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1. Az iskola nevelési programja 
 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai, értékei 
 

A köznevelés feladata és értékei 

 

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a Nemzeti 

Köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és  

szabályozásának megfelelően a Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a köznevelés 

feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 

megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 

fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. 

 

Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök 

együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés 

megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

 

Célunk, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság  és 

az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járulunk hozzá ahhoz, 

hogy a felnövekvő nemzedék: 

— a haza felelős polgárává váljék; 

— kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

— megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint 

     a munka világában; 

— törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

— legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

     illetően; 

— váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

— ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

     folyamatokat; 

— tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának 

     megőrzését. 

 

 A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk  

Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság  tiszteletének elvével, 

valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a 

természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. A Nat fontos szerepet 

szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve 

a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből következően a 

nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és 

lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás 

minden szakaszában arányosan meg kell, hogy  jelenjenek. Kiemelten kell kezelni az ország és 

tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság 

életének megismerését, ugyanakkor fontosnak kell tartani azokat a tartalmakat, amelyek 

Európához tartozásunkat erősítik. Figyelmet kell fordítani az egész világot érintő átfogó 

kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. Az együttműködés a 

szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség, a szülői vélemények, 
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javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen 

feltétele, ezért iskolánknak meg kell teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szülők és a 

pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat. 

 

Szándékunk, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljunk tanítványt és tanárt egyaránt, hogy az 

elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, ennélfogva egyensúlyra 

törekszünk a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és 

tartalmak között. Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy 

létezzék olyan közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról 

feltételezhető. Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös 

megértés és tisztelet jegyében folytatható. 

 

A Nat – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak  megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák 

közötti átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező 

rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi 

terhelésének korlátozására”. A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve – lefekteti 

a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alapműveltség 

kötelezően közvetítendő tartalmait minden magyarországi iskola számára. 

 

1.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

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

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

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. 

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

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

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, 

és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

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

     tartalmaiba; 

— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az 

     iskola helyi tanterve szerint; 

— alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig 

     elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; 

— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

     egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

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

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai 

munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

 

1.1.1.1 Az erkölcsi nevelés 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 
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elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A  tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

1.1.1.2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

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

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínő kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

 

1.1.1.3 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

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

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

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

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

1.1.1.4 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre 

és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 
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1.1.1.5 A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

1.1.1.6 A testi és lelki egészségre nevelés 

 

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

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

1.1.1.7 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

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

felelős állampolgári léthez. 

 

1.1.1.8 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

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

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

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

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

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

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
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1.1.1.9 Pályaorientáció 

 

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

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

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

1.1.1.10 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

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

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerő gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

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

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

1.1.1.11 Médiatudatosságra nevelés 

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

1.1.1.12 A tanulás tanítása 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 
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1.1.2 Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 

 

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő 

általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez 

sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett 

tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

   

Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek 

alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt 

gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások 

irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az 

egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás 

folyamatában formálódik. A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, 

készségek, és ezek hátterében a meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási 

helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák 

és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia 

egymásba fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló 

egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló 

célok és az egyes műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, 

amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például 

a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az 

együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati 

kultúra, a társas tolerancia. 

 

1.1.2.1 A tanulás kompetenciái 

 

Jó ideje megfogalmazódik az iskolával szemben a hatékony tanulási módszerek kialakításának 

igénye, a tanulás tanításának szükségessége. Az Európai Unió oktatási stratégiájában központi 

szerepet kap az önálló tanulásra való felkészítés. Egyre inkább teret hódít az a nézet, hogy az 

iskolának az egyszerű ismeretátadás helyett, illetve mellett a fő feladata azoknak a 

képességeknek a fejlesztése, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat az életproblémák 

megoldására, a társadalomban való hatékony működésre, az önálló ismeretszerzésre. A tanulás 

tanítása a XXI. század iskolájának fontos feladatává vált, és a hazai oktatáspolitika is kiemelt, 

fejlesztendő kompetenciának tartja az önálló tanulásra való felkészítést.  

 

A tanulás és a tudás kapcsolata: Kognitív nézőpontból a tanulás kulcsa az egyén azon 

képességében rejlik, hogy a világ egyes vonatkozásait mentálisan reprezentálni tudja és azután 

ezeken a mentális reprezentációkon hajt végre műveleteket, nem pedig a valóságban. Az analóg 

mentális reprezentációk rendszerint az érzéki benyomásokon alapuló vizuális, hallási, szaglási, 

tapintási vagy mozgási képek, míg a propozicionális mentális reprezentációk az elme fogalmi 
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tartalmát ragadják meg, nyelvszerűek.. A pszichológusok általában akkor látnak el valamit a 

TUDÁS megnevezéssel, ha az információ valamilyen konkrét formában mentálisan 

reprezentált, és valamilyen módon szervezett, strukturált. Ez a komplexen szerveződött tudás 

(kognitív séma) adja meg a keretet az újonnan érkező információk befogadására, az új 

információk illeszkednek a sémához, vagy módosítják azt. Amikor új ismereteket sajátítunk el 

tehát, azt mindig az előző ismeretrendszer kereteibe illesztjük, lehetővé téve, hogy tudásunk 

újraszerveződjön. A konstruktivizmus a hagyományos ismeretelméletekkel szemben „minden 

pillanatban egy bonyolult rendszernek gondolja a tudásegészt, vagy más megnevezésben a 

teljes kognitív rendszert, amely a külvilággal való kapcsolatában és a belső elaboráció folytán 

nem új elemekkel gazdagodik, hanem saját struktúrájában átalakul. A kognitív pszichológia 

nem a tudás mennyiségét, hanem a minőségét tartja a szellemi teljesítmény meghatározójának, 

és a minőség fontos szempontjának tekinti a tudás elérhetőségét, alkalmazhatóságát. Ebből a 

szempontból meghatározó, hogy a tudás milyen módon reprezentálódik, milyen 

kapcsolatrendszerrel rendelkeznek az elemei, és mennyire értelmes, jelentéssel bíró 

(„meaningful”). A hatékony tudásra jellemző a többszörös hozzáférés, a sokféle helyzetben 

való felhasználás lehetősége. 

 

A tudás tipizálása: három felosztást tartunk meghatározónak: 

1: A deklaratív (ismeretjellegű) tudás a különböző elméletek, tények, adatok, tudását jelenti. A 

procedurális (képességjellegű) tudás ugyanakkor az ismeretek gyakorlatban történő 

alkalmazását, cselekvések, tevékenységek kivitelezését jelenti. Iskolánk egyik nagy feladata e 

kétféle tudás közötti egyensúly megtalálása. 

2: A második elkülöníti az eszköztudást és a tartalomtudást. Itt az eszköztudást emelnénk ki, 

mint az újabb információk felvételét és feldolgozását lehetővé tevő tudásalapot. Ide sorolható 

mindenféle kódrendszer ismerete és alkalmazása, valamint a tanulási stratégiák, módszerek, 

technikák ismerete és alkalmazása. 

3: A harmadik a tudás-átadás szempontjából három területet különít el: 

- Az intelligens tudás a megtanultak belső összefüggéseinek felismerésére, a tantárgyi 

tudáselemek összekapcsolására helyezi a hangsúlyt.  

- Az eszközjellegű tudás a tanulói kompetenciák, rutinok készségek kialakítását jelenti. Az 

alkalmazható tudás pedig a tanultak a megértését és alkalmazását jelenti.  

- Az értelmes, jelentéssel bíró, alkalmazható tudáshoz úgy juttathatjuk el a tanulókat, ha a 

tanítás figyelembe veszi a gyermekek előzetes tapasztalatait, ha a megértésre, értelmes 

tanulásra törekszik, és ha az új ismeret elsajátítása sokféle helyzetben megy végbe. 

 

A tudás kialakulását, szerveződését elősegítő módszerek: A tanulás tanítása szempontjából 

alapvető fontosságú az a kérdés, hogy módszertanilag hogyan juttathatók el a tanulók a 

jelentéssel bíró tudás kialakulásához. Hogyan érhető el, hogy a beérkező információ mentálisan 

reprezentált, szervezett, strukturált legyen, azaz valódi tudás alakuljon ki az egyszerű 

szövegmondásra törekvő, kevéssé mobilizálható ismeretanyagok elszigetelt tárolása helyett.  

 

A tanulási stratégia: ennél a fogalomnál fontos kiemelni a célrairányulást, a tervezést, az 

információgyűjtés és feldolgozás szakaszait és annak önellenőrzését a problémamegoldás 

során. Úgy tekintjük a tanulási stratégiát, mint a tanulásra vonatkozó tervek, elhatározások 

rendszerét, amelyek meghatározott célra irányulnak, bizonyos tartósság és elrendezés jellemzi 

őket. Jellemzőjük ugyanakkor az adaptivitás és variabilitás, az információgyűjtés, feldolgozás, 

tárolás és előhívás terén. A stratégiát a tanulónak kell végrehajtani. Hogy milyen tanulási 

stratégiát alkalmaz, az eredhet az oktatási gyakorlatból, a tanártól, a tanuló korábbi kedvező 

tapasztalatain alapuló öninstrukciójából egyaránt. Sok tanuló nem alkalmaz a tanulásához 
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stratégiát, vagy nincs tudatában, hogy miért tanul úgy, ahogy. Ez esetben a tanulás lehet 

szándékos, de nem tudatos. 

A tanulási stratégiák többféle csoportosítása ismert. Az egyik felosztás szerint primer és 

szekunder stratégiák különíthetők el. A primer stratégia vonatkozik az információfeldolgozásra, 

az elsajátítandó tartalom teljes tanulási folyamatára. A szekunder (támogató) stratégia 

ugyanakkor a tanulás kedvező feltételeinek a megteremtésére vonatkozó terv. 

A másik felosztás szerint a tanulási stratégiák három altípusát különböztetjük meg: a 

mélyrehatolót, a szervezettet és a mechanikust. 

A mélyrehatoló tanulási stratégia az új dolgok megértésére törekszik, amelyben elsősorban az 

összefüggések megragadása, az új ismeretek régiekhez kapcsolása, széles áttekintés, 

következtetések levonása, rendszerszemlélet játszik dominánsan szerepet. 

A szervezett tanulási stratégiát a rendszeresség, a jó munkaszervezés, a tanulandó anyagok jó 

beosztása, strukturálása jellemzi. 

A mechanikus tanulási stratégia a részletek megjegyzésére épül, a tanulás elsődleges célja a 

rövid távú minél pontosabb ismeretfelidézés. Az összefüggések feltárása e módszerben alig kap 

szerepet. 

A tanulási stratégiák a különböző tanulási technikák együttes alkalmazását, kombinálását, a 

megfelelő lépések szekventálását igénylik. Segítik a szövegek feldolgozását, az anyag 

egészének az integrálását, a tanulnivaló strukturálását, szervezését. 

A tanulási stílus: Intézményünk preferált információfeldolgozási módként definiálja a tanulási 

stílusokat, amelyben az ingerfelfogás, megőrzés, feldolgozás és előhívás bizonyos feltételek 

mellett sikeresebb. Nézőpontunk inkább a kognitív stílus fogalmának felfogásához áll közel, 

melyet úgy jellemzünk, mint a megismerés tipikus módját, amely tükrözi a személy észlelési 

diszpozícióját, a különböző probléma-megoldási stratégiák preferenciáját, bizonytalan 

helyzetekben a döntéshozatal gyorsaságát, pontosságát, a tanulás , az emlékezeti információk 

szervezésének formáját, azaz az intellektuális diszpozíciók jellegét.  

Gyakorlati tapasztalataink szerint leginkább az érzékszervi modalitások szerinti elkülönítésre 

vonatkozóan ismerik a személyek az auditív, vizuális, motoros tanulási stílusokat. Úgy 

gondoljuk, hogy a vezető tanulási stílusoknak megfelelő tanulási technikák gyakoroltatásával 

tehető leginkább hatékonnyá a tanulás. Előfordulhat ugyanakkor, hogy valamely hiányzó vagy 

gyengén működő tanulási stílus fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a tanulás eredményes 

legyen. 

A tanulási technikák: „Azoknak a módszereknek, eljárásoknak az összessége, amelyekkel a 

tanulás megvalósul”. Mindazok a gondolkodási és cselekvési műveletek ide sorolhatók, melyek 

a tanulás gyakorlati lefolyását kifejezik. Olyan módszerek, a tanulás apróbb lépései ezek, 

amelyek elősegítik a tanulnivaló megértését, rögzítését, előhívását, egymással kapcsolatba 

hozását. A tanulási feladat végrehajtása, a tananyag elsajátítása során a tanulási technikák 

egységes műveletsorokká rendeződnek, így alakítva ki a tanulási stratégiát. A tanulási 

technikák jól ismertek. Felfogásunk szerint az elemi tanulási technikák egy-egy módszer 

alkalmazását jelentik (pld. a szöveg hangos vagy néma olvasása, előzetes vagy utólagos 

áttekintés, parafrazeálás). Az összetett, vagy komplex tanulási technikák az elemi technikák 

kombinálását igénylik. Magunk ide soroljuk pld. a jegyzetelést, a vázlatkészítést, az 

információkereséssel és rendszerezéssel kapcsolatos tanulási technikákat, a mnemotechnikai és 

vizualizációs eljárásokat. A tanulási technikák az anyag feldolgozásában, segítik a tanulókat. 

Készségszintű használatuk hozzájárul a hatékony tanulási stratégiák kialakulásához, a valódi 

tudás szerveződéséhez. 
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Tanulni tanulás alatt a tanuló saját aktivitását értjük, a tanulásban való aktív részvételt, 

bevonódást. Azt a tevékenységet, amikor a tanulási folyamatban nem csak az anyagot tanulja 

meg, hanem magát a tanulási technikát is. (pld. a lényeg kiemelését, vagy a parafrazeálást.) 

