikáció
 Idegen nyelvi kommunikáció
 Matematikai kompetencia
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 A hatékony, önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Kiemelt fejlesztési feladatok
 Énkép, önismeret
 Hon- és népismeret
 Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Gazdasági nevelés
 Környezettudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
 Testi és lelki egészség
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Szervezési módok/munkaformák
 frontális munka
 csoportmunka
 páros munka
 tanulópárban folyó munka
 részben egyénre szabott munka
 teljesen egyénre szabott munka
 rétegmunka
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Közösségi nevelés:
• A másság elfogadása, értékelése
• Empátia, tolerancia, kompromisszumkészség.
• Egymás megbecsülése, segítése, kooperációkészség.
• A személyes kapcsolatok jelentősége, egymás "szeretete".
• Az egészséges életmódra nevelés:
• Értékorientált életvitel
• Családi életre nevelés
• Szenvedélybetegségek megelőzése (játékszenvedély, dohányzás,
alkohol, drog)
• Környezeti nevelés:
• Az emberi élettér, a föld, víz, levegő, természet védelme.
• A közvetlen környezet, lakóhely, iskola, osztályterem védelme, rendje,
tisztasága, esztétikája.
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Hazaszeretetre nevelés:
Történelmi és kulturális értékeinek ismerete és megbecsülése, a nemzethez tartozás
és az identitástudat kialakítása.
• Az erkölcsi értékekre nevelés:
• Jóság, igazság, szeretet.
• Őszinteség, becsületesség.
• Felelősség
• Kirándulások, túrák, múzeumlátogatások Budapesten, az ország más
tájain
• Táborozások és erdei iskolák-.
• Projektek, tanórán kívüli fogalakozások.
• Tárgykészítés, képzőművészeti alkotások.
• Népi játékok, táncok, báb és egyéb előadások, jelenetek, dramatikus
játékok.
.
IPR elemei közül a következőket alkalmazzuk:
Árnyalt tanulóértékelés
Differenciálás
Kooperatív pedagógia
Multikulturalizmus
Óvoda-iskola átmenet
Projektpedagógia
Tanulómegismerési technikák
Tevékenységközpontú pedagógia
Tanulásmódszertan: „Tanulni jó!”
IPR-ben megvalósuló módszerek, munkaformák:
Kooperatív csop. munka, differenciált rétegmunka, páros munka
Naplóban rövidítve, eltérő színekkel jelöljük (IKT, IPR), mindezeket a tanmenetben is
feltüntettük, bővítve a munkaformákkal.
A továbbhaladás feltétele megegyezik a többi tantárgyéval.
20.2 Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
Műveltségi terület tantárgyi bontás nélkül
Művészetek építőkövei:
7. és 8. évfolyam
Éves óraszám: heti: 2óra x 37 = 74 óra
A Művészetek építőkövei komplex tantárgy 7. és 8. évfolyamon, mely az ének-zenét
és a rajzot foglalja magában.
A Művészetek építőkockái című tantárgy teljesen megfelel a Művészetek építőkövei
tantervi előzményeinek, s fedi a NAT-ban előírt követelményeknek.
A gyerekeknek az egyes évfolyamokról történő áthaladás nem okoz nehézségeket,
hiszen 4. évfolyamtól kezdve alkalmazzuk ezt a komplex tantárgyat.
Az új célokhoz kapcsolódó feladatok meghatározása:
Lásd az aktuális évfolyamok tanmenete.
Témakörök: 7. évfolyam: 1. Konfliktus
2. Illúzió, látszat
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3. Aranymetszés, egyensúly
4. Nézőpont
8. évfolyam: 1. Tükör – híd – rák
2. Szerves, szervetlen
3. Modell
4. Szabadság, rend
Mérés, értékelés:
Bemeneti mérések: 4. és 7. évfolyam
-Célja: megállapítani a gyermekek előzetes ismereteit, mely segítséget nyújt és irányt
mutat a pedagógusnak a tanulásszervezésben.
-Eszköze: Diagnosztizáló feladatsor a tantervben foglalt követelmények szerint.
Kimeneti mérések: 6. és 8. évfolyam
-Célja: milyen mértékben sajátították el a tanulók a komplex tantárgyi
követelményeket.
-Eszköze: Diagnosztizáló feladatlap
- Évközi mérés: Diagnosztizáló és témazáró feladatlap.
-Értékelés: érdemjeggyel, dicsérettel-( szóban, írásban)
Félévkor és tanév végén szummatív értékelés érdemjeggyel.
Alkalmazott munkaformák:
Differenciált és kooperatív munkaformák előtérbe helyezése a frontális
osztálymunkával szemben, ezzel segítve a hátrányos helyzetű és kudarcnak kitett
tanulók felzárkóztatását.
Tanulásszervezési folyamatokban alkalmazzuk az IPR elemeit /az éves óraszám 50%ában, IKT: 30%-ban /:
Differenciálás: Fontos, hogy a tanulók a saját képességeiknek megfelelő feladatokat
kapjanak.
Kooperatív pedagógia: a változatos tanulásszervezési módszerek élvezhetőbbé teszik
a tanítási órát.
Multikulturalizmus: Figyelembe kell vennünk a különböző nemzetiségű tanulók
kulturális különbségeit.
Projektpedagógia: tanulók és tanárok által közösen választott témakör feldolgozása a
projektek alkalmával.
Házi feladatot a tanulók nem kapnak.

20.3. Projekt
Megnevezés: Húsvétváró és karácsonyváró projekt. Évente váltakozva.
Évfolyam: 1-8-ig.
Együttműködés a szülőkkel: a 8 falu egyike bevonható egy helyi foglalkozásba. A
projektzáráson a szülők részvétele.
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Otthoni írásbeli és szóbeli feladatok: Írásbeli házi feladat nincs, csak gyűjtő és
kutatómunkát végeznek a tanulók. Szóbeli házi feladat adható.
Projekt megjelenése tanórán és azon kívül: a tanórai foglalkozásokba beépíthetők a
húsvéti ill. karácsonyi témakörök.(5 - 45 perc). Nem tanórai formában a kötelező
tananyagátadás formája: részt vesz kézműves tevékenységeken és kutatómunkában.
Ezek a foglalkozások a projekt ideje alatt 12-14 óráig zajlanak.
Iskolai írásbeli beszámoltatás formái: A projektzáró napon írásbeli és szóbeli
formában számot adnak szerzett és gyűjtött ismereteikről.
Értékelése: tárgyi jutalom, kirándulás adható, ha a következő követelményeknek
megfelelnek:
Tudja – mit ünnepelünk húsvétkor
- a nagyhét napjainak eseményeit
- felsorolni 3 húsvéti népszokást, hagyományt
- 2 szomszédos ország húsvéti ünnepkörét
Ismerjen – 3 tojásfestési technikát
- 2-3 húsvéti ételt, és egyet tudjon elkészíteni
- 3 híres Sándort, Józsefet, Benedeket
- 2-3 dalt és locsolóverset
Súlya: A projekt kompetenciát fejleszt, nem kötődik egy tantárgy teljesítmény
értékeléséhez sem. Ha délelőtti tanórán dolgozzák fel az adott projekt témáját, akkor
lehet érdemjeggyel értékelni.