 

Felkészítés a tanulásra a tanulás segítése: a gyermek környezetének az aktivitását jelenti, 

főleg a szülők és a tanárok által nyújtott támogatást. A hatékony tanulás kialakításához a szülők 

feladata elsősorban az otthoni tanulás feltételeinek biztosítása. (A tanuláshoz szükséges hely, a 

tanulásra fordítandó idő, a helyes napirend kialakítása, a rendszeresség megteremtése, a helyes 

tanulási szokások automatizálása). A pedagógusok feladata a tanulás segítésében egyrészt a 

tanítás minőségének biztosítását jelenti, másrészt a feladatok tanulói személyiséghez való 

igazítását, az esetleges képességhiányok korrigálását. Így magunk a fejlesztőpedagógiai 

munkát, a közvetett tanulás-módszertani fejlesztést is ide soroljuk. 

 

A tanulás tanítása alatt pedig a közvetlen tanulás-módszertani fejlesztést értjük, amelyek 

hatékonyabbá teszik a tanulást. Ide tartozik a tanulási technikák tanítása, a tanulási stratégiák 

fejlesztése. 

Az elméleti háttérből kiindulva magunk az önálló független tanulás fejlesztésének négy fő 

módszertani lehetőségét különítjük el: 

1. A gyermekek aktivitására építő módszerek alkalmazása az oktatásban (kooperatív 

technikák és differenciált fejlesztés) .   

2. Indirekt (közvetett) tanulás-módszertani fejlesztés (megfelelő tanulási környezet 

kialakítása otthon és az iskolában, valamint a tanuláshoz szükséges alapképességek 

fejlesztése) 

3. Direkt (közvetlen) tanulás-módszertani fejlesztés (hatékony tanulási szokásrendszer 

kialakítása, a tanulási idő és a tanulandó tananyag strukturálásának tanítása, a tanulási 

technikák és stratégiák gyakoroltatása) 

4. Tanulási tanácsadás (a tanulási problémák személyre szabott kezelése, a tanulásra 

vonatkozó metakogníció fejlesztése, a tanulási problémához illeszkedő direkt tanulás-

módszertani fejlesztés)   

 

A továbbiakban részletezzük az indirekt (közvetett) és a direkt (közvetlen) tanulás-módszertani 

fejlesztés főbb feladatait.  

 

Az indirekt – közvetett - tanulás-módszertani fejlesztés fő feladatai: 

Az önálló tanulás technikái elválaszthatatlanok az értelmi képességektől. Ezek a képességek 

teremtik meg a tanulási technikák funkcionálásának intrapszichés feltételrendszerét. 

A főbb fejlesztendő képességterületek: a figyelem, a megértés, az emlékezet és a 

problémamegoldó gondolkodás.  

A képességfejlesztés alapelvei: az ingergazdag környezet biztosítása, a rendszeresség, 

játékosság, komplexitás, a fejlődés nyomon követése, a gyermekek adott képességszintjéhez 

való igazodás, és az apró lépések szerinti haladás. A képességfejlesztésnek a gyermekek 

életkorát is figyelembe kell venni, hiszen az egyes életkori szakaszokban más-más pszichikus 

funkciók érnek be, és ezek érésének támogatása illetve a hiányok korrigálása jelenti a fejlesztési 

feladatot.  

 

A direkt – közvetlen - tanulás-módszertani fejlesztés fő feladatai: 

A tanulás tanítása elsősorban a direkt tanulás-módszertani fejlesztés során valósítható meg. A 

fejlesztés történhet tanórán az egyes tantárgyak tanítása során, külön tanulás-módszertani 

tantárgy vagy tréningek keretében, illetve egyéni vagy csoportos tanulási tanácsadás keretében. 
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Hatékony tanulási szokások kialakítása 

• A tanulás optimális körülményeinek megteremtése (rendezett tanulási tér, jó 

fényviszonyok, a taneszközök kezelésének kialakított szokásrendszere). 

• Időtervezés (napirendben, hetirendben a tanulási idő elhelyezése, az egyes 

tantárgyakhoz szükséges tanulási idő tervezése)  

• A tanulási folyamat szokásrendszerének kialakítása (a tantárgyak tanulásának sorrendje, 

az ismétlések számának és idejének optimalizálása). 

A tanuláshoz való viszony formálása, a tanulás iránti motiváció fejlesztése 

• A tanulás légkörének optimalizálása (Rogersi elvek) 

• A tananyagnak a gyermek fejlettségi szintjéhez való igazítása 

• Az érdeklődés felkeltése, a tanulói kompetenciamotívumot erősítő módszertani elemek 

alkalmazása 

Eredményes tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása 

• Elemi tanulási technikák (hangos és néma olvasás, az olvasott szöveg elmondása, 

ismétlés, előzetes és utólagos áttekintés, parafrazeálás, kérdések felvetése, 

kulcsfogalmak keresése, stb.) 

• Összetett tanulási technikák: az elemi módszerek együttes alkalmazása, kombinálása 

(jegyzetelés, összefoglalók, táblázatok, vázlatok, mind map-ek készítése) 

• Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakorlása (pld: a szótanulás különböző 

módszerei idegen nyelvek esetében)  

• Tanulási stratégiák fejlesztése, a tanulási feladat végrehajtásának célszerű tervezése, a 

tanulási technikák egységes műveletsorokká rendezése (pld. PQRST – módszer) 

• A tanulásra vonatkozó metakogníció fejlesztése 

 

A fejlesztési feladatok részletezése:  

A hatékony tanulási szokások kialakítása: 

A szokást nagyszámú ismétlés által automatizálódott tevékenységként definiálja a 

szakirodalom. A szokásszerű cselekvések a helyzetnek megfelelően és gyorsan futnak le, 

különös pszichikus erőfeszítés és ellenőrzés nélkül. Jelentőségük, hogy tehermentesítik a 

tudatot és nagy mennyiségű energiát szabadítanak fel a magasabb színvonalú intellektuális 

tevékenység hatékony végzésére. Ahhoz, hogy a tanulás megszervezése ne vonjon el külön 

energiát a tanulótól, egy olyan szokásrendszer kialakítására van szüksége, amelyben pontosan 

tudja, hogy mikor, hol, mit és hogyan tanuljon. A szokásszerű cselekvések kialakításának 

feltétele a rendszeres gyakoroltatás, kezdetben segítséggel, felnőtt ellenőrzése mellett, majd 

fokozatosan önállóvá válva alakulnak ki a különböző szokásrendszerek.  

A tanulás optimális körülményeinek megteremtése jelentős kérdése a hatékony tanulási 

szokásrendszernek. Fontos egy megszokott hely a rendszeresen tanuláshoz, legyen megszokott 

a könyvek, íróeszközök tárolása, a tanszerek ki és bepakolásának ritmusa. Csend és nyugalom, 

megfelelő fény vegye körül a tanulót hogy hatékonyan tudjon figyelni tanulási tevékenységére. 

  

Az időtervezés az otthoni tanulási időt helyezi be életrendbe, strukturálja a tanuló életét. 

Fontos, hogy kialakuljon egy olyan napi (vagy ha ez nem lehetséges, akkor heti) ritmus, 

amelyben a tanuló pontosan tudja, hogy mikor kezd el tanulni és ez várhatóan meddig tart, 

mikor pihen közben, illetve mennyi a szabadidő, amit kedve szerint tölthet el. 
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A tanulási folyamat szokásrendszerének a kialakítása alatt elsősorban a tanulnivaló 

anyagrészek beosztását, a tanulás sorrendjét értjük. Olyan kérdések sorolhatók ide, mint a 

tantárgyak tanulásának sorrendje, az írásbeli-szóbeli anyagok tanulásának egymásutánisága, az 

egyszerre tanulandó anyagrészek és a szünetek beosztása stb.  

A tanuláshoz való viszony formálása 

E fejlesztési terület elsősorban a tanulás iránti motiváció fokozásával foglalkozik.:  

 

A tanulás légkörét fontos úgy alakítani, amelyben a tanuló bátran megnyilatkozhat, kérdezhet, 

véleményt mondhat. Ezt a légkört a szeretetteljes elfogadás, bizalom, empátia, kongruencia 

jellemzi, optimális feltételeket biztosítva a tanuláshoz. Egy ilyen légkör lehetővé teszi, hogy a 

tanulók alapvető igényei (biztonság, szeretet, valahová tartozás igénye) kielégüljenek, és a 

humánspecifikus szükségletek váljanak fő motiváló tényezőkké. 

 

A tanulónak adott feladatok nehézsége igazodjon a gyermekek fejlettségi szintjéhez. 

Gyakori probléma ma a közoktatásban, hogy a tantervek szorításában a pedagógusok a 

tananyaggal haladnak együtt és a tanulók eközben lemaradnak, érdektelenné válnak a tanulással 

szemben. Optimális nehézségűnek tartjuk az olyan feladatokat, amelyek kívánnak némi 

erőfeszítést a tanulóktól a megoldáshoz, de nem teljesíthetetlenek, mert közel állnak aktuális 

fejlettségi szintjükhöz. Az ilyen feladatok teljesítésével a tanulók sikerélményhez jutnak, 

megélik, hogy ha valamit el akarnak érni, érdemes erőfeszítéseket tenni. Ezáltal az igényszint 

és a kompetencia élmény fokozható. 

 

Az érdeklődés felkeltésére és a tanulói aktivitásra építő módszertani elemek alkalmazása: 

Az oktatásban és a fejlesztésben lehetővé tesszük, hogy a feldolgozott tananyag készség-szintű 

tudássá alakulva épüljön be a tanulók kompetenciarendszerébe. A spontán tanulói kíváncsiságra 

és az aktivitás-késztetésre építve fejleszthető a tudás – megismerés iránti vágy, a tanulási 

motiváció. 

Eredményes tanulási technikák begyakoroltatása: 

Az iskolai tanítás alapvető feladata az írás-olvasás megtanítása, amely olyan kódrendszert ad a 

tanulók kezébe, mely az önálló tanulás alapvető feltétele. A hangos és néma olvasás 

megtanítása a legalapvetőbb tanulási technika, amely a tanuló életkori sajátosságainak 

megfelelően bővíthető a többi tanulási technika gyakoroltatásával, majd a hatékony, 

tantárgyfüggő tanulási technikák megtanításával. Magunk a tanulási technikák tanításának 

színtereként a legoptimálisabbnak tartanánk, ha ez a tanórákba ágyazva, tantárgyi keretek 

között történne. Ha ez megvalósul, úgy minden tanuló az oktatással egy időben kap felkészítést 

az önálló tanulásra is.  

 

A tanulás fejlődése és a fejlesztés feladatai a különböző életkori szakaszokban: 

A tanulás fejlesztésének feladatai eltérőek a különböző életkorokban. A gyermek életkori 

sajátosságai, és a tanítandó/tanítható ismeretek is meghatározzák, hogy melyik életkori 

periódusban mi válik domináns tanulás-módszertani fejlesztési feladattá. A továbbiakban az 

életkori jellemzők és a tanulás-módszertani fejlesztés feladatainak összefüggéseit 

rendszerezzük. 

 

A kisiskoláskor több szempontból is jelentős változást hoz a tanulás fejlődésében. A tanulás 

válik a gyermek fő tevékenységformájává és a spontán tanulás helyett a szándékos tanulásra 

tevődik a hangsúly. A kisiskolásoknál tapasztalható a mechanikus bevésésre való hajlam, ha 

nem tanítjuk meg őket másként tanulni. Ennek okait a szókincs hiányosságaiban és a megértés 
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hiányában látjuk. Úgy gondoljuk, hogy 9 éves korig a gyermek nem tudja önállóan elemezni a 

tananyag lényeges részeit, hiányzik a gondolati támpont, ami köré csoportosíthatná a 

tanulnivalót. Ugyanakkor kiemeljük, hogy 7-8 éves korban megjelennek az emlékezeti 

stratégiák, mint az ismételgetés, emlékezeti szervezés. Nő a gyermekek tudásalapja, amelyhez 

az új ismeretek kapcsolódnak és megjelenik a metamemória. 

  

A tanulás fejlesztésének fő feladatai a kisiskoláskorban: 

Felkészíteni a tanulókat az önálló feladatvégzésre, aktivitásukra építő módszerek 

alkalmazásával.  

A direkt (közvetlen tanulás)-módszertani fejlesztés fő feladatai: az elemi tanulási technikák 

tanítása, begyakoroltatása, (írás, olvasás, ismétlés, áttekintés, beszélgetés a társakkal a tanult 

információkról). E tanulási technikák készség-szintű használatára felkészíteni a tanulókat. 

Kialakítani egy hatékony tanulási szokásrendszert otthon és az iskolában (a tanulás helyének 

elrendezése, idejének beosztása, a tanulási folyamatra vonatkozó szokások kialakítása pld. 

tanulandó tárgyak sorrendje). Ebben az életkorban még jelentős szerepe van az indirekt 

(közvetett) tanulás-módszertani fejlesztésnek, a tanulási alapképességeknél tapasztalható 

esetleges hiányok pótlásának.  

Tanácsadási feladatok: A szülők felé irányuló tanácsadás, az önálló tanulás otthoni 

fejlesztéséhez, a tanulás otthoni körülményeinek megteremtéséhez, az elemi tanulási technikák 

elsajátíttatásának elősegítéséhez. 

 

A prepubertás és pubertáskor a tanulás fejlődésében kulcsfontosságú, elsősorban a 

gondolkodás fejlődésében tapasztalható jelentős minőségi változás miatt.  

A tanulás és emlékezés fejlődésében 9 éves kor táján tapasztalható jelentős ugrás. Megnő az 

emlékezet terjedelme, fokozatosan növekszik a szóbeli absztrakt emlékezés aránya, az 

emlékezés valamennyi formája értelmesebbé, tartósabbá, átfogóbbá válik. Az emlékezeti 

funkciók és a gondolkodás fejlődésének köszönhetően a serdülőkorra az értelmes tanulás magas 

szintje alakul ki, ugyanakkor a tanulásban egyenetlenség figyelhető meg, a serdülő a számára 

érdekes anyagot tanulja, az érdektelent elhanyagolja. Ebben az életkorban a közvetett tanulás-

módszertani fejlesztésnek a szerepe már kevésbé kifejezett, egyre inkább előtérbe kell kerülnie 

a közvetlen fejlesztésnek. 

 

A tanulás fejlesztésének fő feladata prepubertás és pubertáskorban:  

A direkt (közvetlen) tanulás-módszertani fejlesztés fő feladatai: A hangsúly az értelmes tanulás 

fejlesztésére helyezzük. Fontos a lényegkiemelés, az összefüggések felismerésének fejlesztése, 

az összetett tanulási technikák tanítása (jegyzetelés, vázlat, ábrák, táblázatok, készítése). 

Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakorlása.  

Az általános iskola végére hatékony tanulási stratégiák kialakítása. A tanulás tervezése, 

időbeosztás, a tanulásra vonatkozó metakogníció fejlesztése. 

Tanácsadási feladatok: A felső tagozat végétől egyéni vagy csoportos tanácsadás alkalmazása, 

a tanulók részére, amennyiben tanulási problémával küzdenek. 

 

Az élménypedagógia: 

 

A hatékony, önálló tanulás: 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és 

az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és 

alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási 
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és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a 

legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint 

a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az 

embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges 

kompetenciákról, tudástartalmakról és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás 

feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és 

gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési 

lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető 

készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök 

használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és 

önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos 

fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus 

mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal 

megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen. A pozitív attitűdtanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek 

folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait 

felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén 

széles körben alkalmazza. 

 

A gondolkodási képesség fejlesztése: 

 

A gondolkodás: A gondolkodás az emberi megismerőtevékenység legmagasabb foka, és 

szoros kapcsolatban van a beszéddel és a nyelvvel, hiszen ez a legegyszerűbb módja, hogy 

kifejezzük magunkat. Legalább ennyire elválaszthatatlan az intelligenciától is, mivel a 

különféle helyzetekben, problémamegoldáskor együtt vesznek részt. A problémamegoldó 

gondolkodás pedig egyértelműen a kreativitásból ered, hiszen ezt biztosítja számunkra a 

feladatok nem rutinszerű megoldását, hanem hogy bizonyos helyzetekre új módon 

reagáljunk, vagy adjunk valamiféle választ a felmerülő kérdésre.  

 

A gondolkodási képesség területei: 

1. érzékelés 

2. emlékezet 

3. fogalomalkotás 

4. nyelv 

5. jelképesítés 

Ítélőképesség, tanulási képesség, problémamegoldó képesség 

 

A gondolkodás fajtái: 

- asszociatív gondolkodást, ahol nincs előre meghatározott célja a 

gondolkodásnak, leegyszerűsítve: miről mi jut eszünkbe (szabad asszociáció). 

- megértő gondolkodás, mellyel képesek vagyunk a dolgok lényegét kiemelni 

(fogalommá alakítani), illetve az összefüggéseket feltárni. 

- problémamegoldó gondolkodás, ahol egy bizonyos célt szeretnénk elérni, 

viszont még nem tudjuk a megoldás módját. 
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A gondolkodás szintjei 1: 

Ismeret (emlékezet és elraktározás) 

Felfogás, megértés (tények értelmezése, megértése) 

Alkalmazás (a tények felhasználása) 

A gondolkodás szintjei 

Alacsonyabb szintjei 

1.Ismeret (emlékezet és elraktározás) Mondd el/ írd le, mit tudsz/ mire emlékszel! 

Ismételd el! Határozd meg! Azonosítsd! Mondd meg ki/mikor/melyik/hol/mit! 

2.Felfogás, megértés (tények értelmezése, megértése) Mondd el a saját szavaiddal! 

Mondd el, mit érzel vele kapcsolatban! Mondd meg, hogy mit jelent! Magyarázd 

meg! Hasonlítsd össze! Kapcsold össze! 

3.Alkalmazás (a tények felhasználása) Mire lehet használni? Hová vezet? Mutasd 

be/alkalmazd, amit tudsz! 

A gondolkodás szintjei 2: 

Magasabb szintjei 

4.Elemzés (analízis = a tények részekre bontása) Miből áll? Mi a sorrend? Mik az 

okok/előzmények/problémák/megoldások/következmények? 

5.Összegzés (szintézis = valami új létrehozása a tényekből) Miben különbözhet? 

Mi lenne, ha… Tegyük fel, hogy…? Fejleszd tovább, javítsd! Csináld meg a magad 

módján! 

6.Értékelés (az ismeret megítélése, felmérése) Hogyan ítéld meg? Sikerült? Fog 

működni? Miért gondolod így? 

A gondolkodás képességek fejlesztő stratégiák: 

 Munkamódszer: vita, tervezés, kérdezés 

 Képességfejlesztés: kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, 

problémamegoldó gondolkodás 

 Tanulásszervezési mód: egyéni gondolkodás, tanulási közösségek, kooperatív 

tanulás 

A gondolkodás hatékonyságát befolyásoló tényezők 

 Ismeretszerzés (bevitel, az új anyag megtanulása) 

 Ismerethasznosító és problémamegoldó stratégiák (amit csinálunk, kimenet) 

 Metagondolkodás és döntés (végrehajtó irányítás) 

A kreatív gondolkodás: 

olyan gondolatok gerjesztése, amelyek az egyes konkrét célok elérése, 

megvalósítása érdekében mindig eredeti, a célnak megfelelő új eredményeket 

hoznak létre, alkalmazkodva a mindennapi élet igényeihez. Nem a cél elérése a 

fontos, hanem maga a folyamat. 

a) A kreatív gondolkodás feltétele: a kreatív légkör: 

- lelki biztonság (bizalom, a külső értékelés elkerülése – az önértékelés 

bátorítása, együttérzés a gyermekkel – az ő szemével látni a világot) 

- lelki szabadság (a kifejezés szabadsága) 

b) A kreatív gondolkodás ismérvei: 
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Gördülékenység: 

Az elraktározott információ előhívásának és felhasználásának könnyedsége. A gyakorlatban: 

a gyerek bármilyen, váratlan helyzetben képes mozgósítani a tudását (még azt is, amiről nem 

tudja, hogy tudja). Ehhez: edzésben kell tartani a gondolkodást játékos helyzetekben 

 szükség esetén könnyen aktív állapotba kerülhessen 

 a játék során megismert logikai lépések automatikusan végbemenjenek 

A gördülékenység fejlesztése: 

Mi jut eszedbe a szóról? 

Mely dolgok jutnak eszedbe, ha…? asszociáció tulajdonság alapján pl. 

sík/fényes/magas/folyékony/gazdag 

Melyik szó jut eszedbe…? asszociáció rímmel, alliterációval 

Melyik fogalom jut eszedbe? asszociáció tartalom, logika alapján 

- rugalmasság: képesség, aminek birtokában egy problémát többféle úton és 

módon is meg tud közelíteni 

A rugalmasság fejlesztése: Halmazba sorolás, Mi lehet ez? – Nevezd meg!Mi lehet ez? – 

Rajzold le! 

Alakfelismerés – Mit fedezel fel bennük? 

- eredetiség: újító hajlam, ami szokatlan helyzetekben mutatkozik meg 

Gondolatjátékok: ne csak a megszokott rendjükben (tér- és időbeli, fogalmi) 

értelmezzék a dolgokat, hanem abból kiszakítva is valamely tulajdonságukat 

alkotó módon felhasználva másféleképpen használni (Mire lehetne használni?; 

Mi lesz a következménye?; Mi lenne ha…?; eszköztervezés 

- kidolgozottság: képesség, aminek birtokában a tanuló képes új elemekkel 

kiegészíteni valamit (Rajzkiegészítés, Képmegfigyelés; Kiegészítés 

beszédbuborékokkal; 

c) A kreatív gondolkodás folyamata: 

- indíték: valami, amitől működésbe lép a gondolkodás pl. egy kérdés (mit? 

miért? hogyan?) – vizsgálódásra késztet a feladat  

tudatosulás, 

egy késztetés, 

egy megérzés 

- feltárás: már ismert dolgok átrendezése azért, hogy megtudja amit még nem 

tud (Divergens gondolkodás több válaszlehetőségben való gondolkodás nyílt 

végű feladatokkal) 

- tervezés 

- megvalósítása 

- értékelés 

A kritikai gondolkodás 
Alapja a kreatív gondolkodás (új utak, új megoldások keresése a felmerülő kérdések 

megoldásában), valamint jobbnál jobb megoldások keresése. Lényege: elemzés jó kérdések 

feltevése, jó megválaszolása, önkritika. 

A kritikai gondolkodás feltétele: Az egészséges vitaszellem. (Mi szól mellette?; Melyik érv 

győzne meg?; Mi szól ellene?; Melyik érvemmel nem tudtalak meggyőzni?; Biztosan így van?; 

Meg tudsz győzni az érveiddel?. 
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a) Hajtómotorja: 

1. Az állandó kételkedés a saját lehetséges válaszokkal kapcsolatban: 

- tényeken, tények értékelésén alapuló válaszok hozása 

- a saját gondolatok és döntések megkérdőjelezése 

- mások kérdéseinek meghallgatása 

- a tévedés lehetőségének fenntartása 

2. Vágy az igazság kiderítésére 

b) A kritikai gondolkodás alapelvei: 

1. Probléma (tisztázott-e, hogy mi a probléma?) 

2. Értelmesség (megragadni az állítás jelentését) 

3. Adottnak venni (vannak-e benne erőfeltevések?) 

4. Konkrétság (kellően meghatározott-e az állítás?) 

5. Szabálykövetés (alkalmaz-e valamely elvet az állítás?) 

6. Következetesség (ellentmondásosak-e az állítások) 

7. Világosság (egyértelmű-e az okoskodás) 

8. Logikusság (szükségszerűen adódik-e a következtetés?) 

9. Pontosság (megbízható-e a megfigyelés?) 

10. Bizonyíthatóság (igazolható-e az induktív következtetés?) 

11. Meghatározottság (megfelelő-e a definíció?) 

12. Igazság (igaz-e az állítás?) 

c) A kritikai gondolkodás folyamata: 

A folyamat lépései: 

1.Kérdésmegfogalmazás 

2.Érvelés 

3.Tapasztalatrendszerezés: olyan kérdések feltevése, amelyek újabb kérdéseket 

szülnek, gondolkodásra vagy cselekvésre ösztönöznek válaszkeresés a 

kérdésekre logikus okoskodással az igaznak bizonyult állítások, az igazolt 

következtetések között logikai rend megteremtése 

d) A kritikai gondolkodás fejlesztési módszerei: 

1. Kérdések megfogalmazása: 

- Adjunk mintát! tanári kérdések a magyarázat során, beszéd kételyeiről, gondolati 

fordulatairól, hogy az adott dologgal kapcsolatban mire kíváncsi 

- A hét/hónap kérdése tanári kérdések – meghökkentők/nincs rájuk egyértelmű válasz el kell 

gondolkodni, újabb ismereteket kell szerezni, esetleg vitában kell érlelni a választ A cél a 

gondolkodási folyamat, amely egy idő múlva elvezet a válaszokhoz??? 

- Keress érdekes tárgyakat! tárgyak kerestetése, amelyek valamiért érdekesek (szabad 

szemmel, nagyítóval, mikroszkóppal, távcsővel, fényképezőgéppel, videokamerával stb.) 

- Könyvajánló a tanár olyan könyveket ajánl, amelyek a gyerekeket is érdekelhetik olvasásra 

és kutatásra ösztönöznek 

2. Érvelés: 

- Milyen az? dolog tulajdonságait kell feltárni és megnevezni Pl. Milyen a…?... 

- Milyen nem az? Pl. Milyen jellemzői hiányoznak a… ami miatt nem használható… 

- Logikai rendszerezés tények tanulmányozása, következtetések levonása Hogy gondolkodna 

Sherlock Holmes? Figyeld meg az alábbi következtetések logikáját! Minden alföld síkság. 

+ A magyar Alföld alföldi táj. Tehát az Alföld síkság. A mérsékelt övezetben 4 évszak 

váltakozik. + Moszkva a Ráktérítő és az Északi sarkkör között fekszik. Tehát Moszkvában 

4 évszak van. A nyári monszun a tenger felől fúj. A tenger felől fújó szél csapadékot hoz a 

szárazföldre. Tehát… 
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- Írd le többféleképpen! egy dolgot/jelenséget/történetet/eseményt többféleképpen kell 

megfogalmazni különböző stílusban pl. a napkitörés következményét szócikként a 

lexikonban és újságcikként egy bulvárlapban különböző megközelítéssel pl. a tagja kiirtását 

a helyi lakos, a környezetvédő és a bútorgyáros szemszögéből 

- Melyik jelenti ugyanazt? egy mondatot (pl. újságcikk), egy hírt (pl. tv-híradó), majd hallja 

más megfogalmazásokban is melyik megfogalmazás tartalma egyezik meg az eredeti 

mondatéval Annak lehetőségeit vizsgálták, nem lehetne-e a jövőben a derített szennyvizeket 

a tenger helyett a sivatagba vezetni. 1. A szennyvízproblémát fogja megoldani ez az új 

eljárás, amellyel a tenger helyett a sivatagba vezetik a derített szennyvizet. 2. A jövőben 

minden valószínűség szerint a derített szennyvizet a tenger helyett a sivatagba fogják 

vezetni. 3. A derített szennyvizet a jövőben vagy a tengerbe vagy a sivatagba fogják vezetni. 

4. A jövőben a tenger helyett a sivatagba szeretnék a derített szennyvizet elvezetni. 

 

3. Tapasztalatok rendszerezése:  

Sorbarendezés Tedd időrendbe! folyamatokat, jelenségeket, történéseket kell idő szerinti 

sorba rendezni Pl. Állítsd időrendbe a hegységképződési folyamat / a rétegvulkáni működés 

szakaszait! Hogyan cselekednék? Egy kiránduláson be kell tájolnod  a térképet tereptárgy 

segítségével. Gondold végig, mit kell csinálni! Írd a feladatokat egy-egy cédulára, és rakd 

sorrendbe! Tedd térbeli sorrendbe! Sopronból Békéscsabára autózol Békéscsaba – Sopron – 

Szekszárd – Cegléd – Tisza – Hanság – Bugac – Rába – Duna – Kőris-hegy – Sió – 

Székesfehérvár – Komárom-Esztergom megye – Fertő tó – Körös-Maros köze Egyéb 

rendszerezés Tedd skatulyába! Jellemzési, összehasonlítási szempontokat is találd ki! 