20.4.Szociális kompetencia
Intézményünkben bevezettük a Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Én és
a világ című „A” programcsomagját 6. évfolyamon a következő tantárgyakba
illesztve:
-

Történelem (12 óra)
Természetismeret (16 óra)
Művészetek építőkockái (25 óra)
Technika és életvitel (13 óra)
Testnevelés (20 óra)
Földünk és környezetünk (12 óra)
Osztályfőnöki (18 óra)

A szociális kompetencia programcsomagot a fenti tantárgyakba beillesztve visszük
tovább, legalább egy osztályban, nem felmenő rendszerben, hanem mindig a hatodik
évfolyamon ismétlődve. A leírt óraszámoknak megfelelően osztják fel egymás között
a modulokat az érintett szaktanárok.
A bevont pedagógusok munkacsoportban, szoros együttműködésben dolgoznak a
programcsomag hatékony működtetése, az ezzel kapcsolatos feladatok
megbeszélésének, hatékony ellátásának érdekében. Szükség szerint konzultálnak
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egymással, a tapasztalatok átadásával segítve egymás munkáját és a tanulók szociális
kompetenciáinak fejlődését.
A szaktanárnak lehetősége van a modulok kipróbálásakor, feldolgozásakor
módosításokat, kiegészítéseket tenni, szelektálni az adott tanulócsoport
összetételének, képességeinek, igényeinek megfelelően.
A szociális kompetencia programcsomag feldolgozása tanórai keretben történik a fenti
bontásnak megfelelően. A bevont szaktanárok a megfelelő modulokat saját tantárgyuk
tanmenetébe beillesztik, a tanulók ezzel kapcsolatos munkáit saját munkafüzet
formájában összegyűjtik, ezzel dokumentálva munkájukat.
A szociális kompetenciával kapcsolatos helyi alapelvek:
-

Kiemelt szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos
feladatoknak
Közösségfejlesztés elősegítése
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának elősegítése
A környezeti és családi szociális hátrányok enyhítése
Tehetséggondozás elősegítése

A szociális kompetencia programcsomag bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos
célok, feladatok:
-

Kulcskompetenciák fejlesztése
Együttműködésre nevelés
Problémamegoldó képesség fejlesztése
Önálló ismeretszerzés módszereinek megismertetése, gyakorlása
Megfelelő értékrend kialakítása a tanulókban a világ és közvetlen környezetük
irányában
A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése

Alkalmazható módszerek az eddig használt hagyományos módszerek mellett:
-

Kooperatív tanulásszervezés
Projektmódszer
Páros munka
Csoportmunka
Differenciált tanulásszervezés
Készség- és személyiségfejlesztő játékok
Vita
Frontális óravezetés
Drámajáték
Önálló kutatómunka

Szükséges eszközök, feltételek:
-

Kinyomtatott modulleírások, külön tankönyvet nem használunk
A programcsomaghoz kapcsolódó tanulói munkafüzet minden tanulónak
(kinyomtatva)
IKT eszközök használata
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-

Könyvtár, informatika szaktanterem, tankonyha, tornaterem zavartalan
használatának biztosítása
Internethasználat biztosítása a kutatómunka elősegítésére
Kooperatív munkához szükséges tárgyi feltételek, eszközök biztosítása
A modulleírásokban szereplők közül nem minden eszköz áll rendelkezésünkre,
de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani a modulok
megvalósításához elengedhetetlen eszközöket.

Értékelés:
- Elsődleges szempont, hogy az értékelés fejlesztő jellegű, ösztönző legyen a
tanulók számára.
- Az értékelés fontos részét képezi a tanuló tanórai hozzáállása, attitűdje, órai
munkája, viszonyulása társaihoz és a feladatokhoz.
- A szociális kompetencia programcsomag moduljait feldolgozó órákon nyújtott
teljesítményt minden szaktanár a saját tantárgyán belül értékeli, beleszámítva a
félévi és tanév végi értékelésbe.
- A szociális kompetenciák fejlesztését célzó modulok feldolgozás esetén nem
alkalmazunk külön szummatív értékelést, hanem folyamatba épített fejlesztő
értékelés zajlik minden tanórán, illetve az egyes modulok lezárásakor.
- Minden esetben értékeljük a tanulók által a modulok feldolgozása során
egyénileg vagy csoportban létrehozott produktumokat, melyek a tanulói
portfóliók részét képezik, illetve a tanulók gyűjtőmunkáit, a modulok
feldolgozásához szükséges előzetes kutatómunkát.
- A fejlesztő értékelés történhet szóban, szövegesen vagy érdemjeggyel is.
- Az értékelés több szinten zajlik: önértékelés, csoportértékelés, pedagógus
értékelése.
Intézményünk környezeti nevelési programjából a következők valósulhatnak meg a
szociális kompetencia programcsomag alkalmazásának keretében:
-

az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi,
esztétikai és erkölcsi megalapozása
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
tolerancia kialakítása
a környezettudatos magatartás és életvitel segítése
az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
globális összefüggések megértése
létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
közösségfejlesztés, személyiségformálás
természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése
lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése
Történelem: helyi történelmi értékek bemutatása, hagyományok tisztelete,
őrzése
Életvitel és gyakorlati ismeretek: természetes anyagokból tárgyak, képek
készítése
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-

-

Művészetek építőkockái: élményrajz tanulmányi kirándulással, egy-egy
programmal kapcsolatban, plakát, faliújság készítése környezetvédelmi
akciókra, jeles napokra
Osztályfőnöki: beszélgetés a Földet fenyegető természeti problémákról, a
környezetvédelem fontosságáról
Környezet- és természetismeret: e tantárgyak tartalmi kereteibe beépül a
környezeti nevelés modul

Intézményünk egészségnevelési programjából a következők valósulhatnak meg a
szociális kompetencia programcsomag alkalmazásának keretében:
-

-

A testi-lelki egészség megőrzése
tolerancia kialakítása
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
Osztályfőnöki: beszélgetés az egészség témával kapcsolatban, drog-prevenció,
egészségre káros szerek elkerülése.
Természetismeret: Az egészséges környezet kialakítása (közvetlen és
közvetett). Az egészségmegőrzésre vonatkozó ismeretek megismertetése és
elsajátíttatása.
Technika és életvitel: egészséges táplálkozás
Testnevelés: egészség megőrzése, megóvása

20.5. Témahét
Erdei iskola
Az iskolai Pedagógiai Programunkban tanórán kívüli tevékenységként jelenik meg az
erdei iskola , melynek résztvevői a soron következő harmadik évfolyam tanulói és
pedagógusai.
Programját úgy terveztük meg, hogy az egyhetes ott tartózkodásunk során a
középpontban az erdei iskola környezete álljon.
Ennek keretén belül hangsúlyos szerepet kap a
o tantárgyi koncentráció
o nevelési feladatok :
- egészségre való nevelés
- szokásrendszer kialakítása
- személyiség – és közösségalakítás
- otthoni tevékenységgel kapcsolatos munkákban való részvétel (
mosogatás, takarítás)
o hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
o kommunikációs készségek fejlesztése
o értékes szabadidő, játékok megszervezése
o egészséges versenyszellem megerősítése
Az erdei tábor megszervezésénél kiemelt hangsúlyt kap a szülővel való
együttműködés szülői értekezlet , illetve egyéni kapcsolattartás formájában. Ezen
tevékenység következtében a szülők egymás közti kapcsolata is mélyül.
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A táborozás folyamán közvetlen kapcsolatba kerülnek a környező természettel,
elméleti és gyakorlati foglalkozások keretén belül, melynek eszközei a napi mérési
gyakorlatok, megfigyelések, megfigyelési naplók készítése, természetes anyagok
felhasználásával készült egyéni kreatív dísztárgyak.
Erdei iskola követelményei:
o képes rövid beszámolót tartani az erdőben szerzett élményeiből
o vizuálisan ábrázolja a tapasztalatait
o rendszerezi az ismereteit
o feladatlapon beszámol az erdő növény- és állatvilágáról szerzett
tapasztalatairól
o feladatlapon beszámol a vízpart növény- és állatvilágáról szerzett
tapasztalatairól
o képes megfigyeléseket végezni, rögzíteni a természeti jelenségekről
o megfelelően használja a mérési eszközöket
Az erdei iskola akkor sikeres, ha részvevői átlagos 75 %-os megoldással tesznek
eleget a követelményeknek.
Százalékértékek:
0-50 % - nem megfelelő
51- 64%- elfogadható
65-80% - közepes
81-90% - jó
91-100% -kiváló
A tanulók értékelése folyamatos, a felelősök bevonásával. A hét folyamán
jutalomkártyákkal, matricákkal és a tábor végeztével oklevelekkel motiváljuk
tanulóinkat a minőségi munka elvégzésére.

20.6. Moduláris oktatás
Iskolánkban mindig a 8. évfolyamon valósul meg az egészséges életmódra nevelés
modul, melynek időtartama 1 hét.
A modul a tanítási óránál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb tanítási egységből
áll.
Célja: kompetenciafejlesztés és az egészséges életmódra nevelés.
Fontos segítők a védőnő és az egészségtan tanár.
Témától függően kapcsolódik be a délelőtti tanítási órákba (osztályfőnöki óra,
biológia

óra,

magyar

irodalom,

művészetek
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építőkövei,

informatika

óra,

médiaismeret), a délutáni szabad sávban (12.00-14.00) a modul időtartama alatt
foglalkozásokon vesznek részt az adott témával kapcsolatban.
A moduláris oktatás megkívánja a módszerek sokszínűségét, előtérbe kerül a
kooperatív módszer, csoportmunka. A foglakozások lehetővé teszik a kooperatív
együttműködésből adódó közösségfejlesztést, személyiségfejlesztést. A modul során
megjelennek az IPR elemei: differenciálás, projektmódszer, kooperatív módszer,
hatékonyan alkalmazunk IKT eszközöket.
Házi feladatot nem adunk a moduláris oktatás során, a gyerekek gyűjtő-és
kutatómunkát végeznek, a modul végén projektzáró foglalkozáson mutatják be
produktumaikat.
Értékelése tantárgyi megfelelés esetén az adott tantárgyon belüli érdemjeggyel
történik.
21. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyv kiválasztást a pedagógusok végzik. A tankönyvválasztás elveit egyeztetik
az iskolaszékkel, a szülői munkaközösséggel, diákönkormányzattal.
Azokat a tankönyveket választjuk, amelyek a következő szempontoknak felelnek
meg.
20.1 Milyen tankönyvből tanuljanak az integrált SNI tanulók?
Képességeinek és életkoruknak megfelelő tankönyvek














Az iskola által kitűzött nevelési-oktatási célokhoz igazodnak.
Lefedik teljes szélességben a kerettanterv előírásait.
Az életkori és tantárgy pedagógiai sajátosságoknak megfelel az ismeretanyaga.
Segítséget nyújt a tantárgy motiválásához.
A tankönyv családnak folytatása van felső tagozaton.
Igazodik nyelvezetében, feladattípusaiban, jelzéseiben, utasításaiban a felső
tagozatos könyvekhez.
Tartalma tagolt, a tankönyv építkezése jó, az egyes témakörök egymásra épülnek.
Megfelelő mennyiségű és minőségű feladatokat tartalmaznak.
A differenciálásra lehetőséget adnak, változatosak, sok gyakorló feladatot
tartalmaznak.
A tankönyvek ára elfogadható.
Tetszetős, esztétikus (illusztrációk, betűk, kötés, tartósság, színek).
Fontos, hogy milyen segédanyagok tartoznak a könyvekhez (tanmenetek,
módszertani segédkönyvek, gyakorlásra szánt kiadványok.)
A kollégáktól kapott és a továbbképzéseken hallott visszajelzések az egyes
tankönyv családokról befolyásolják a választást.
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Az iskola arra törekszik, hogy több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai
könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók ingyenesen használhatják.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
A nyomtatott taneszközökön túl egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés,
technika, rajz.
A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.

22. Az iskolába jelentkező tanulók feltételeinek elvei

 Iskolánk a beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 a tanuló anyakönyvi kivonatát;
 a szülő személyi igazolványát;
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
 A negyedik-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak -- az iskola helyi
tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított - szintfelmérő
vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző
iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján - nem tanult. Amennyiben a tanuló
valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem
felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha
az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles
megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
23.. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
Követelmények eltérő idejű teljesítése
Az iskola igazgatójának engedélyével a szülő kérésére a tanuló az őt tanító pedagógus
javaslatára, az iskola két vagy több évfolyamra megállapított tanulmányi
követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítheti.
 A továbbhaladás feltételei
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A továbbhaladáshoz a tanuló teljesítményét, valamint az egyes tantárgyak évfolyam
szinten meghatározott követelményeit szükséges összevetni.
4. tanévév végén a tanuló egyes, kettes között áll, akkor az iskola által kidolgozott
minimumszintű felmérést íratunk a tanulóval magyar nyelv, magyar irodalom, és
matematika tantárgyakból. A továbbhaladás feltétele az írásbeli dolgozat 90%-os
teljesítése.
24. Az integrált nevelés, oktatás értékelésének és számonkérésének elvei
1. Intézményünk integrált tanterve az iskola minden tanulója számára meghatározza a
tanulási célokat , kognitív, affektív és pszichomotoros követelményeket és az
egyéni haladáshoz szükséges tanulási technikákat.
A követelmények
meghatározása az alapja az értékelésnek és a tanulásszervezésnek.
2. A tanítási módszereket a tanulók eltérő igényeihez igazítjuk. (differenciált
foglalkozás, kooperatív technika, játék, projekt módszer)
3. A tanulói munka értékelésének formáit és rendjét az év folyamán. a mellékelt
táblázat mutatja be.
4. Az értékelés nem létezik ellenőrzés nélkül. Az ellenőrzés-értékelés lehetséges
módjaiban a nevelők szabadon dönthetnek, de bizonyos alapelvek betartása
kötelező:
- Az étékelés objektivitásáért a szaktanár felel,
- Ha jeggyel értékelünk, az soha nem lehet fegyelmezési
eszköz;
- Az értékelés soha ne a megszégyenítés erejével éljen, hanem
motiváljon!
- Mindig személyre szóló legyen, és a fejlődést értékelje!
5. A tanulók önértékelése állandóan jelen van a tanulás folyamatában.
6. Az értékelés nem deficitorientált, nem a tanuló hiányosságaiból indulunk ki, hanem
arra építünk, amit tud. Ezt szem előtt tartva nyújtunk segítséget neki, és és
tervezzük meg haladását a tanulásban.
7. Az egyéni tanulási képességének megfelelően vesz részt a tanuló a tanítás-tanulás
folyamatában.
8. A követelmények határozzák meg a tanulásszervezést és az értékelés alapjait.
9. A követelményt a tantervünkben témákra és altémákra kidolgozva határozzuk meg,
de emellett figyelembe vesszük, hogy a tanuló teljesítménye hogyan változottfejlődött vagy hanyatlott-e- az előző értékeléshez képest.
10.
Az ellenőrzés-értékelés célja mindig a fejlesztés. Mielőtt értékelünk,
fejlesztünk. A fejlesztés és a tanuló fejlődésének „tükre „ a portfolió.
11.
Fontos, hogy végig kísérjük és visszajelzést kapjunk/ szóban vagy írásban
vagy más módon/ a feladatok megoldásának útjáról. Így látjuk, hogy
gondolkodásában, logikájában hol követ el a tanuló hibát.
12.
A tanulók fejlődését folyamatosan pedagógiai diagnosztizálással szükséges
nyomon követni, illetve regisztrálni azokat a területeket, ahol korrigálásra van
szükség. Így tudjuk személyre szólóan végezni a fejlesztést.
13.
Folyamatosan minél több megbízható információt gyűjtünk és rögzítünk
tanulóink aktuális fejlettségéről, fejlesztési szükségletéről, teljesítményéről,
fejlődési jellemzőiről. Ezeket elemezzük, amely segítségével megállapíthatók és
érdemjegyre válthatok a szöveges értékelésünk egyes teljesítménykategóriái..
14.
A tanulók értékelése az iskolai munkában:
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a tanulmányi munka,
szorgalom, magatartás,
a munkához való viszony
motiválhatóság,
aktivitás,
szabadidős tevékenység,
napközi
15.
A tanulók teljesítményének értékelése, amennyiben érdemjeggyel történik,
akkor az elért pontszámok alapján az alábbi értékelési módot alkalmazzuk:
Teljesítmény