Igazságosztás Andok, Bükk, a Dél-kínai-hegyvidék egyes részei, Dinárihegység, Himalája, 

Kilimandzsáró-csoport, Kis-Kárpátok, Skandináv-hegység, Tien-san Ágas-bogas Próbáld 

lerajzolni ágrajzban, hogyan tudod egyszerű vizsgálati módszerekkel elkülöníteni a 

dolomittól a bauxitot! esély, kimenetel látogatása a döntés előtt különböző nézőpontokból 

nevelés! empátia mérlegelje saját elképzeléseit Bújj a bőrébe! el kell képzelni, hogy a 

történetben szereplők hogyan látják a dolgot Mit gondolhattak Pompeji lakói, amikor látták, 

hogy a mentésükre érkező gályák nem tudnak kikötni és továbbmennek? Mit gondolhattak 

a gályán érkezők, amikor hallották a part felől a kétségbeesett kiáltozást, és  a portól nem 

láttak semmit? Mit érezhetett Plinius, amikor éjszaka a ragyogó Vezúvra nézett? Hogyan 

gondolkodhattak Plinius emberei, amikor magára hagyták őt? Mi járhatott a fejükben a 

Plinius holttestét megtaláló embereknek? Kérdés-felelet játék Egy tanuló eljátszik, utánoz 

vagy szavakkal leír egy személyt – a többiek megpróbálják kitalálni kérdéseket tesznek 

fel, válaszokat kapnak. Kitalálást megkönnyítő kérdések: Mikor élsz? Hol élsz? Milyen 

ember vagy? Mi jár a fejedben? Mit szeretnél? Mitől félsz? Drámajáték A tanulók 

elképzelnek egy leírt történetet/helyzetet párbeszédeket, szerepeket írnak majd megjelenítik 

Döntés mérlegelés után, hogy a rendelkezésre álló információk elegendőek-e, megfelelőek-

e a döntéshez Pl. Megnevezhető-e a táj éghajlata, ha csak az évi csapadékmennyiségét 

ismerem? Elegendőek-e az adatok, tények annak eldöntéséhez, hogy Horvátország fejlett 

gazdaságú ország? 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó gondolkodás: Probléma = a helyzet, amikor adott a cél, de nem ismert a 

hozzá vezető út, eszköz, módszer  
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Problémamegoldó gondolkodás = a probléma megoldása érdekében alkalmazott 

A problémamegoldó gondolkodás feltétele: egy jó probléma – emlékezet  

A probléma megoldásának feltétele adottságok (kezdeti feltételek, feladat környezete) – 

akadályok (a célhoz vezető út, folyamat, eljárás ismeretlensége) – célok (célkitűzés, célpont, 

kívánatos befejezés) 

Erőfeszítések: próbálkozás, tudatos tevékenység. Feltétele: a kritikai, valamint a kreatív 

gondolkodás megléte 

Befolyásoló tényezők: 

- hozzáállás (érdeklődés, motiváció, önbizalom, kitartás) 

- kognitív képességek (tudás, emlékezet, gondolkodási képességek) 

- tapasztalat (tartalom és összefüggések ismerete, stratégiák ismerete, életkor, 

háttér, környezet) 

A problémamegoldás folyamata Lépései: 1. A probléma megértése Mit tudunk/nem tudunk? 

Milyen megoldást keresünk? Mi a megoldáshoz való eljutás akadálya? 2. A cselekvés 

megtervezése Átfogó kép alkotása a feladatról, a lényeges elemek kiválasztása. Hogyan 

csináltuk máskor? Lépésről lépésre. A feladat modellezése; A terv leírása, lerajzolása. 3. A 

feladat megoldása Megfogalmazása, mit teszek éppen/ mit és hogyan kellene csinálnom; 

felmerült gondok megbeszélése 4. A helyzet értékelése Visszatekintés a problémára; 

Tapasztalatok felidézése; Megoldás, következtetés; Alkalmazás más helyzetben.  

Az emlékezet fejlesztését segítő módszerek. Hátizsákpakolás. Tárgyfelidézés. Térképi 

memóriajátékok. 

Kódolásos emlékezetfejlesztés a hosszú távú emlékezet fejlesztését szolgálják az emlékképet 

különböző technikákkal kódolja. 

Rímbeszédes 

Találós kérdések 

Analógiai hasonlítás folyamat, jelenség, történet lényegét úgy jegyzi meg, hogy valami hasonló 

logikájú dologgal hasonlítja össze Pl. azonos típusú közeledő kőzetlemezmozgások során 

lezajlő folyamatot a különböző típusúak találkozásával; a vasipar gyártástechnológiai 

folyamatát az alumíniumiparéval; az erdőirtást a túlhalászással 

Tervezés segítése A probléma modellezése A város zöldövezetében lakóparkot építenek, hogy 

80-100 embernek biztosítsanak új otthont. A lakóparkot építtető kft. 30 lakás felépítését vállalta 

a 70 000 m2 nagyságú beépíthető területen. A telkek nagysága egységesen 800 m2. 

Hogyan lehetne elrendezni az épületeket? Tervezd 

Cselekvési terv készítése. Cselekvésre szólító plakáttervezés 

A helyzetértékelés segítése. Tanítsd meg nekem! A tanár arra kéri a tanulót, tanítsa meg neki a 

tananyagot. Vonj le tanulságokat! A tanuló megfogalmazza a problémamegoldás tanulságait, 

felírja egy papírra, amit betesz a füzetébe, hogy a következő feladatmegoldáskor használhassa, 

Alkalmazd! A tanár egy hasonló logikára épülő problémát ad a tanulónak, ezzel ellenőrzi, tudja-

e alkalmazni a tanuló a tapasztalatokat új helyzetben. 
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1.1.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 

1.1.2.2.1. Anyanyelvi kommunikáció 

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott 

és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és 

alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek 

során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas 

valóság formálásában. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 

természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók 

ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi 

és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint 

a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. Az ember 

rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban képes 

másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelelően 

tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóságértelmezését, 

a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, 

összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit 

gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni 

különböző típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és 

közvetíteni. Tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek 

megfelelően, etikusan és meggyőzően kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a társas 

viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és önkritikus magatartást, a törekvést az építő jellegű 

párbeszédre, az igényes megnyilvánulás értékének felismerését, az esztétikai minőség 

tiszteletét, mások megismerésének igényét és az anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez 

ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas 

világ közötti összetett kapcsolatot, a nyelv változó-változtató természetét, másokra gyakorolt 

hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

 

1.1.2.2.2. Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és 

olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó 

tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen 

nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  
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Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és 

kíváncsiságot. 

 

1.1.2.3. A digitális kompetenciák 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, 

a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás- és megosztás, továbbá kommunikációs 

együttműködés az interneten keresztül. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, 

alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a 

tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás- és kezelés, az internet által 

kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, 

a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és 

az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT 

interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és 

a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. A szükséges készségek 

magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus 

alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex 

információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az 

internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása 

a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT használata kritikus és 

megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes 

alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

 

1.1.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó 

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus 

következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva 

a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket 

alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az 

ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.  
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A gondolkodási képesség fejlesztése: 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség 

szinten alkalmazható tudását. A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az 

alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a 

problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi 

lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek 

láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A 

matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, 

hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 

 

1.1.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és társas 

kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. 

A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi 

és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az 

állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A kompetencia kialakítása során olyan képességekre és készségekre is támaszkodni kell, mint 

a hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, 

valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Ez a kompetencia magában foglalja a 

közösségi tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott 

döntések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a részvételt a döntéshozatalban. A pozitív 

attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a településhez, 

az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata, a 

részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a 

felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, demokratikus 

elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az 

állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntarthatóság 

támogatását és mások értékeinek, magánéletének tiszteletét is jelenti. A személyes és szociális 

jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó 

ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott kapcsolatok és a társadalmi életben való 

aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat és az általánosan elfogadott 

magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a 

nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával 

kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak 

kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás 

kapcsolatának a megértése is. E kompetencia alapja az a sokféle képességre épülő készség, 

hogy az ember különféle területeken tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és 

megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul 

feléjük. Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a 

legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális 

kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdése és a 
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törekvés a kompromisszumra. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, 

valamint a változások iránti fogékonyság. 

 

1.1.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság magában foglalja az 

esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív 

kifejezésének elismerését. Ezek befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind 

a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a 

bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern 

művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság feltételezi a helyi, a nemzeti, 

az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és 

beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide tartozik 

az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége megőrzésére 

irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött 

szerepének a megértése is. Olyan képességek és készségek értendők ide, mint a művészi 

önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját 

nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez által az általános életminőség javítása. A pozitív 

attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az 

esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a 

fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a művészi önkifejezés 

és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok önismerete, emberi 

kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

 

1.1.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A munkavállalói, innovációs és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, 

valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi 

azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a 

mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 

működésének átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást foglalják 

magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi 

feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az 

irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a 

tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés- és vállalás, a munkavégzés egyénileg és 

csapatban, valamint az etikus magatartás. A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és 

újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és 

társadalmi életben, valamint a munkában. 
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1.1.3 Alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 

 

Intézményünket, a Vári Emil Általános Iskolát 1982-ben alapították. A térség legnagyobb 

létszámú ilyen típusú iskolája, amely 2007 óta működik gesztor intézményként jelenleg egy 

tagintézménnyel, ez a Kossuth Lajos Tagintézmény. Ennek a tagintézménynek működik egy 

telephelye is (Várday István úti Telephely) amely súlyosan és halmozottan sérült tanulók 

fejlesztő nevelésével, oktatásával foglalkozik. Jéke Tagintézmény működtetése jelenleg 

szünetel. 

Iskolánk alapvető pedagógiai filozófiája: mindenki tehetséges valamiben. Ezért szeretnénk, ha 

iskolánkban képességeinek megfelelően tanítványaink megtalálhatnák az egyéni fejlődés, 

kibontakozás lehetőségeit és ebből adódóan is jól éreznék magukat a Váriban. 

Fenntartónk és működtetőnk a Kisvárdai Tankerületi Központ.  A fenntartónk által kiadott 

alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú 

gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében 

intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.  

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: kiemelt 

fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, ugyanakkor 

a tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal 

induló tanulók felzárkóztatását. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő kisvárdai polgároknak! 

Az iskola funkciói: 

Értékközvetítés, nevelés 

A világnézetileg determinált embereszmény helyett az egyetemes emberi értékek megismerését 

és elfogadását helyezzük a nevelés középpontjába. 

 

Képzési funkció 
 

Tevékenységünk másik fontos területe. Célja kettős:  egyrészt biztosítani kívánjuk a különböző 

hátrányokkal küzdők felzárkóztatását, az esélyegyenlőtlenség csökkentését. Másrészt magas 

színvonalú tudást és széleskörű tevékenységi lehetőséget nyújtunk a tehetségek 

kibontakoztatásához, az érvényesüléshez. Mindez jelenti az alapkészségek szilárd és tartós 

elsajátíttatását, valamint az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását. 

Ismeretközvetítő funkció 

A tanítási órák mellett megnő a szerepe az új ismeretközvetítő eszközöknek: pl. digitális 

eszközök és tananyag. Az eddigi tantárgyak tananyaga, követelményrendszere, az elsajátítás 

módszere is sokat változott, mindez  a tanári szerep újragondolására kényszerítenek bennünket. 

 

Szocializáció 

Az iskolában kell felkészítenünk a tanulókat a társadalmi életre. Az elemi szokások és 

követendő magatartási normák elsajátítása után itt kell megtanulni a társas együttélés 

szabályait, a konfliktuskezelést, a másság elviselését és a pozitív életvitelt. 
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Szociális gondozás 

A gyermekvédelmi törvény végrehajtása az intézményre is számos feladatot ró. Kötelességünk, 

hogy időben jelezzük a gyermekek szociális ellátásában jelentkező nehézségeket. 

 

1.1.3.1. Alapelvek 
 

Nevelési rendszerünk középpontjába és az iskolai funkciók első sorába az értékeket állítjuk. 

Vannak olyan értékek, amelyek áthatják a pedagógiai munka egészét, melyek jelenléte nélkül 

a Nemzeti Alaptanterv nevelési követelményeinek megvalósítása nem biztosítható. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei /Beépítve valamennyi 

kompetencia - terület/ 

Nevelő - oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi 

alapelveket tartjuk szem előtt (a prioritásokat az iskola határozza meg!).  

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén 

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek 

(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó 

figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 

társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;  

 a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt 

a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

emberi méltóságát; 

 minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek 

okos szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek      

feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 
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 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a 

tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig 

tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket 

és kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, 

szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az 

infokommunikációs technológiákat; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok             

leküzdéséhez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelv oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai 

fejlődéssel; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a  

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom 

műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a 

társadalomismeret (jelenismeret); 

 megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges 

életmód készségét; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási 

irány illetve pálya kiválasztását;  

 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és     

személyes világukban való eligazodás képességét;  

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kompetenciák fejlesztését: a 

magyar nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; 

ember a természetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az 

életviteli és gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport; 

 a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés hozzájárul a tanulási kudarcból, a 

szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, 

tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 az  esélyegyenlőség biztosítása: az iskola legfontosabb alapelvének tekintjük, 

hiányában sem a demokrácia, sem a többi alapelv nem érvényesülhet. 