Érdemjegy

0-33%

Elégtelen /1/

34-50%
51-75%
76-90%

Elégséges /2/
Közepes /3/
Jó /4/

91-100%

Jeles /5/

16.
Ettől az értékelési módtól abban az esetben térünk el, ha a feladatok 50%-a a
minimum követelményt tartalmazza. Ebben az esetben az alábbi értékelési módot
alkalmazzuk:
Teljesítmény
Érdemjegy
0-49%
Elégtelen /1/
50-61%
Elégséges /2/
62-79%
Közepes /3/
80-90%
Jó /4/
91-100%
Jeles /5/
1.
17.
A gondolkodás szintjein határozzuk meg a feladatokat. Vagyis az
alapműveletek szintjén az ismeret, megértés, alkalmazás; a magasabb szintű
műveletek esetében az analízis, szintézis, megítélés terén.
18.
Csak azt kérhetjük számon a gyerekektől, amit megtanítottunk, és csak úgy,
ahogy megtanítottuk!
19.
Ellenőrizhetünk, értékelhetünk feladatlapokkal, beszámolókkal, szituációs
gyakorlatokkal vagy helyzetgyakorlatokkal,érvelési technikákkal,egyéni vagy
csoportos munkával elkészített munkadarab alapján.
20.
A szöveges értékelés pedagógiai szabályai:
 Törekedni kell az egyszerű, pontos, érthető megfogalmazásra!
 Legyen személyre szabott!
 Tükrözze a tanuló aktuális tudását és teljesítményét!
 Legyen motiváló!
 Járuljon hozzá a gyerek önértékelésének, értékrendjének
kialakulásához!
 Vegye figyelembe a tanuló önmagához mért fejlődését, képességeit,
lehetőségeit!
 Jelölje ki a továbbhaladáshoz szükséges feladatokat.
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21.
Az ellenőrzés –értékelés nem csak a tanuló és a pedagógus értékelését,
hanem az intézményi munka valamennyi tényezőjének az ellenőrzésétértékelését is jelenti.
22.
Az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott az intézményi
folyamatok mindegyikének ellenőrzési – értékelési rendszere: mit, mikor, hogyan,
miért, ki ellenőriz és értékel. Meghatározza, hogy mi a tennivaló az ellenőrzés után
23.
25.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Minden tantárgy esetén témakörönként történik. A minősítés során a tanuló fejlődését
emeljük ki. Felhívjuk a figyelmet a fejlesztésre váró területekre, javaslatot teszünk a
fejlesztés módjára, az esetleges hiányok pótlására.
 A számonkérés követelményei
A számonkérés követelményeit a helyi tanterv határozza meg.
 A számonkérés formái


Szóbeli : Felelés
Beszámolás



Írásbeli: Témazáró dolgozat, házi dolgozat
Felmérések (év eleji, félévi, év végi)



Évközi felmérések: Gyakorlati
Gyakorlatok, cselekvési bemutatása
Tárgyak elkészítése

 Az érdemjegyek javítása
Az érdemjegy javításának módjainál a tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt
a tanulók gyakori egészségi állapotváltozása, romlása és pszichés problémái, valamint
a szociokulturális háttér összes nehézsége miatt mindig meg kell adni a lehetőségét,
hogy a teljesítményének javulásáról, tudásának, képességének gyarapodásáról újból és
újból esetleg más szituációban, más pedagógiai környezetben, de számot adjon a
tanuló. Az érdemjegy, minősítés javítására vonatkozó lehetőségről minden tanulót
tájékoztatni kell, a javítás formáit, idejét, módját, megismételhetőségét tudatni
szükséges.
Az eredményről a tanuló, szülő tájékoztatást kap. A javítás idejéről, tárgyáról,
eredményességéről a pedagógus önmaga számára feljegyzést készít. Adhatunk
felmentést a beszámolási, a felmérési kötelezettség alól. Erről az osztályfőnök, a
szaktanár, az igazgató együttes megbeszélésen hoz döntést.
26.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
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 Formái
Bemeneti mérés (1.o.)
Diagnosztizáló mérés (1-3.)
Témazáró dolgozat, házi dolgozat
Felmérések (év elei, félévi, év végi)
Évközi felmérések, tudáspróbák
 Rendje
Bemeneti mérés első osztályosok számára tanévkezdéskor
Felmérések:
Év elei ismétlések lezárása után
Év végi: az adott évfolyam tantárgyi követelményrendszerén alapuló záró dolgozatok
Témazáró dolgozat: egyes témák összefoglalása, rendszerezést követően
Tudáspróbák: egy-egy még össze nem foglalt (részanyag), témakör ellenőrzése
 Korlátai
A dislexiás, disgrphiás, discalculiás tanulók szakértői vélemény alapján felmentést
kapnak az írásbeli beszámoltatás alól.
 Súlya
A félévi osztályzat az év végi jegy megállapításánál egy érdemjegynek számít. A
témazárók jegyei döntőek, ha a tanuló kétesre áll. A diagnosztizáló mérés eredménye
nem váltható át jeggyé. Adott témakörön belül minden tantárgy szaktanára súlyozza a
részterületeken kapott jegyek súlyát. (pl.: verstanulás, tantárgyi attitűdért adott jegy).
26.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának
ellenőrzése és értékelése
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység
révén ellenőrizzük.)
 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének
értékelését, minősítését elsősorban az alapján végezik, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan változott- fejlődött- e vagy hanyatlott- az előző
értékeléshez képest.
 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a
különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik.
o Az 1-3. évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést
alkalmazunk.
o A negyedik osztály II. félévétől a 8. évfolyamig a tanulók
teljesítményét, előmenetelét év közben is érdemjeggyel minősítjük.
o Az első, a második és a harmadik évfolyamon félévkor és év végén,
valamint a negyedik évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét,
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előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a
tanuló teljesítményétől függően a következő lehet a törvény által:
 Kitűnően megfelelt
 Kiválóan megfelelt
 Jól megfelelt
 Megfelelt
 Felzárkóztatásra szorul
 Nem felelt meg (4. osztály – félév)
Az iskola által használt jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való
átváltásának szabályait a helyi tantervben az alábbiak szerint határozzuk
meg:
 Kitűnően megfelelt: dicséretes 5 ( kitűnő)
 Kiválóan megfelelt: 5 (jeles)
 Jól megfelelt: 4( jó)
 Megfelelt: 3( közepes)
 Felzárkóztatásra szorul: 2 (elégséges)
 Nem felelt meg (2. osztály év vége): 1( elégtelen)
Mivel intézményünkben 17. éve folyik szövege értékelés, ezért az eddig használt
minősítéseket alkalmazzuk.(Lsd.: Szöveges értékelés stratégiái)
o A negyedik évfolyam év végén, valamint az ötödik-nyolcadik
évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal minősítjük.
o Kivétel:
Iskolánkban szövegesen értékeljük továbbra is a művészetek építőkockái
tantárgyakat negyedik és ötödik osztályban félévkor és év végén is.
o A technika és életvitel tantárgyat, a testnevelés tantárgyat a negyedik
osztályban év végén is.

Az első, a második és harmadik évfolyamon 4 alkalommal, a tanulók
munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével
értékeljük a diagnosztizálók alapján.

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében
minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két
érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe,
minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
 Az idegen nyelvet az SNI ( enyhe értelmi fogyatékos ) tanulók esetében
félévkor és év végén is szövegesen értékeljük. Negyedik év végéig idegen
nyelvből az SNI –enyhe értelmi fogyatékos - tanulók esetében bukás nincs.
 7. osztályban a magyar nyelv és irodalom (szövegértés, szövegalkotás) egy
jeggyel értékeljük félévkor és év végén is a TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartási
idején.
27. Ellenőrzés, értékelés eszközrendszere
A differenciált SNI többszintű feladatlap rendszertaneszközökről
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Diagnosztizáló feladatlap rendszer
A különböző háttérrel rendelkező, eltérő képességű gyerekeink sikeres együttnevelése
érdekében készítettük el a diagnosztizáló feladatlapjainkat.
A gyerekeink különbözősége adódik a meglévő ismeretek különbségéből,
képességbeli különbségből, eltérő szociális hátterükből. Ezek a különbözőségek tették
szükségessé pedagógusaink szakmai megújulását, korszerű oktatásszervezési
eljárások bevezetését, ugyanis a frontális tanulás során a tanárnak nem nyílik
lehetősége arra, hogy figyelembe vegye az egyéni különbségeket. Pedagógiai
munkánk középpontjában a közösségre figyelő, személyre szóló egyéni
sajátosságokhoz igazodó fejlesztés áll, igazodunk az egyéni különbségekhez,
megvalósítva a teljes inklúziót.
Célunk, hogy tanórán a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az eltérő ütemben
fejlődő, különböző adottságú és szociális hátrányokat mutató gyerekek
személyiségének fejlődéséhez.
A differenciálás nem a tanulók, hanem a munkavégzés, a tanulás feltételeinek
differenciált megszervezését . Ehhez elengedhetetlen az aktuális szint tudása,
diagnózisa. Tanulásszervezési módszereink az egyéni munka, páros munka,
csoportmunka köré szerveződnek. A differenciált óraszervezésben kialakulnak a
gyermekekben olyan képességek, melyek az önismerettel, önszabályozással
kapcsolatos kompetenciák. Kialakulnak az interperszonális és kiscsoportos készségek,
egyéni beszámolási képesség.
A heterogén csoportok és a differenciált munkaforma alkalmazása az integrációt, a
szocializációt fokozatosan segíti, erősíti. A tanulók a feladat vagy problémamegoldás,
az önálló információszerzés, a lényegkiemelés kompetenciájában fejlődnek
elsősorban.
A tevékenységközpontú pedagógia, a kooperatív tanulásszervezés ezen belül a
differenciálás és a projektpedagógia, különösen alkalmas eszközei a tanulói hátrány kompenzációnak a sikeres együttnevelésnek. A kooperatív tanulási technika kitűnő
színteret nyújt a differenciálásra, az egyéni fejlesztésre, a segítségadásra, az egymástól
tanulás lehetőségét teremtve meg.
A feladatlapokat a tantervben meghatározott követelményeknek és továbbhaladás
feltételeinek alapján állítottuk össze. Minden feladatlap két szintet mér, a minimum
szintet, mely megfelel a tanterv által meghatározott továbbhaladás feltételeinek,
valamint a követelményszintet, mely megfelel a tanterv által meghatározott
követelményeknek. Törekedtünk arra, hogy minél színesebbek legyenek, sok képet
tartalmazzanak. A feladatok megoldása analóg gondolkodást igényelnek, a gyerekek
ismerik a feladattípusokat. A tananyag elsajátítása és a diagnosztikus mérésre való
felkészülés során a pedagógus olyan típusfeladatokat/ feladatlapokat is készítenek a
gyerekek számára, melyek tartalmaznak a feladatlap rendszerben lévő feladatokhoz
hasonlóakat. Egy feladatlapon belül betartottuk a fokozatosság elvét, a feladatok
egymásra épülnek. Törekedtünk arra, hogy a feladat megoldási utasítások rövidek és
egyértelműek legyenek, mindig igével indítottuk. Az idegen nyelvi feladatlapokon
használunk jeleket is, nem csak idegen nyelvi utasításokat, amikkel szintén találkozik
a tanórákon.
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Olyan képeket használtunk fel, melyekkel a gyerekek előzőleg már találkozott, ismeri.
Egy feladatlap egy adott témán belüli tudást mér
Egy feladaton belül lehet mennyiségi illetve minőségi differenciálást végezni, minden
feladatnál így határozzuk meg a minimum pontszámot illetve a követelményszint
pontszámát. Az elért összpontszám alapján százalékot számolunk, szövegesen
értékelünk, majd leírjuk a típushibákat, hiányosságokat, valamint fejlesztési javaslatot
írunk.
A diagnosztikus mérések eredményei alapján készülünk fel a mérést követő
korrekciós órára, órákra. Ezt követően pedig témazárót iratunk. A feladatlapokhoz
célszerű javítási útmutatókat készíteni, melyben a javításhoz szükséges tudnivalókat
írjuk le- egy feladaton beleül mire hány pontot kaphat, mi felel meg a minimum és a
követelmény szintnek.
Ezeket a feladatlapokat célszerű évről- évre felülvizsgálni és korrigálni, hiszen
gyermekeink is különböznek, célunk pedig hogy egyénekre szabjuk azokat.
Használatuk során az eltérő képességű illetve az eltérő ütemben fejlődő gyermekek
nevelése és oktatása válik sikeressé. Olyan fejlesztést kapnak a tanulók, mely
biztosítja az optimális fejlődést az egyén számára, és minden tanuló eléri a tantervi
követelmények
számára
elérhető
optimumát.
A másság és a különbözőségek elfogadása közös érdekünk, ami a differenciálással
megvalósul, hiszen a lassan haladók és tehetségek fejlesztését egyaránt felvállalja.
Kidolgoztuk az SNI tanulóinkra is a feladatlap rendszert, mellyel ezek a gyerekek
sikerélményhez tudnak jutni, a diagnosztikus eredményvizsgálatok alapján az egyéni
fejlesztésük megoldható és korrigálható (negyedévente) egyéni fejlesztési terv
alapján. Feladatlapjaik elkészítése során felhasználtuk a tanulásban akadályozottak
integrált oktatását végző iskolák számára összeállított segédanyagokat, tanterveket.
Ezek alapján állítottunk fel minimum és követelményszintet, ennek megfelelő
feladatlapokat állítottunk össze.
Az elkészítésük alapelvei ugyanazok voltak, mint előzőleg. Mivel a fejlesztő
feladatlapokon önálló tevékenykedésre van szükség, fejlesztjük a kudarctűrő
képességüket, reális önértékelésre sarkalljuk őket. A feladatlap rendszer lényege tehát,
a tanulás-tanítás folyamatának a tanulókhoz történő igazítása, melyben a gyerekekre
szabjuk a tanulnivalókat a tanítási és nevelési módszereket is.
Valljuk az egyéni bánásmód elvét. Érdekeltté, aktívvá tesszük a gyereket az
ismeretszerzés folyamatában, ügyelünk arra, hogy a tanulási helyzetek élményt
nyújtsanak, és aktivitásra, a belső motiváltság kialakítására késztessenek. A tanító
feladata a tanulás egyénre szabott feltételeinek megteremtése. A gyerekeknek
lehetőségük van optimális fejlődéshez, a rendszerbe szervezett tanulási-tanítási
folyamat megéléséhez. A pedagógusnak megadja a módszertani szabadság, a
kreativitás, az alkotói szabadság képességeinek megélését. Főként az ingerszegény
környezetből érkező gyerekek számára elengedhetetlen a tapasztalati tényanyag
biztosítása az iskolában, hiszen a hátrányuk növekedhet azáltal, hogy a hiányzó
élményeket nem tudják önállóan megszerezni
A heterogén összetételű csoportokban végzett munka azonban biztosítja, hogy a
gyengébb képességű tanulóknak is van sikerélményük és lehetőségük a hiányosságaik
pótlására. Alkalom nyílik a páros munkára, amely növeli az együttműködés
hatékonyságát.
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27.. Az ellenőrzés és értékelés alkalmazott módjai és formái a tanév folyamán
A TANÉV FOLYAMÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDOK
Az ellenőrzés - értékelés formája

A tanulók
Cél, tartalom

1-3. o

4- 6. o

Formája

7-8. o

Hol?

Korrekció,

teljesítményének

Mikor?

tehetséggondozás

folyamatos

Minimumszintű
követelmények
osztályonként,
tantárgyanként.

 Játék
 Írásbeli
 Szóbeli

DIFER

64

Korrekciót segítő
foglalkozásokkal,
Tanórán, differenciált
ill.
feladatlapokkal
egyéni
 súlyos
foglalko
hiányosságok,
zás
 a még nem
keretébe
elegendő tudás
n
fejlesztése,
Tanév
 sikeresen
elején
megoldott
feladatok

Analitikus nyilvántartása analitikusan
feladattípusonként, az elért pontszámok
és százalékos teljesítmények kimutatása
A következő időszakra vonatkozó
fejlesztési terv kidolgozása
A komplex tantárgyaknál portfolió
készítése

1.TUDÁSSZINTMÉRÉS1.osztály
Diagnosztizáló mérés,
Bemeneti
mérés
értékelés
pszichotérkép
alapján
játékkal
(Ez az
óvodai
nagycsoport
os mérés
ismétlése)

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK
FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁSA

nyilvántartása

Az ellenőrzés - értékelés formája

A tanulók
Cél, tartalom

1-3. o

4- 6. o

Formája

7-8. o

Hol?

Korrekció,

teljesítményének

Mikor?

tehetséggondozás

folyamatos
nyilvántartása

2. FOLYAMATBA ÉPÍTETT FEJLESZTŐ
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt

3. TÉMAKÖRÖNKÉNT:
DIAGNOSZTIZÁLÓ MÉRÉS
ÉRTÉKELÉS
Évenként 4
alkalommal
4. SZUMMATÍV
ÉRTÉKELÉS TÉMAZÁRÓ
FELADATLAPPAL
TÉMAKÖRÖNKÉNT

Alkalmazkodás a
tanulók egyéni
képességeihez.

 Írásbeli
A
 Szóbeli
diagnosztik
 Tevékenyk
us mérést
edtetés
követően
 Differenciá
Tanóra,
lás
tanulószoba,
 Kooperativ
otthoni
itás
feladat

A tantervben
meghatározott
követelményszint
teljesítésének
mérése.

Írásbeli teszt
és/vagy
feladatlap

Differenciált
feladatlap
(minimum,
követelmény,
optimum)

Tudás-szintmérés
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Kudarc és
sikerélmény- a
tanuló
gyengeségeinek és
erősségeinek
feltárása.