 

A nevelőtestület felkészültsége lehetővé teszi, hogy olyan tevékenységkínálatot nyújtsunk, 

amely versenyképessé teszi tanulóinkat a középfokú intézményekben. Gazdag szakköri 

kínálat segíti a tantárgyak elmélyültebb elsajátítását, és a feltételek megteremtése után a 

szaktárgyi, művészeti és a különböző sportágakban való képességek kibontakoztatását. 
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Jogegyenlőség - felelősségvállalás 

 

A demokratikus iskolamodell kialakítása a jogegyenlőség kiteljesedését jelenti a 

tanulóifjúság és a nevelőtestület számára az intézményi működés  területén. A tanulók az 

iskola minden őket érintő kérdésébe beleszólhatnak, jogaikat érvényesíthetik. A jogok 

érvényesülése a diákok és a nevelők esetében sem képzelhető el a felelősség vállalása 

nélkül. A pedagógus felelőssége, hogy egyénre szabott optimális szolgáltatást nyújtson, a 

tanulóé, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 

 

Autonómia és nyitottság 

 

Az iskola autonómiáján a törvény biztosította teljes szakmai önállóságot értjük. Elismerjük 

a szülői társadalom  és az önkormányzat jogát a vélemény nyilvánításra a pedagógiai 

problémák megoldását illetően.  A megválaszolás hogyanját ezekre a kérdésekre azonban 

szakmai ügynek tekintjük, melynek felelősségét az iskolának kell vállalni. 

 

A gyermekközösségek autonómiáját a nevelőtestület tiszteletben tartja. Ez jelenti az egyén 

autonómiáját is. A segítő szándék mellett is az egyéné a döntés felelőssége: a siker és a 

kudarc kockázata egyaránt. 

Tág teret biztosítunk a diákszervezetek önálló működéséhez. Természetesen mindez csak 

nevelői segítségnyújtással biztosítható. Ezért tartjuk szükségesnek továbbra is a 

diákszervezetet segítő nevelői csoport  működését. 

Fontosnak tartjuk a nevelői autonómiát. Ez az önállóság feltételezi az értelmiségi létformát: 

az önfejlesztést a kísérletező kedvet és a kutatómunkát szaktárgyi területeken. 

 

Az iskolai autonómia nem elzárkózást jelent. Tisztában vagyunk azzal, hogy 

működésünkkel a kliensek (megbízók) kívánalmait kell szolgálnunk. Meghatározó ebből a 

szempontból a szülői társadalom. A Nemzeti Alaptantervben körvonalazott polgári 

társadalomeszmény megjelenítése mellett a helyi igényeknek kell megfelelnünk. 

Intézményünk ezért nyitott mindenki számára, aki programunkat támogatja.  

 

Nyitottság kell, hogy jellemezze az iskolai közösségek belső életét és az egymás közötti 

személyes kapocslatokat. Az iskola nyitottsága megnyilvánul abban is, hogy kulturális és 

egyéb szolgáltatásait – az intézményi érdekeket nem sértve – a közösség javára fordítja. 

 

Gyermekközpontúság 

 

Alapelveink akkor érvényesülnek, ha a tanulók jól érzik magukat az iskolában. Az érzelmi 

biztonságot szolgálja, ha személyiségének elfogadásával és empátiával közeledünk hozzá. 

Így kezdhetünk csak nevelésükhöz, egyéniségük formálásához. A kellemes iskolai 

környezet, a jó közérzet, a megfelelő iskolai légkör nélkülözhetetlen feltétele az értelmes 

rend és fegyelem. 

 

1.1.3.2 Általános célok, feladatok 
 

Intézményünk a NAT követelményének megvalósítására törekszik. Ennek során gyakorlatias, 

a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktató-nevelő munkát tart követendőnek. 

 

Korunk kihívásaira megfelelő választ adni tudó, korszerű műveltséggel, készségekkel és 

képességekkel, alapos ismeretekkel és pozitív erkölcsi tulajdonságokkal felvértezett tanulókat 
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akar kiengedni a felsőbb iskolákba vagy az életbe. Ezek a tanulók humanista, európai 

szellemiségű karakterrel rendelkezzenek, és utasítsák el mindazt, ami a közösség érdekei 

ellenében hat. 

 

 

Ennek az emberképnek elfogadása és követése jelenti azt: 

- hogy képesek a körülvevő világ megismerésére, keresik és kutatják a megválaszolni  

  szükséges kérdéseket  és az emberi lét értelmét;     

 - harmóniára törekszenek önmagukkal, környezetükkel, a világgal;  

   hogy elfogadják és  ápolják  a kultúra értékeit, felelősséget vállalnak embertársaikért. 

 

Iskolánk legfontosabb feladata az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) elsajátítása mellett az 

értékközvetítés. Olyan embereket akarunk nevelni, akik: 

 - szeretik az életet, képesek a konfliktusokat feloldani, 

 - rendelkeznek életkoruknak megfelelő tudományos ismeretekkel, 

 - képesek saját meggyőződésük alapján világnézetük kialakítására, 

 - fontosnak tartják az európai kultúra erkölcsi értékeit, 

 - szellemi képességük testi edzettséggel párosul, 

 - megbecsülik maguk és mások munkáját, 

 - önállóak, de együttműködésre is képesek, 

 - szeretik és becsülik mindazt, amit a haza jelent, békében élnek más népekkel,  

              tisztelik kultúrájukat és eredményeit 

 - szolidárisak a nélkülözőkkel, elfogadják a másságot, 

 - tevékenyek és alkotó emberek 

 

Olyan iskolát szervezünk, ahol minden tanuló szeretetteljes, gyermekközpontú nevelésben, 

korszerű tudást nyújtó iskolai oktatásban részesül. Iskolánk nem elkötelezett egyetlen vallás-, 

vagy világnézet mellett sem, de gondoskodik a vallások és világnézetek tárgyilagos 

megismertetéséről, az alapvető erkölcsi normák elsajátításáról. Ezek sorában különösen az élet 

és az ember tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka és kultúra becsülésére, az 

igazságosságra, a természetben és az emberi alkotásban rejlő szépség felismerésére és 

értékelésére nevel. 

 

1.1.3.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, ezek 
megvalósítását szolgáló feladatok, eszközök, eljárások 

 

1.1.3.3.1.  Pedagógiai alapelvünk: 
 

o Oktató-nevelő munkánk során törekszünk tanulóink személyiségének sokoldalú 

harmonikus fejlesztésére. 

o Tanulóinkat felkészítjük az önálló ismeretszerzésre, önművelés igényére, ezért tanulási 

képességeit, készségeit úgy fejlesztjük, hogy helyt álljanak a középiskolában, később 

tudjanak beilleszkedni a társadalomba.  

o Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításával, az egész életen 

át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésére (szövegértési-

szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-

építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat). 

o Szeretnénk, ha társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké válnának tanulóink. 

o Szabad, félelemmentes légkörben a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és emberi 

tulajdonságokat közvetítünk tanulóink felé. 
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o Minden iskolai tevékenységünket a gyermekek „okos” szeretete hatja át. 

o Felkaroljuk a tehetségeseket, de a hátrányos helyzetűek számára is esélyt kívánunk 

teremteni a szociokulturális hátrányok leküzdésére. 

o Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képességei és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét. 

o A változó körülményekhez igazodni tudó, fejlett kommunikációs képességgel 

rendelkező, az idegen nyelvet beszélni képes és az informatikához értő egyének 

kiművelésére törekszünk. 

o Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, akik felé az európai humanista 

értékeket közvetítve szeretnénk, hogy társadalmunk hasznos tagjaivá váljanak. 

o Testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, a környezetvédelemre nagy figyelmet fordító 

szemléletet formálunk, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép. 

o Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges 

életmód készségét. 

o Tanulóink vallásuknak megfelelően részt vehetnek az egyházak által szervezett 

hitoktatáson. 

 

Összegezve:  

Megfogalmazott alapelveink, melyek áthatják munkánkat: 

a./  gyermekközpontúság (a pedagógus és a gyermek egyenrangú félként 

      vesz részt a folyamatban)  

b./  demokratizmus, nemzeti értékek, európai humanista értékek 

c./  esélyegyenlőtlenségek csökkentése 

d./  szociokulturális hátrányok leküzdése 

e./  iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelv oktatásával  

f./   lépést tartunk az informatikai fejlődéssel 

g./ megalapozzuk a konstruktív életvezetés és egészséges életmód készséget       

     (társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres) 

h./ a kommunikációs – és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a   világban  

      való  eligazodás képességét 

i./  reális önismeret kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, pálya  

kiválasztását, tudatosítjuk, hogy életük során többször kényszerülhetnek  

     pályamódosításra. 

 

1.1.3.3.2.  Értékek 
 

Az egyetemes, általános emberi értékek közvetítése: 

o humanizmus 

o hazafiság, nemzeti identitás megtartása 

o nyitottság, tolerancia más népek, kultúrák szokások iránt 

o egymás segítése, az együttérzés képességének fejlesztése 

o önállóság, önfejlesztés, felelősség önmagunkért és másokért 

o a természet, a környezet szeretete, védelme 

o másság elfogadása. 

 

Az értékek közvetítése terén a következőkre törekszünk: 

 az emberi méltóság tisztelete (elnyomás, háború) negatív diszkrimináció elitélése 

 saját érdek érvényesítése mellett a közösség érdekeinek figyelembe vétele 

 alkotó, fegyelmezett munkavégzés 

 a helyes magyarságtudat elsajátíttatása a tanulókkal 
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 egészséges életre való felkészítés 

 örökérvényű értékek, normák megismertetése, fejlesztése (igazság, jóság, szépség stb.) 

 a keresztyén emberi értékek megbecsülése a lelkiismereti, vallásszabadságot 

figyelembe véve 

 a szülők, nagyszülők, felnőttek, idősek megbecsülése, tisztelete. 

 

 Munkánk során a nevelés két funkcióját helyezzük előtérbe:  

a./ az ismeretközvetítést – a tanulók érdeklődésének felkeltésével, az önálló tanulás  

     képességének kialakításával arra törekszünk, hogy alkalmazni képes tudással  

     rendelkezzenek 

           b./ a szellemi, erkölcsi, szociális értékek megismertetését. 

 

1.1.3.3.3.  Célok  
 

Iskolai nevelőmunkánk célja, hogy pozitív emberi értékekkel felruházott gyermekeket 

neveljünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy testileg, lelkileg egészséges, egyéni 

képességeiknek megfelelő tudással rendelkező kreatív, önmaga és környezete iránt felelősséget 

érző tanulók kerüljenek ki iskolánkból. 

 Az oktatás, nevelés az iskolai élet két alapvető területe egymástól elválaszthatatlan. 

      A nevelés elsősorban a tanítás-tanulás folyamatában valósul meg, ahol a nevelő magatartása 

és példaadó szerepe meghatározó.           

 Iskolánk oktató-nevelő munkája során fontos szerepet kap a család 

 A tanítási órák és az egész napos foglalkoztatás biztosítják az önálló tanulás képességének, 

valamint a permanes művelődés igényének kialakítását. A tanulók az önálló 

feladatvállalással megismerhetik az egyéni ismeretszerzés útját az információgyűjtéstől az 

elemzésig. 

 Törekedni kell a tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére. Az egyéni bánásmód, a 

differenciált foglalkoztatás a felzárkóztatásban és a tehetséggondozás terén sem 

nélkülözhető. A felzárkóztatást szolgálja a kis létszámú csoportok szervezése, valamint a 

korrepetálások, felzárkóztatások rendszere az alsó tagozatban. A felső tagozaton az emelt 

szintű oktatás megszervezésével kívánjuk megvalósítani a képességek szerinti tanulás 

biztosítását. Reméljük, csökken így a tanévvesztés, a lemorzsolódás. Az emelt színtű 

oktatás, a tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségei a továbbtanulni kívánó diákjaink 

esélyegyenlőségét teremti meg. 

 Azt akarjuk, hogy a mindenkiben meglévő értékek, tehetség és képességek 

kibontakozhassanak és fejlődhessenek. A kis közösségekben találják meg helyüket 

tanulóink, hogy egyéni boldogulásukat elérhessék. 

 Iskolai életünket úgy szervezzük, hogy az felkészítsen a társadalmi életre. Arra nevelünk, 

hogy a tanulók akarják és merjék érvényesíteni gyermeki jogaikat, ugyanakkor ismerjék és 

teljesítsék kötelességüket is.  Az iskolai demokrácia fontos színterei a gyermekszervezetek. 

 Helyi programunkban előtérbe kerül a hazafias nevelés. Erősíteni akarjuk gyermekeink 

kötődését a lakóhelyhez, a szülőföldhöz és azok lakosaihoz. Ismerje és tisztelje a gyermek 

nemzeti múltunkat, haladó törekvéseinket, több mint évezredes harcunkat az itt maradásért 

és a fennmaradásért. Kapcsolódásunkat Európához és sorsközösségünket a körülöttünk élő 

népekkel. Tárgyszerű ismeretekre és tárgyilagos értékelésre van szükség itt, e legkeletibb 

megyében, amelynek három ország több nációjával van kapcsolata. Nemzeti 

azonosságtudatunk erősítése együtt kell járjon a szomszéd országokban és másutt élő 

magyarság megismerésével és támogatásával. A hazaszeretet szempontjából legerősebb 

kötődés és kapocs ebben a faluban a család és az iskola. A hovatartozás érzésének erősítését 
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szolgálják iskolai rendezvényeink, a nemzeti, társadalmi és egyházi ünnepek nevelési 

lehetőségeinek kihasználása. Jeles ünnepeink: magyar kultúra napja, farsang, március 15, 

gyermeknap, tanévzáró-tanévnyitó ünnepély, október 23, "Vári-hét”, Mikulás, Karácsony. 

A megemlékezéseket és ünnepségeket iskolai szinten az egész tanulóifjúság bevonásával 

kell szervezni. Évenként tartjuk a névadóinkról való megemlékezést. Ez az alkalom Vári 

Emil történelmi jelentőségének és emberi értékeinek megismerése mellett lehetőséget ad 

diákjainknak ismereteik és képességeik megmutatására, versengésre a helytörténet, 

képzőművészet, újságírás terén, a sportban és más területeken. A gyermekszervezetek 

hagyományos rendezvénye a "diáknap". A fentieken túl minden olyan rendezvény 

megtartását támogatjuk, mely elősegíti tanulóink jellemformálását, közéleti magatartásának 

fejlesztését, műveltségének gyarapítását (anyák napja, madarak és fák napja, aradi vértanuk 

napja, költészet napja, stb.). 