Témazáró
dolgozat
írása előtt

A kijelölt tanítási
cél eléréséhez
szükséges
korrekció
meghatározása.

A téma
lezárásakor

Az írásbeli
feladatok
értékelése: súlyos
hiányosságok,
fejlesztendő
területek, optimális
szinten megoldott
feladatok.

Az ellenőrzés - értékelés formája

A tanulók
Cél, tartalom

1-3. o

4- 6. o

Formája

7-8. o

Hol?

Korrekció,

teljesítményének

Mikor?

tehetséggondozás

folyamatos
nyilvántartása

5. FELZÁRKÓZTATÁS,
TEHETSÉGGONDOZÁS
Az egyéni haladási ütem, fejlesztési terv a
tanulási folyamatba beépítve
6. STANDARDIZÁLT MÉRÉSÉRTÉKELÉS
Országos tanulói tudásszintvizsgálat
OKÉV : 4., 6., 8. osztály
SZEGEDI EGYETEM
KUTATÓCSOPORTJÁNAK MÉRÉSE felmenő rendszerben adott csoporttal.
A többségi tanulóknak kötelezően, az SNI-s
esetlegesen.
7. SZÖVEGES ÉS SZUMMATÍV
ÉRTÉKELÉS
Félévkor és év végén

A továbbhaladáshoz
szükséges ismeretek
megszilárdításaképességfejlesztés.
Az ismeretek
készségszintre
emelése.

Egyénre
szabott
feladatsorok
Szóbeli,
írásbeli
feladatsorok,
beszámolók

Folyamatos
an tanórán,
tanórán
kívüli
foglalkozás

A tanulói logikus
gondolkodás és
szövegértés
fejlesztése

Írásbeli
feladatlap

A tanév
rendjében
meghatároz
ott időben

Az év elején kitűzött
tantárgyi célok
teljesítésének
értékelése

Szöveges
értékelés,
levél a
szülőnek,
érdemjegy

A tanév
rendjében
meghatároz
ott időben
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A megértési,
szintetizálási
képességek,
készségek
elsajátítása
Országos
viszonylatban elért
eredményeink:
Súlyos
hiányosságok
Fejlesztendő
területek
Optimális szint

Kiindulási alap a
következő tanév
eleji méréshez

Az ellenőrzés - értékelés formája

A tanulók
Cél, tartalom

1-3. o

4- 6. o

Formája

7-8. o

Hol?

Korrekció,

teljesítményének

Mikor?

tehetséggondozás

folyamatos
nyilvántartása

Szöveges
értékelés

Komplex
tantárgyak
(rajz, ének,
beás nyelv)
szöveges
értékelése, a
többi tantárgy
érdemjeggyel
történő
értékelése

Érdemjeggyel
történő
értékelés
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28.Szöveges értékelés stratégiái

A pedagógiai folyamatok hatékonyságának és sikerességének ellenőrzése két irányban
történik.
1. A
tanulók
ellenőrzésének,
értékelésének
lehetséges
teljesítményvizsgálatkor.
2. A pedagógusok tevékenységeinek ellenőrzése – értékeléskor.

formái

A tanulók ellenőrzése, értékelése
A tanulók estében a régi, jól bevált értékelési formáinkat a 2000–2001–es tanévtől
újak gazdagítják.
A tanévzáró ünnepélyen adjuk át a „Jó tanuló – jó sportoló ” serleget. A tanulmányi
átlag ebben az esetben 4.5.
Ugyancsak ez alkalommal kapnak könyvjutalmat, tárgyjutalmat a z országos, területi,
megyei, versenyeken jó helyezést elért diákok.
A belső értékelési rendszerünk célja a megbízható, érvényes információk szerzése a
nevelés-oktatás folyamatának fő tényezőiről.
Az értékelés kiterjed így az iskolai élet egészére, megmutatja, hogy a tanuló hogyan
állt helyt a tanulásban, az iskolai közéletben.
A tanítás-tanulásban az értékelés alapja a kerettantervben megadott, tantárgyanként
megfogalmazott továbbhaladás feltételeit is megadó követelményrendszer.
Az ellenőrzés-értékelés lehetséges módjaiban a pedagógusok szabadon dönthetnek, de
bizonyos alapelvek betartása mindenkire kötelező:
-

Az értékelés objektivitásáért a szaktanár felel.
Az osztályozás soha nem lehet fegyelmezési eszköz.
Az osztályozás soha sem a megszégyenítés erejével éljen, hanem motiváljon!
Az osztályozással a tanórai teljesítményt értékeljük!
Mindig személyre szóló legyen, és a fejlődést értékelje, amelyet önmagához
mérve nézzük!

A tanulók ellenőrzésének, értékelésének lehetséges formái teljesítmény vizsgálatakor:
témánkénti diagnosztikus eredményvizsgálat és a témák utáni mérések.
Elsősorban a diagnosztizáló eredményvizsgálattal tudjuk nyomon követni a tanulók
fejlődését, illetve tudjuk regisztrálni azokat a területeket, ahol korrigálásra van
szükség. Így tudjuk személyre szólóan végezni a képességfejlesztést.
A kezdő szakaszra kidolgozott ellenőrzési-értékelési rendszerünk elsősorban a
diagnosztizálást szolgálja, évi négy alkalommal a teljes tantervet lefedő feladatokkal.
Célja az 1-3. osztályban nem a minősítés / osztályozás /, hanem annak felderítése, kik
azok a tanulók, akik az adott konkrét tantervi követelmény-területeket / ismeretet,
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jártasságot – készséget / már a továbbhaladáshoz szükséges szinten elsajátították, s
kik azok, akik még nem, akiknek még további gyakorlásra van szükségük. Az
ellenőrzési-értékelési szisztémánk és eszközrendszerünk felhasználásával a tanító
mindig tudja, hogy a tanuló /minden gyerek egyénileg / a tanulás folyamatában hol áll
éppen, melyik részterületen hová léphet tovább teljes biztonsággal, vagy melyik az a
terület, követelményrészlet, ahol még gondjai vannak.
A több év alatt alkalmazott és bevált diagnosztizáló ellenőrzési és értékelési
rendszerünk az ugyancsak kidolgozott átváltási kulcs segítségével bármikor minősítő
értékeléssé, osztályzatokra is átváltható. A feladatrendszerek a tanulók és a nevelők
önellenőrző tevékenységét is szolgálják.
A diagnosztizáló eredményvizsgálat célja nem az osztályozás.
Az 1-3. évfolyamon nem osztályozunk.
Képességfejlesztés folyamatát feltáró szöveges értékelést végzünk az osztályozás
helyett.
Egyéb értékelési formák:
A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatók adott
időegység –naponta, hetente –alkalmával. Ez történhet piros ponttal, csillaggal, jelek,
szimbólumok használatával, értékelő kártyával. A teljesítményhez kötődő különböző
alternatív megoldások bármely területen, színtéren alkalmazhatók.
A tanítói munkaközösségünk döntése – mivel ez törvényadta lehetőségünk -,
eltekintünk a magatartás és szorgalom értékelésétől és minősítésétől.
A tanulók tanulmányi teljesítményéről a tanítási órákon és más, iskolai
foglalkozásokon szóbeli szöveges értékelés történik:
- tanító részéről
- tanulótársak részéről
- önértékelés formájában
A tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek. A tanulási
folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanulók fejlődésével,
előmenetelével kapcsolatban a tanuló üzenő füzetébe.
A szöveges értékelés pedagógiai szabályai:
Törekedni kell az egyszerű, pontos, érthető megfogalmazásra!
Legyen személyre szabott differenciálás!
Tükrözze a diák aktuális állapotát, teljesítményét!
Legyen előremutató!
Vegye figyelembe a tanuló önmagához mért fejlődését, képességeit, lehetőségeit!
Járuljon hozzá a gyermek önértékelésének, értékrendjének kialakulásához!
Tárja fel a lehetőséget a továbbhaladáshoz!
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29. Jutalmazás formái
Azt a tanulót, aki képességihez mérten
példamutató magatartást tanúsít,
vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz
részt,
o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
o
o
o
o

Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári dicséret,
napközis nevelői dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
igazgatói dicséret,
nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
szaktárgyi teljesítményért,
példamutató magatartásért,
kiemelkedő szorgalomért,
példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben
részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért
tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az
iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet
részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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29. Egyéb tevékenység
Az ünnepélyeken, projektnapokon, különböző projekteken jól szereplő tanulók
osztályfőnöki dicséretet kapnak.
Szabadidős tevékenység
A szakköri tevékenységben, a sportmunkában, a különféle tanulmányi- és
sportversenyeken kiemelkedően szereplő gyerekek, akik a házi verseny után a területi,
városi, megyei és országos versenyeken képviselik iskolánkat, a következő
jutalmakban, dicséretekben részesülnek:
Szaktanári dicséret:
Folyamatos, kiemelkedő szakköri, sportköri munkáért.
Osztályfőnöki dicséret:
Területi, városi versenyeken elért 1-3. helyezés.
Igazgatói dicséret:
Megyei versenyeken elért 1-5. helyezés.
Országos versenyen elért 1-10. helyezés.
Tanév végén könyvjutalmat kap a tanuló:
Négy év kiemelkedő énekkari munkáért.
Megyei tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezésért.
Tanév végén tárgyjutalmat kap a tanuló:
Megyei sportversenyen elért 1-3. helyezésért.
Tanév végén kupát kap a tanuló:
Országos versenyen elért 1-6. helyezésért.
A „Jó tanuló jó sportoló” verseny I. helyezettje.
Napköziben
Szaktanári, napközis dicséret:
Lelkiismeretesen végzett közösségi, felelősi munkáért.
Osztályfőnöki dicséret:
Folyamatosan, huzamosabb ideig lelkiismeretesen végzett közösségi, felelősi
munkáért.
Folyamatos, lelkiismeretes, eredményes tanulmányi munkáért, felkészülésért.
A büntetés formái
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet
Az iskolai büntetések formái:
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részesíteni.

-

szaktanári fegyelmeztetés
napközis nevelői figyelmeztetés;
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
osztályfőnöki megrovás;
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
igazgatói megrovás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. A büntetést írásba kell
foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
30. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és gyakorlata
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:


a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a
tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;



Az első- második évfolyamon a tanulók nem kapnak házi feladatot.



A harmadik évfolyamon úgynevezett “kötelességtudó” házi feladat adható.



A negyedik- nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra,
vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak házi feladatot;
csak szorgalmi írásbeli házi feladat adható, szóbeli szokásos (egyik óráról a
másikra esedékes) adható.



A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a szokásos (egyik óráról a
másikra esedékes) szóbeli és írásbeli házi feladatot kaphatnak.



A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül
egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi
felmérő dolgozatot lehet íratni.
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31. Nemzeti etnikai kisebbségi oktatás
Iskolánkban nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés folyik, mely keretén belül kisebbségi
kultúrát és nyelvet oktatunk integrált formában. 3. évfolyamon Kalendárium komplex
tantárgy keretén belül, 4. illetve 7.-8. osztályban tantárgyakban integrálva.
Az integrált oktatási forma lehetővé teszi a nemzeti etnikai kisebbséghez nem tartozó
tanulók részére is a településeken élő etnikai kisebbség kultúrájának megismerését.
A 2015/16-os tanévtől az 1-2. és 5-6. osztályban szeretnénk bevezetni a cigány/roma
népismeret tanítását heti 1 órában. A szabadidős sávban pedig heti 2 órában a cigány
hagyományokkal és kultúrákkal ismertetjük meg tanulóinkat.
A ehhez szükséges tanmenet 2014 júniusában, a PTE Romológia Tanszék
koordinálásával kerül kialakításra.
Hosszú évek alatt falvaink lakosságának aránya jelentősen megváltozott az etnikumi
átrétegződés következtében.
Az óvodában és az iskolában is jelentős a cigány gyerekek aránya.
Cigány tanulóink többsége jelentős nyelvi és szociális hátránnyal indul az óvodába és
a későbbiekben is hátránnyal kezdi meg tanulmányait az iskolában. E hátrány
enyhítésére, kompenzálására folytatjuk intézményi keretek között megvalósítható
etnikumi pedagógiai programunkat, amely az egymástól tanulást és az tapasztalati
tanulást helyezi előtérbe.
A 2003/2004-es tanévtől kezdődően a integrációs és képesség-kibontakoztató oktatást
is végzünk a hátrányos helyzetű elsősorban roma tanulók körében.
A nemzeti, etnikai kisebbség irányelveit 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 1 § (1) (2)
bekezdés és az 58/2000 rendelet figyelembevételével készítettük el helyi tantervünket.
Iskolánk a kisebbségi oktatás közül a cigány kisebbségi oktatást szervezte meg.
A cigány kisebbségi oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális
értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei- és
tánckultúrájáról valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását.
Ez az oktatás elősegíti a cigány tanulók iskolai sikerességét, illetve mérsékli esetleges
hátrányaikat.
Biztosítja a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló
ismeretek oktatását.
A pedagógia eszközeivel – asszimilációs elvárások nélkül- segíti a cigányság
integrációját.
A cigány kisebbségi nevelés és oktatás további specifikuma tehát, hogy biztosítja a
szociokulturális esetleges hátrányuk csökkentését az iskolai előmenetel és
tehetséggondozást.
Meggyőződésünk, hogy csak így lehet eljutatni ezeket a gyerekeket olyan szintre,
amely által enyhíteni lehet ezt a réteget különösen fenyegető egzisztenciális
bizonytalanságot, ellehetetlenülést.
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Mielőtt az önazonosulást szolgáló népismereti oktatás tananyagát kiválasztottuk
volna, felmérést végeztünk a cigány családokban, kiderült, hogy a térségre jellemző
beás, illetve oláh nyelvet nem, vagy csak egészen kis mértékben használják.
Ezért fontosnak tartottuk a beás nyelv elindítását és a multikulturális nevelés
folytatását.
2001. május 25-én Roma napot szerveztünk iskolánkban tanulóink számára. Célunk a
hagyományőrzés és népismeret tudatosítása volt. Nehezen találtunk olyan gyerekeket,
akik a beás, oláh meséket fel tudták volna olvasni. Felnőttek segítségét kellet kérnünk.
-

-

-

-

Kiemelten figyelünk az anyanyelvi nevelésre
Kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk, hogy fejlesszük kommunikációs
készségüket, egyéni foglalkozással korrigáljuk nyelvi hibájukat
Fontos a helyes testkultúra kialakítása (táplálkozás, öltözködés, testápolás)
Hagyományőrző szakkörön erősítjük identitástudatukat.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, megnyertük őket az együttműködéshez.
A szabadidő helyes eltöltését segítjük a különböző programok, kirándulások, mozi
látogatás szervezésével, kiállítások megtekintésével
Hangsúlyosabban
oktatjuk
a
mezőgazdasági
ismereteket
iskolánk
gyakorlókertjében, illetve háztartási ismereteket tanítunk iskolánk konyhájában
később a gyakorlókonyhában
A lányok kézimunkát, kötést, varrást tanulnak.
Szerencsére a cigány tanulók között szép számmal vannak olyanok, akik jó
képességűek, akik nem felzárkóztatásra, hanem tehetséggondozásra van
szükségük.
Több éve nagyon jó kapcsolat alakult ki a pécsi Gandhi Gimnáziummal,
pályaválasztási tájékoztatóval, tankönyvekkel és különböző ismeretanyaggal
támogatják iskolánkat.
Folyamatos kapcsolattartással már évek óta felmérik tanulóinkat és így válasszák
ki azokat az 5-6. osztályos cigány tanulókat, akiknek lehetőséget
biztosítanak a középiskoláikban való továbbtanulásra.

Célul tűztük ki, hogy minden 3 éves cigány gyerek óvodába kerüljön. A gyerekek
óvodás koruktól együtt nevelődnek, és mindez természetes számukra.

32. NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN
ÉLŐ
NEMZETISÉG
KULTÚRÁJÁNAK
MEGISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ
TANANYAGOK
A 2013/ 2014. tanévtől kifutó rendszerben a 2-4. évfolyamon tanuló valamennyi diák a
tanórákon ismerik meg a roma nemzetiségi kultúrát. A roma nemzetiségi oktatás tananyag és
követelmény rendszere különböző a tantárgyakba kerültek beépítésre.
Minden szülő tanév elején írásban nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette és hozzájárul
ahhoz, hogy ezek beépítésre kerüljenek.
Felmenő rendszerben a 2013/2014. tanévtől a nemzetiséghez nem tartozó 1. osztályos tanulók
is jelentkezhetnek, részt vehetnek Roma népismeret órán és a Roma szakkörön
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A 2014/ 2015. tanévtől 1. osztályban, majd minden tanévben felmenő rendszerben az alábbi
tantárgyakban helyi sajátosságként kerültek beépítésre a roma nemzetiségi kultúra
megismerését szolgáló tananyagok.
Helye a tantervben
Környezetismeret 4. osztály

Környezetismeret 4. osztály

Magyar nyelv és irodalom 3.
osztály

Ismeret, tananyag
A cigányok kötődése a
természethez. Ehető és
mérges gombák. Kereset
kiegészítő tevékenységek.
Gyógynövények (kamilla,
gyermekláncfű, hársfa,
csalán) és gyógyító hatásuk.
Növénygyűjtés, bajelhárítás,
orvoslás.
Hagyományos cigány
mesterségek bemutatása és
kipróbálása (vályogvetés,
kosárfonás, fa- és
fémmegmunkálás,
muzsikálás, ló
kereskedelem).
Ismerkedés cigány
szokásokkal,
hagyományokkal: mesék
hallatán.

Magyar nyelv és irodalom 3.
osztály

Híres cigányok régen és ma
(irodalom).

Magyar nyelv és irodalom 3.
osztály

Az év jeles napjaihoz, az
emberi élet fordulóihoz
kötött szokások (születés,
keresztelés, háztűznéző,
leánykérés, esküvő,
menyasszonytánc, halál,
virrasztás, temetkezés).

Magyar nyelv és irodalom 4.
osztály

Ismerkedés cigány
szokásokkal,
hagyományokkal: mesék
hallatán.

Vizuális kultúra 3. osztály

Híres cigányok régen és ma
(képzőművészet).

Ének-zene 3. osztály

A cigány himnusz (Zöld az
erdő) megtanulása
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Fejlesztési követelmény
Ismerjék a cigányság
kötődését a természethez.
Ismerjenek néhány
gyógynövényt és azok
hasznos hatását.

Tudja felsorolni, mely
tevékenységek tartoznak a
hagyományos mesterségek
körébe.

Legyen ismeretük a cigány
gyerekirodalom jellemző
műveiről, a mesemondás
szokásairól a cigányság
körében.
Cigány tárgyú művészeti
alkotások megfigyelése:
Choli Daróczi József, Karsai
Ervin).
Újszülöttel kapcsolatos
hiedelmek megismerése. A
kéretés hagyományos
előkészületeinek
megismerése. Lakodalmi
előkészületek és a lakodalom
szokásainak megismerése.
Gyűjtsenek ismereteket a
cigányság virrasztási,
temetkezési, megemlékezési
szokásairól általában és a
helyi közösségben.
Legyen ismeretük a cigány
gyerekirodalom jellemző
műveiről, a mesemondás
szokásairól a cigányság
körében.
Cigány tárgyú művészeti
alkotások megfigyelése: Péli
Tamás, Szentandrássy István)
A cigányság emblematikus
jelképeinek ismerete,

tisztelete
Ének-zene 4. osztály

Cigánydalok, cigányzenék,
Híres cigányzenészek
megismerése.

Testnevelés és sport 3.o

A cigány tánc ritmuskísérete.

Ismerje fel híres
magyarországi cigány
emberek érték- és
kultúrateremtésben betöltött
szerepét.
Ismerjék meg a helyi
közösség legjellemzőbb dalai,
zenei, éneklés és
táncszokásait.

33.FENNTARTÓI TÖBBLET KÖLTSÉGEK

33.1.Pedagógia programunkban megjelenő és a fenntartóra háruló többletköltségek
összesítése, amennyiben pályázati támogatás nem áll rendelkezésünkre.
Az iskola költségvetéséből valósítjuk meg az alábbi tevékenységeinket:
 Tanulmányi kirándulások belépő és útiköltsége ( IC helyjegy)
 Színház, múzeum és hangverseny látogatások úti és belépő költsége
 Évente a balatonmáriai táborozás úti és táborozási költsége
 Sport versenyeken való részvétel regisztrációs és útiköltsége
 Témahetek, projektnapok, kalendárium program, roma kisebbségi oktatás ,
roma nap, gyermeknap, egészségnap, környezetvédelmi programok, kézműves
nap,megvalósításának költségei
 Helyi szervezésű tanulmányi versenyek megvalósításának költségei
 Részvétel tanulmányi versenyeken útiköltsége
 Egyéb foglalkozások-kooperatív óraszervezés-anyag és eszköz költségei
 Családlátogatások útiköltsége
 Differenciált feladatlap rendszer anyagszükséglete
33.2. EU_s pályázatok fenntartási költsége
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0517
A projekt címe: Az adaptív tanulás és tanítás elterjesztése a hálózati
együttműködés segítségével
A projekt időszaka alatt (2012.04.01-2012.11.30.) az intézmény felkészült
referenciaműködésre, kidolgozta a működés belső szabályzatait. Felkészítések és
továbbképzések keretében, valamint külső szaktanácsadói támogatás igénybevételével
felkészült a szolgáltatói szerepre.
A hálózati tanulás érdekében szakmai műhelyeket hoztunk létre, ahol jó gyakorlataink
minőségelvű elterjesztését tűztük ki célul.
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A projekt fenntarthatósági időszakában az intézmény vállalja, hogy referenciahelyként
működik ennek keretében a pályázatban vállalt szolgáltatásokat – képzés, mentorálás,
felkészítés, hospitáció, konzultáció, szakmai műhelyek megvalósítása - a fenntartás
teljes időszaka alatt biztosítja. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredményeit
tematikus szakmai műhelyek kertén belül terjeszti.
A szakmai műhelyek megvalósításához szükséges anyagi forrás:
6 alkalom X 70.000 Ft = 420.000 Ft tanévenként

33.3.

Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása,

szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása
TAMOP-3.3.3-08/1. -2009-0014.

Továbbfejlesztjük az integrált nevelés pedagógiai feltételeit, modellprogramokat
szolgáltatunk. A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját tovább erősítjük:


Tematikus szakmai műhelyeket alakítunk, működtetünk, melyek során
továbbfejlesztjük jó gyakorlatainkat. Az óvoda részt vesz és közreműködik az
óvoda- iskola átmenet műhelyben.
2 db szakmai műhely x 70 000 Ft = 140 000 Ft



A pedagógusképző intézmények hallgatói számára az integrált nevelést
megvalósító

integrációs

referencia

intézményként

hospitációkat,

konzultációkat, próbatanításokat és vizsgatanításokat teszünk lehetővé.
A projektzárást követő 3 évig a fenntartó a projekt fenntarthatóságának
biztosítását az alábbiak a mellékelt fenntartói szándéknyilatkozat

szerin t

vállalta:
5


fő x 30 000 Ft /hó hallgatói gyakorlat idejére,

Szakmai találkozók, hospitációs tréningek
Integrációs referencia-intézményként találkozókat szervezünk a partner

referencia

intézményekkel és a pedagógusképző intézménnyel, hogy az

együttnevelés nevelésszociológiai hátteréről előadás és hospitáció formájában
szakmai műhelybeszélgetéseket folytassunk.
2 db szakmai műhely x 100 000 ft = 200 000 Ft
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A Kistérségi szakmai fejlesztő műhelyekbe az egyes referenciaintézmények
munkacsoportjai delegál tagjai közül az egyetemi oktatókkal együtt a
részvételre. A műhelyekben azokat az elméleti alapok és kutatási eredmények
kerülnek bemutatásra, melyek az adott tématerülethez köthetők, és
tudományos megalapozásához elengedhetetlenek.

2 db fejlesztő műhely x 70 000 ft = 140 000 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Pedagógiai Programot az igazgató előterjesztése után a szak alkalmazotti
értekezlet 2016.05. 12-én elfogadta, melyet legitimációs záradék formájában rögzített.
Az elfogadást a szak alkalmazotti értekezlet jelenlévő képviselői aláírásukkal
tanúsították.
A Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat és az iskola munkaközösségek jogukkal
élve a dokumentumban megfogalmazottakat írásban véleményezték, elfogadásra
javasolták, melyet legitimációs záradék formájában rögzítettek.
Kétújfalu, 2016.05.12.
Kovácsevicsné Tóth Marianna
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