 Iskolánk feladata a társadalmi együttélés alapvető szabályainak elsajátíttatása, a közerkölcs 

normáinak betartatása. A tanuló által feltétlenül elfogadandó értékek: a tudás, a humánum, 

szeretet, hazaszeretet, empátia, tolerancia, becsületesség, részvét, felelősség, család, 

magyar nyelv, szolidaritás, előítélet-mentesség, tisztelet, előzékenység, megbízhatóság, 

alkalmazkodó-képesség. Fontos a viselkedés szabályainak megismerése, elfogadása és 

alkalmazása. Ezek a szabályok nem merev házirendi követelményeket, hanem a derűs és 

kiegyensúlyozott viselkedés szabályrendszerét jelentik, amelyeknek betartásával a tanulók 

jól érzik magukat az intézményben. Alkalmazásuk feltétele az önismeret, az önnevelés, 

valamint a motiválás és következetes, egységes követelés. 

 Az egészséges életmódra nevelés segítse a helyes táplálkozási, testápolási szokások 

kialakítását, a mozgáskultúra fejlesztését. Meg kell ismertetni a tanulókkal azokat az 

egészségkárosító tényezőket, melyek hozzájárulnak a betegségek kialakulásához és az élet 

megrövidüléséhez.  

 A testi nevelés eredményessége segíti az egészséges életmód kialakítását, és feltétele a lelki 

fejlődésnek is. A mindennapos testnevelés bevezetése felkelti a rendszeres mozgás iránti 

igényt, elősegíti a fizikai, akarati tulajdonságok kifejlődését (ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség, önfegyelem, sikerélmény, stb.) A tanórán kívüli sportfoglalkozások, a 

napközis szabadidős foglalkozások biztosítják a felszabadult játék örömét. Tanuljanak meg 

gyermekeink a játékban és a sportban győzni és veszteni tudni. 

 A szennyezett környezet veszélyével naponta szembesülünk (szennyező ipari környezet, a 

vegyszerezés egészségkárosító hatásai). Az épített és az alig háborított természetes 

környezet védelméhez az iskolai nevelés nagymértékben hozzájárulhat. Ez a tiszta 

környezet iránti igény felkeltésével, a legfőbb környezeti ártalmak megismertetésével kell 

kezdődjön, és el kell jutni az esztétikus, emberközeli környezet megteremtéséig. Mindezt 

az iskola környezetének megformálásával, a tisztaság védelmével kell kezdeni. 

 Az emberi élet úgy teljes, ha képesek vagyunk a szépség befogadására. Ennek a 

képességnek a kifejlesztése az esztétikai nevelés legfontosabb teendője. Jelenti a természet 

mindennapi szépségének felismerését, rácsodálkozást a mesterséges környezet esztétikus 

látványára s mindarra, ami szépet a társas érintkezés, a nyelvhasználat formakultúrája és a 

művészetek sokasága ígér. 

 

 Feltétlenül megőrzendő helyi értékek: Valamennyi tanulónak meg kell ismernie városunk 

településtörténetének legfontosabb mozzanatait, hagyományait. Tudnia kell a városképet 

meghatározó építményekről, mint pl. a műemlék jellegű templomok, a vár, a zsinagóga, 

néhány érdekes és értékes családi lakóépület, stb. Ismerni kell iskolánk névadóját. Szükséges 

olyan hagyományőrző csoportok, programok (pl. gyermekjátszókör) szervezése, amelyek 

megismertetik tanulóinkkal a tájegységre jellemző néprajzi kultúrát és a népi szokásokat. A 

történelmi múlt  megismeréséhez  a szakköri munka és a pályázatok teremtenek lehetőséget. 



35 

 

A célok és feladatok meghatározásakor alapvetőnek tartjuk:  

 

a./ -  A köznevelési törvényben meghatározott funkciót, mely szerint az általános iskola 

biztosítsa az általános műveltséget, az alapfokú oktatást, nevelést, 

- tegye lehetővé a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelő továbbtanulást, 

pályaválasztást. 

 

b./ -  Az iskola biztosítsa az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Nemzetközi 

Egyezmény a Gyermekek Jogairól című deklaráció előírásait. 

     -    A személyiség teljes körű kibontakoztatásának segítése. 

     -    Fokozott gyermekvédelmi funkció. 

 

c./ -   A közvetlen társadalmi környezet igényei által meghatározott funkció szem előtt tartása: 

 

 Esélyegyenlőség biztosítása, ennek megfelelően a tehetséggondozás, a felzárkóztató 

tevékenység erősítése. 

 Iskolánk alapvető célja, hogy magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a kliensek 

igényeit kielégítő kínálatot hozzon létre, mely minden tanulónak képességeihez mérten, 

a megfelelő, versenyképes tudást biztosítja. 

 Alapvetőnek tartjuk, hogy a hátrányos helyzetben lévő tanulóink számára biztosítsuk az 

esélyegyenlőséget, illetőleg az esélyegyenlőtlenség csökkentésére törekedjünk. 

(hatékony felzárkóztatási munka). 

 Alapvető célként határoztuk meg az értékközvetítés előtérbe kerülését. Fontosnak 

tartjuk az egyetemes emberi értékek közvetítését. 

 Kiemelt feladatként kívánjuk kezelni az alapkészségek szilárd elsajátíttatását, olvasás, 

szövegértés, matematikai alapkészségek valamint a kompetenciák fejlesztését, 

elsősorban az anyanyelvi (olvasás, szövegértés, kommunikációs készség), a 

matematikai alapkészségek begyakoroltatására kívánunk hangsúlyt fektetni. 

 A számítástechnika, az idegen nyelv oktatásának erőteljes fejlesztésével (kéttannyelvű 

képzés) a társadalom, a klientúra igényeinek kívánunk megfelelni.  

 Végül, de nem utolsósorban fontosnak tartjuk a szocializációs célokat, feladatokat. 

Ennek keretében az elemi szokások kialakítására, a negatív társadalmi hatások   

kompenzálására, a tolerancia képességének kialakítására törekszünk elsősorban. 

 Célunk egy olyan modern iskola megteremtése, mely naprakész, a társadalmi 

igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, 

tehetséggondozással, emelt szintű oktatással, kéttannyelvű képzéssel, a hátrányok 

leküzdésével lehetőleg egyenlő esélyeket biztosít az általános műveltség alapjainak 

elsajátításához, a szabadidő hasznos eltöltésével, praktikus ismeretek elsajátíttatásával 

készíti fel a gyermekeket a jövő szolgálatára. Eközben olyan személyiségjegyek és 

magatartási formák kialakítására törekszik, melynek birtokában képesek lesznek 

érdekeik felismerésére és érvényesítésére. 

 

1.1.3.4.  Iskolánk által preferált értékekből adódó célok, feladatok  
 

a.) Egészséges életmódra nevelés területén: 

Cél:  

 ki kell fejleszteni és fokozni kell tanulóink igényét az egészséges     

               életfeltételek, a  tiszta környezet, a helyes testápolás iránt, 

 tudatosítanunk kell a környezetvédő magatartás lehetséges formáit 
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Feladatok: 

 biztosítanunk kell a rendszeres sportoláshoz szükséges időt és eszközöket 

 tiszta, higiénikus környezet kialakításával otthonossá kell tenni iskolánkat 

/szaktantermek, folyosók, udvar, virágosítás, védnökségvállalás / 

 Tanórán kívüli tevékenységi formák keretében ki kell alakítanunk a 

környezetvédő magatartás alapjait. /Föld napja, Madarak és Fák napja, 

Fenntarthatósági Témahét rendezvényei, fakultációs lehetőség, 

osztálykirándulás, táborozás, terepgyakorlat.   

 Felvilágosító tevékenység keretében a káros szenvedélyek megelőzésére 

törekszünk. 

b).  Esztétikai nevelés területén: 

Cél:    

 erősítenünk kell tanulóink fogékonyságát saját környezetünk tisztasága,  

valamint a „ szép „ iránt. 

Feladatok : 

 tárlat rendezése a tanulók munkáiból 

 tantermek esztétikus berendezése, védnökségvállalás 

 múzeum, színházi előadások, hangverseny látogatás megszervezése 

 alkalomhoz illő öltözködési szokások tudatosítása 

 

c.) Értelmi nevelés területén :  

Cél:  

 pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. 

 önálló ismeretszerzés képességének kialakítására törekszünk tanulóinkkal – 

„tanulás tanulása”- 

 kiemelt feladatként kezeljük a kommunikációs képesség erősítését 

 a gondolkodási képesség fejlesztését, az egész életen át tartó tanulás 

képességének kialakítását. 

 

Feladatok:  

 Központi feladatként kezeljük a kreativitás, az idegen nyelv és informatika 

tanulása iránti igény felkeltését. 

 Napközis csoportokban egyéni bánásmóddal megtanítjuk a gyermeket a 

helyes tanulási módszerekre. 

 Szaktárgyi feladat legyen: az önálló ismeretszerzésre való serkentés 

(Kiselőadás, búvármunka, pályázatokban való részvétel, versenyekbe való 

bekapcsolódás stb.) 

 a DÖK bekapcsolása a tanulás folyamatába (tanulmányi verseny) 

 

d.) Érzelmi, akarati nevelés területén :  

Cél: 

 Ki kell alakítani tanulóinkban, hogy érzelmeiket alkotó jelleggel 

hasznosítsák. 

 Reális önismerettel, önbecsüléssel rendelkező gyermekeket nevelünk, 

akikre a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás jellemző. 

 El kell érnünk, hogy tanulóink erős akarattal, hittel rendelkezzenek.  



37 

 

 

 

Feladatok:  

 Iskolai rendezvényeinket, megemlékezéseinket úgy kell szerveznünk, hogy 

gyermekeink pozitív élményként éljék át annak jelentőségét.  

 A diákönkormányzat és a gyermekközösség bevonásával minél több, 

sokrétű szabadidős programot kell kínálnunk. 

 

e.) Erkölcsi nevelés területén : 

Cél: 

 alapvető magatartási, társadalmi viselkedési normák elfogadtatására 

törekszünk 

 jogait és kötelességeit egyaránt ismerő személyiségeket kívánunk nevelni 

 arra törekszünk, hogy tanulóink értsék és érezzék a következő fogalmakat: 

kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, boldogság, kitartás, 

hűség, igazmondás stb.  

Feladat: 

 toleráns, a másságot tiszteletben tartó magatartást követelünk tanulóinktól 

 előtérbe helyezzük a pedagógusok személyes példamutatását, személyes 

emberi értékeit 

 fokozottan élni kívánunk a türelem pedagógiai erejével, melynek 

megvalósulása a társas érintkezés szabályait, a társak iránti megbecsülést 

foglalja magába. 

 

A fenti célok, értékek, feladatok megvalósítása érdekében olyan iskolai légkör kialakítására 

törekszünk, mely humanista, gyermekközpontú, melyet áthat a demokratizmus. 

 

Célok az 1-4. évfolyamra:  

 a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődés fejlesztése 

 a gyermeket fogékonnyá kell tennünk saját környezete, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a társadalom értékei iránt. 

 alapvető képességeket és alapkészségeket kell fejlesztenünk. 

 

Feladatok az 1-4. évfolyamra:  

 pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon 

 alapozza meg a tanulási szokásokat 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában valamint a 

hátrányok csökkentésében 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

Célok az 5-8. évfolyamra:  

 Az első szakasz nevelő – oktató munkájának folytatása azoknak a képességeknek, 

készségeknek fejlesztése, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való 

harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek. 

 készítsen fel a továbbtanulásra, figyelembe véve a tanulók különböző érdeklődését, 

eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségét, 

 fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, kreativitását, az aktív tanulás 

tevékenységek (kooperatív tanulás technikák) közben fejlesszük a tanulók önismeretét, 
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együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, 

toleranciáját, 

 tudatosítani kell a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és 

jellemzőit, 

 munkánkat a következetes követelés és igényesség, valamint a tanulók jogainak, emberi 

méltóságának tiszteletben tartása jellemezze, 

 pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, 

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelv tanulása iránti igény fejlesztése járuljon 

hozzá az alapműveltség kialakításához, a társadalmi igényeknek való megfeleléshez. 

 

Feladatok az 5-8. évfolyamra :  

 azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek 

 a kompetenciák fejlesztése 

 fejlesztenünk kell a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, 

empátiáját. 

 tisztáznunk kell az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát 

 tudatosítanunk kell a közösség demokratikus működésének értékét 

 képviselnünk kell az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt (nemzeti, 

nemzetiségi azonosságtudat) 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása fontos. 

 

Pedagógiai eljárásaink  

 a tanuló fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe 

 minta adása az ismeretszerzéshez, a feladat – és problémamegoldáshoz (egyéni 

tanulási módszerek megalapozása) 

 az egészséges életvitel kialakítása 

 törekszünk a mozgásigény kielégítésére 

 az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére 

törekszünk 

 helyes magatartásformákat, praktikus ismereteket nyújtunk 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát  

(megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, szerepjáték stb.) 

 arra törekszünk, hogy a tanulók a megszerzett tudást valóságos feladatok, 

problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák (szocializációs 

folyamat elősegítése) 

 az ellenőrzési, értékelési rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak 

megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

 

Pedagógiai eszközeink : 

 megfelelő programot, tevékenységi formákat kell biztosítanunk tanulóink számára 

 taneszköz használatunkban, a tanulási stratégiák megválasztásában elsődleges 

szempontunk az életkori sajátosságok figyelembevétele 

 személyes példamutatásra van szükség (tolerancia, empátia, emberi jogok tiszteletben 

tartása, másság elfogadása, stb.) 

A nevelési – oktatási eljárások pedagógiai eszközei: 

- a meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei:  
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mintaadás, példakép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, előadás, vita. 

 

- a tevékenység megszervezésének módszerei: 

követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játék 

- a magatartásra ható módszerek:  

helyeslés, elismerés, dicséret, jutalmazás, felszólítás, követelés, büntetés, ellenőrzés, 

figyelmeztetés, tilalom (ösztönző, kényszerítő, gátlást kiváltó módszerek). 

   

Alapelvek Célok Feladatok Eljárások Eszközök 

Felkészítjük 

tanulóinkat az önálló 

ismeretszerzésre, 

ennek feltétele a 

szilárd  

alapkészségek 

kialakítása  

 

A tanulás tanítását 

minden pedagógus 

tekintse kiemelt 

feladatának! 

Tanulási módszerek 

megtanítása 

Diagnosztikus, 

formatív és szummatív 

mérések elvégzése 

Szummatív 

mérésekhez megyei 

ill. országos 

standarizált tesztek, 

diagnosztikus, 

formatív méréshez 

iskolai szinten 

készített tesztek 

 

Jó képességű 

tanulóinknak 

lehetőséget 

teremtünk tehetségük 

kibontakoztatásához 

A képességfejlesztés 

és tehetséggondozás 

minden tantárgy 

keretében legyen 

kiemelt szempont a 

pedagógusnak! 

Segítsük a tehetséges 

gyereket a saját 

önfejlesztő 

stratégiájuk 

kialakításában. 

Tanórai, tanórán kívüli 

tevékenységben való 

részvétel, tanulmányi 

versenyeken való 

szereplés. 

Kreativitás-fejlesztő 

egyéni programok  

Iskolánkban idegen 

nyelvet oktatunk – 

kéttannyelvű képzés 

Az idegen nyelv 

tanulása iránti igényt 

minden tanulóban 

keltsük fel! 

Minél több tanuló 

legyen képes a 

középiskolában folyó 

idegen nyelvek 

eredményes 

tanulására. 

A tanulói stratégiák 

megválasztásában 

kitüntetett szempont 

legyen az életkori 

jellemzők figyelembe 

vétele. 

 

A modern 

nyelvoktatási 

technikák, 

módszerek és 

eszköztár 

alkalmazása. 

Támogatást adunk a 

szociokulturális 

hátrányok 

leküzdésében. 

Akadályozzuk meg, 

hogy a hátrányok 

esélyegyenlőtlenséget 

eredményezzenek! 

 

Hatékony 

felzárkóztató munka, 

napközi otthonos 

elhelyezés. 

Differenciált 

foglalkoztatás egyéni  

haladási ütemhez 

igazított terhelés. 

Felzárkóztatás, 

csoportos 

foglalkozás, egyéni 

korrepetálás. 

Lépést tartunk az 

informatikai 

fejlődéssel 

Minden pedagógus 

tudja alkalmazni saját 

tantárgya oktatása 

terén az informatikai 

eszközöket. 

Tanórán és azon belül 

megtanítjuk a 

számítástechnika 

alapjait. 

Minden tanulónak 

lehetővé tesszük az 

egyéni tanulási utak 

érvényesítését. 

Már alsó tagozatban 

megismerkednek a 

számítógéppel, 

barátkoznak játékos 

képességfejlesztő 

programokkal. 

 

 

 

 

Megalapozzuk a 

konstruktív 

életvezetés és 

egészséges életmód  

készségét. 

A kommunikációs-és 

viselkedéskultúra 

elsajátításával 

alakítsuk ki a világban 

való eligazodás 

képességét! 

 

 

Erkölcsi értékek 

tudatosítása, a pozitív 

szokások és humánus 

magatartásminták 

erősítése. 

 

Osztályfőnöki helyi 

tanterv,  etika 

oktatása. 

Ésszerű 

tapasztalatok 

megszerzésében 

gazdag 

tevékenységrendszer 

kialakítása. 
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Alkotó pedagógiai 

klímát teremtünk az 

eredményes munka 

érdekében. 

Munkánkat a 

következetes 

követelés, az 

igényesség, a tanulók 

méltóságának 

tiszteletben tartása, 

türelem 

igazságosság 

jellemezze! 

 

 

 

Demokratikus tanár – 

diák viszony 

kialakítása. Oldott 

hangulatú tanítási 

órák. 

A tanulók aktív 

részvételét igénylő 

ismeretszerzési módok 

arányának növelése. 

A szemléltetés, 

cselekvés és az 

aktivizáló módszerek 

alkalmazása minden 

pedagógus számára 

kötelező. 

 

A kompetenciák 

fejlesztését valamennyi 

tantárgy és műveltség-

terület kitűntetett 

kötelességének tekinti  

 

Tudatosan tervezze és 

valósítsa meg minden 

pedagógus tanórai és 

tanórán kívüli 

foglalkozásokon a 

szociális, életviteli és 

környezeti /SZÉK/ 

kompetenciák 

fejlesztését!  

 

 

 

 

 

 

 

A programok tartalmát 

beépíteni a különböző 

tantárgyak, illetve 

műveltségterületek 

tananyagába, a tanári 

tanmenetekbe, a tanórák 

anyagába. 

 

Összehangoljuk a 

tantárgyi, a műveltség-

területi (ember és 

természet, ember és 

társadalom, földünk és 

környezetünk, 

művészetek), valamint az 

osztályfőnöki programok 

tematikáját. 

 

 

Az életkori 

sajátosságoknak 

megfelelő aktivizáló 

kooperatív 

módszerekkel 

dolgozunk.  

 

 

A szociális, életviteli és 

környezeti kompetencia 

fejlesztését az „Ember 

és társadalom” 

műveltségi blokk 

mindhárom aspektusa 

szolgálja: a történelem, 

az emberismeret és a 

társadalomismeret 

(jelenismeret); 

 

Az „Ember a 

természetben” 

műveltségi blokk 

ismeretanyaga az 

ember és természeti 

környezete viszonyát 

megalapozza. 

 

Az emberismeret az 

etika, az antropológia és 

a pszichológia 

alapfogalmainak, 

értelmezési kereteinek 

bemutatásával járuljon 

hozzá a tanulók 

önismeretének 

elmélyítéséhez! Nyújtson 

betekintést az embert 

másokhoz és 

önmagához, a 

társadalomhoz és a 

természethez fűző 

szellemi kapcsolatok 

világába! 

 

Tanuljanak meg a 

fiatalok globálisan 

gondolkodni és lokálisan 

felelősséggel cselekedni! 

 

 

Kiemelt feladatunk: a 

személyiség és az emberi 

jogok tiszteletére 

nevelés, a nemzeti 

identitás, a történelmi és 

állampolgári tudat 

erősítése, a szociális 

érzékenység, az 

életkornak megfelelő 

társadalmi problémák 

iránti nyitottság, a 

környezetért érzett 

felelősség, más kultúrák 

megismerése és 

elfogadása, a humánus, 

értékeket védő 

magatartás, valamint a 

demokratikus 

intézményrendszer 

használatához, az 

egyenlő bánásmóddal és 

esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismeretek és 

képességek fejlesztése. 

 

 

Az egyes tanulókat és 

csoportjaikat aktivizáló 

módeszerekkel 

(koopetarív tanulási 

technikák) alkotó 

folyamatokat 

kezdeményez a 

pedagógus.  

Az egész napos iskola 

egységes keretbe foglalja 

a tanulók egyéni 

képességéhez igazodó 

fejlesztés teljes 

folyamatát, biztosítva a 

tanulóknak a pihenés, a 

kikapcsolódás, a 

szórakozás és a 

testmozgás lehetőségét; 

 

 

A programcsomagok 

elemei, modulok, 

epochák, módszertani 

ajánlások 
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Pozitív életfilozófiát 

közvetítünk, 

megalapozzuk a 

konstruktív életvezetés 

és egészséges életmód 

készségét. 

Kiépítjük a jóléti 

modell alapelemeit: 

1./egészségcentrikusság

, 

2./alkotáscentrikusság, 

3./minőségcentrikusság 

4./kultúracentrikusság 

A kommunikációs - és 

viselkedéskultúra 

elsajátíttatásával 

alakítsuk ki 

tanítványainkban a tárgyi 

és személyes világukban 

való eligazodás 

képességét!  

Tudják helyesen 

megítélni az emberi 

kapcsolatok jelentőségét 

és minőségét! 

Tudatosítjuk a 

gyermekben a szűkebb és 

a tágabb környezetből 

megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítjük a 

pozitív szokásokat és a 

humánus 

magatartásmintákat. 

Választási /döntési 

helyzetekben felelősen 

cselekedni. 

A környezettudatos 

magatartást, a pozitív 

életvezetési és kulturált 

társas kapcsolati formák 

elsajátítását lehetővé 

tevő játékoktól a 

drámapedagógiai 

eszközökön át a valós 

élet problémáinak 

kezeléséhez mintákat adó 

szituációk megélésével 

segítjük a SZÉK 

kompetenciák fejlődését. 

 

 

Gazdag tevékenység-

repertoár kialakításával 

gyakorló terepet 

biztosítunk az életszerű 

tapasztalatok 

megszerzéséhez. 

 

Reális önismeret és 

életszemlélet-

formálással segítjük a 

továbbtanulási / 

pályaválasztási 

döntések kialakítását, a 

tudatos életpálya-

építést, az egyéni 

karrierprogramok 

megvalósítását. 

Pozitív énkép és reális 

önfejlesztő stratégiák 

kialakítása minden 

tanulóban. 

A tanuló legyen képes 

énképébe,önreflexióiba 

integrálni az elsajátított 

tudást, készségeket, a 

tanulást segítő 

beállítódásokat 

(attitűdök), motívumokat 

A pedagógusok sajátítsák 

el és adekvát módon 

alkalmazzák a 

tanulómegismerési 

eljárásokat és 

módszereket! 

Alakítsuk ki 

tanítványainkban az 

önmegismerés és 

önkontroll; az 

önmagukért vállalt 

felelősség, az önállóság; 

az önfejlesztés igényét és 

képességét! 

A tanulómegismerési 

technikák és eljárások 

elsajátítása és szükség 

szerinti alkalmazása az 

iskola belső mérési-

ellenőrzési-

minőségbiztosítási 

programjának 

megfelelően.. 

Vizsgálati módszerek, 

tesztek rendszerbe 

állítása, a tapasztalatok 

fejlesztő hatású 

visszacsatolása. Az 

eljárások 

alkalmazásához 

szükséges 

professzionális tudás 

megszerzése. 

A tudományok 

komplex rendszerének 

tartalma jelenik meg a 

SZÉK 

kompetenciaterületben 

(biológia, etika, 

földrajz, 

társadalomismeret, 

művészettörténet, 

felnőtt-ábrázolás, 

filmművészet, nyelvek, 

kultúrák 

 

Ezen ismeretek 

integrációjának és 

szintézisének 

megteremtése a célunk 

az 1-4. és 5-8. 

évfolyamokon. 

Az összefüggések és 

kölcsönös determinációk 

felismertetése, a felelős 

és kritikus gondolkodás 

fejlesztése, a döntési 

képesség és cselekvési 

készenlét kialakítása. 

Életből vett minták 

vizsgálata, variációs 

lehetőségek kidolgozása, 

a SZÉK programcsomag 

elemeinek alkalmazása. 

Szituációelemzés, 

alternatív megoldási 

stratégiák kidolgozása, 

ítéletek alkotása és 

vállalása. 

A testi, szellemi és lelki 

fejlődés harmóniájának 

integrációja a 

személyiségben.  

 

Fejlesszük a 

munkavállaláshoz 

szükséges 

kompetenciákat: 

rugalmasság, kreativitás, 

önállóság, döntéshozatal, 

cselekvőképesség, 

magabiztosság, kritikus 

szemlélet, 

felelősségtudat! 

 

Az egyéni munkakultúra 

kialakítása, a 

kötelességekhez való 

pozitív viszonyulás 

(attitűd) kiépítése. 

 

Emberléptékű 

következetes követelés. 

Fejlesztő hatású 

visszacsatolás, mérés-

értékelés. 

Önértékelés, 

önkontroll, önfejlesztő 

stratégia. Pozitív 

tartalmú szociális 

kapcsolatok építése.  A 

kultúrált és egészséges 

életvitel kialakítása. 
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A NAT valamennyi 

műveltségi területe 

szolgálja a 

kompetenciák 

fejlesztését:  

- a magyar nyelv és 

  irodalom;  

- az élő idegen nyelv;  

- a matematika;  

- az ember és 

társadalom; 

- ember a természetben; 

- földünk – 

környezetünk; 

- a művészetek; 

- az informatika; 

- az életviteli és 

gyakorlati   

  ismeretek; 

- a testnevelés és sport; 

Cél: Az emberi élet 

harmóniájának 

megtalálása, a 

boldogságélmény 

megélése, a konstruktív 

életvezetés az egyén 

hasznára és a társadalom 

javára.  

Sokoldalú 

kompetenciákkal bíró 

ifjúság nevelése, akik a 

felnőtt életben 

megtatálják helyüket és 

boldogulásukat. 

Kiemelt fejlesztési 

feladataink: 

- 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  

  szerepekre 

A sokoldalú módszertani 

kulturáltság és változatos 

eljárások gazdag 

tárházából minden 

fejlesztő hatású adekvát 

eljárás alkalmazható. A 

pedagógus munkája a 

professzionális 

mesterségből ezáltal 

válik alkotó művészetté. 

A hagyományos és 

digitális 

ismerethordozók 

sokaságából 

kiválasztva az adott 

életkorban célszerű 

módszereket és 

eszközöket; egyéni és 

csoportos aktivitásra 

serkentő 

munkaformákkal.  

A kompetencia 

központú 

matematikatanítás 

alapja a matematika 

specifikus készségek, 

képességek, 

motívumok és attitűdök 

fejlesztése. 

A mindennapi 

pedagógiai munkánk 

fejlesztő jellegű legyen! 

Az egyéni fejlesztési 

szint felmérése, 

személyre szabott 

tanulási módszerek 

keresése 

Egyénre szabott 

fejlesztési módok 

kidolgozása, 

differenciálás. 

Mérőlapok, 

feladatlapok, 

differenciált feladatok 

a gyorsan, az 

átlagosan, a lassan 

haladó tanulók 

számára. 

A mennyiségi oktatás 

helyett a minőségi 

oktatás előtérbe 

helyezése a matematika 

órákon. 

Biztosítsuk az 

alkalmazható tudást 

minden tanuló számára! 

Szakmai és módszertani 

megújulás a már jól 

bevált hagyományos 

módszerek mellett. 

A hatékony tanulási 

technikák 

megismertetése a 

nevelőkkel. 

Differenciálás  

Kooperatív technikák 

Projektek 

 

A releváns tudás 

kialakítása a 

matematikai-logikai, az 

idegen nyelvi 

kompetencia területen. 

Juttassuk el a tanulókat a  

realisztikus, azaz a 

mindennapi életben 

előforduló szituációkban 

való alkalmazás 

képességéhez! 

Szelektálni kell a 

tantárgyi tartalmak 

között azon témakörök 

hangsúlyosabb 

megjelenítésével, 

amelyek jobban 

elősegítik a megszerzett 

tudás alkalmazását és 

továbbfejlesztését, a 

készség és 

képességfejlesztést. 

 

A kompetencia alapú 

idegen nyelvi  és 

matematika oktatás 

bevezetése. 

 

A gyakorlati életből 

vett problémák, 

feladatok megoldása. 

Az idegen nyelv 

funkcionális 

elsajátítása. 

A hatékony 

matematikatanulás 

érdekében megfelelő 

tanulási környezet és 

emelt szintű képzés 

biztosítása.  

A tanulási környezet 

indítson aktív, 

konstruktív elsajátítási 

folyamatokat a 

tanulókban! 

Egyensúlyt kell találni az 

egyéni tanulás, a 

felfedeztetés, a 

problémamegoldás, a 

szervezett oktatás és 

irányítás között.  

Önszabályozási 

stratégiák, autentikus, 

életszerű helyzetek 

kialakítása, amelyek 

során szerzett 

kompetenciákat a 

későbbiekben 

alkalmazniuk kell. 

Szituációs játékok 

Gyakorlati életből vett 

problémák megoldása. 

Viták indítványozása 
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A nyelvtudás nem a 

műveltség része 

csupán, hanem a 

mindennapi élet szerves 

része: 

-munkahelyhez segít  

-az információ áramlást 

biztosítja 

-bekapcsolódást enged 

a nemzetközi 

gazdasági, kulturális 

életbe 

 

 

Használható nyelvtudás 

megszerzése, amely 

biztosítja, hogy a nyelv 

segítségével a tanuló a 

való életben cselekedni, 

tevékenykedni tudjon. 

A tanulók idegen nyelv –

használati képességének 

fejlesztése: 

-a beszéd 

-az írásbeli 

szövegalkotás 

-a szövegértés 

fejlesztése. 

 

Az információcsere 

érdekében a tanuló 

interakcióban, interjúban 

vesz részt. 

Egyszerű közlések 

lényegét megérti, 

szövegek lényegi 

tartalmát kiszűri. 

Nyomtatványokat ki tud 

tölteni, üzeneteket képes 

küldeni írott formában. 

Nyomtatott és hallott 

szövegek feldolgozása. 

-magazinok 

-interjúk 

-tévéműsorok 

-filmrészletek 

-történetek, mesék 

-levelek 

-szerepjátékok 

 

Kiemelten fontos a 

produktív nyelvi 

tevékenységek 

fejlesztése, ezeken 

belül a szóbeliség 

prioritást élvez. 

 

A beszédfejlesztés fő 

céljai: 

-interakció 

-összefüggő beszéd 

A tanuló az alapvető 

szükségleteinek 

kielégítése céljából 

egyszerű közléseket tud 

tenni, felszólítani, kérni, 

utasításokat adni. 

Személyekről, 

tárgyakról, helyekről 

egyszerű közléseket tud 

tenni. 

Betanult szerepeket el 

tud játszani. 

Csoportos páros 

felkészülés után 

interakcióban vesz részt 

Felkészülés után 

ismerős, személyes 

témában informál. 

 

 

 

A párban és csoportban 

dolgozzák fel az adott 

témákat, szituációkat. 

Az írásbeli 

szövegalkotás 

fejlesztése is 

alapvetően fontos a mai 

modern világunkban 

Növekedjen a tanuló 

kreatív íráskészsége, 

ezzel képes lesz meglévő 

ismereteit ötletesen, 

újszerűen, szokatlan 

funkcióban használni. 

Tudjon írni: 

-üzeneteket 

-feljegyzéseket 

-életrajzot 

-magánlevelet 

-egyszerű történéseket 

 

 

Ajánlott nyelvi 

tevékenységek: 

-vázlatkészítés 

-életrajz írása 

-élménybeszámoló 

-üzenet 

-feljegyzés írása 

-történet tömörítése 

 

Minták, vázlatok, 

produktumok 

elemzése, alkotása. 

Gyakorlás 
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A szövegértés a 

beszédértés és az 

olvasás kompetenciáját 

foglalja magában. 

A cél, hogy a tanuló fő 

vonalaiban képes legyen 

megérteni a köznyelvi 

beszédet, a legfontosabb 

információkat ki tudja 

szűrni, tudjon követni 

részletesebb 

instrukciókat. Továbbá, 

hogy megértse a 

közlésekben kifejezett 

érzelmeket. 

A legfontosabb feladat, 

hogy a hétköznapi 

témákról szóló 

szövegeket megértse a 

tanuló. 

Hosszabb szövegeket 

hallva, olvasva a kívánt 

információt megtalálja, 

megértse. 

Mindenféle szövegtípus 

hallgatása és olvasása a 

megfelelő nyelvi 

szinthez igazodva. 

-hírműsor 

-filmrészlet 

-interjú 

-történetek, mesék,  

-versek 

 

Autentikus olvasott és 

hallható anyagok. 

A nyelvórákon 

lehetőség nyílik az 

általános kompetenciák 

és a kommunikatív 

nyelvi kompetencia 

integrált fejlesztésére. 

A cél, hogy növekedjen a 

tanuló  

-kreativitása 

-önismerete, önbecsülése 

-váljon autonóm 

személyiséggé 

-legyen képes 

együttműködésre 

-fejlődjenek 

interkulturális 

kompetenciái 

Fontos arra 

felkészítenünk a 

gyermekeket, hogy 

legyenek képesek 

érdeklődően, empátiával, 

segítő szándékkal 

fordulni más népek 

képviselői felé. Az 

emberi élethelyzetek 

sokfélesége és az 

alapvető emberi 

azonosságok eltörölnek 

országhatárokat. 

 

 

 

Az interkulturális 

tudatosság kialakítása. 

Ehhez ismernie kell a 

saját és más kultúrák 

különbözőségét, a 

kisebbségi kultúrákat és 

tudjon összevetéseket 

készíteni azáltal, hogy 

önmagát egy nagyobb 

kultúra részének tekinti. 

Az adott nemzet életét 

bemutató autentikus 

anyagok, azok 

sokszínű feldolgozása. 

Az értékelés 

kompetenciákra 

irányuljon és 

kommunikatív 

nyelvhasználat során 

történjen. 

Fontos összehasonlítási 

szempont a tanuló 

korábbi teljesítménye. 

Lényeges az 

önértékelés, mely az 

autonóm nyelvtanulók 

fontos mércéje. 

A megszerzett 

nyelvtudás fenntartása 

egy életen át tartó 

folyamat. A bizalommal 

teli légkör növeli a 

tanuló önbizalmát, 

önbecsülését, 

önismeretét. Cél, hogy az 

értékelés, fejlesztő 

jellegű legyen. 

Az értékelésnek fontos 

része legyen  

-az önértékelés 

-a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, 

kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az 

eltérő kiindulásinyelvi 

szinteket. 

Érdemjegy, pontszám és 

százalékok nélkül, 

szóban és írásban is 

visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli 

erősségeit és annyi 

problémával szembesíti, 

amennyit a közeljövőben 

reálisan képes 

megoldani. 

A tanuló portfóliót 

készít,/ a tanuló összes 

munkája összegyűjtve/ 

-ünneplés 

-dicséret 

-oklevél 

-naplóvezetés 

/erősség,gyengeség/ 

-közös értékelés 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok négy területe: 

         a./ az értelem kiművelése / kognitív kompetencia/ 

         b./ segítő életmódra nevelés / szociális kompetencia/ 

         c./ egészséges és kultúrált életmódra nevelés / személyes kompetencia/  

 

A személyiségfejlesztésből adódó iskolai feladataink iskolánk gyermekideáljának 

személyiségéből fakadnak.             

 

Iskolánk gyermekideálja: 

Milyen legyen, milyenné legyen az általunk nevelt gyermek? 

- Legyen nyitott, magabiztos, barátkozó természetű, szorgalmas, tisztelettudó, 

szófogadó, kitartó, együttműködő. Amennyiben a gyermek nem felel meg az 

általunk elképzelt ideálnak, nevelő-oktató munkánk minden egyes legkisebb 

fázisában is azon munkálkodunk, hogy személyisége az évek során, illetve az iskola 

falait elhagyva érje el vagy közelítse meg az általunk elképzelt ideált. 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A személyiséget a 

biológiai tényezők, a környezeti- és nevelői hatások egymással szoros kölcsönhatásban, 

együttesen határozzák meg. A személyiség fejlődését tehát három tényező befolyásolja: az 

öröklés, a környezet és a nevelés. Ezek közül a legjelentősebb a nevelés-oktatás 

személyiségformáló hatása. Az iskola a személyiségfejlesztés szolgálatában fontos szerepet 

szán a tanulók felzárkóztatásának és a tehetséggondozásnak. 

 

A felzárkóztató típusú foglalkozások az alapvető készségek terén felismert hiányosságok 

pótlására nyújtanak segítséget. A különböző tehetséggondozó szakkörök a szaktárgyi ismeretek 

mellett kiemelten fontosnak tartják a gondolkodás fejlesztését, a kompetenciák használható 

megalapozását. 

 

Az egyéni fejlesztés során nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra, a tanulásmódszertanra 

és az önismeretre. A kommunikációs ismeretek keretében a beszédkészség fejlesztése mellett a 

számítástechnikai alapismeretek megtanítását, s annak az önálló ismeretszerzésben történő 

rendszeres alkalmazását egyaránt fontos teendőnek tartjuk.  

 

A könyvtárhasználati ismeretek megtanításával a többirányú információszerzés és a 

többkönyvűség lehetőségét teremtjük meg. 

 

A tanulásmódszertan tanítása az új tanulási technikák megtanulásához segíti hozzá az 

érdeklődőket.  

 

Az önismereti típusú iskolai foglalkozásokon a tanulók (pl. osztályfőnöki óra, stb.) 

megismerhetik személyiségük erősségeit és gyengeségeit. Lehetőséget ad arra is, hogy a 

gyerekek speciális képességei kiderüljenek, s ezek fejlesztése intenzívebbé válhasson.  
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A személyiségfejlesztés - miközben az intellektuális és emocionális kompetenciák fejlesztését 

szolgálja - megalapozza tanítványainkban az önmaguk, mások és a közösség iránti 

felelősségtudatot is. 

 

A gyermekközpontú iskolában alapvető érdek a szülők széleskörű bevonása a 

személyiségfejlesztő tevékenységekbe. Ők elsősorban egyéni példaadással, a hagyományos 

személyiségek és értékek erősítésében, a viselkedéskultúra szabályainak az elfogadásában és a 

helyes önértékelés kialakításában működhetnek közre. 

 

A személyiségfejlesztés programszerű iskolai megjelenítése a tanárok személyiségközpontú 

szemléletének kialakítását is megalapozza. Intézményünk a magas szintű demokratizmus és a 

magas szintű kontroll kombinációjára épülő nevelési stílust részesíti előnyben, mely 

alkalmazkodik a gyerek életkorához, alkatához és neveltségi szintjéhez. 

 

1.2.1  A személyiségfejlesztés alapelvei, céljai és feladatai 

 

 A kompetenciaalapú oktatás részprogramjait is magába foglaló pedagógiai programunk 

összeállításánál elsődleges szempont a nevelés-oktatás személyiségfejlesztő hatásának 

érvényesítése. Komplex személyiségfejlesztésre törekszünk, amikor megismerjük 

tanítványaink szükségleteit és motivációs bázisát. 

 Tanítványaink személyiségszerkezetének a megismerésével elősegítjük a reális 

önismeretük alakítását, formáljuk önmagukhoz és a társaikhoz fűződő viszonyukat. 

 Alkalmazkodunk az életkori pszichikus sajátosságokhoz. 

 A pedagógus személyiségét alapvető motivációs tényezőnek tartjuk, közvetetten 

meghatározója a tanuló tantárgy iránti érdeklődésének és személyes kapcsolatai 

minőségének. 

 Megalapozzuk a szociális (társas) kompetencia, a pozitív szokások kialakítását. 

Tudatosan fejlesztjük tanítványaink társas kapcsolatait. 

 Igyekszünk kiépíteni az egyéni életvezetési kultúrát. Megalapozzuk a pozitív tartalmú 

viszonyulásokat (attitüd), a tényleges szükségletek felismerését (igényszint) és az 

ösztönző motívumokat (cselekvésre késztető belső erőforrások). 

 Tanulóink személyiségére építjük az emberi, természeti és társadalmi környezet 

alakításának a képességét.  

 Problémás nevelési helyzetekben megfelelő konfliktus-megoldási stratégiákat 

alkalmazunk, mindenkor a gyerek érdekét szolgáló megoldásokat keresünk. 

 Az iskolai tevékenységrendszer minden eleme segítse a tanulók testi, értelmi, érzelmi, 

akarati és jellembeli tulajdonságainak a harmonikus fejlődését. 

 A tanulóknak legyen áttekintése a saját személyisége összetevőiről, képessége és 

tehetsége határairól, legyen képes felismerni viselkedése következményeit. 

 Alakítsunk ki minden tanulóban sikerorientált beállítódást. 

 Az iskola adjon teret a színes, sokoldalú iskolai életnek, fejlessze a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségeit és akaratát. 

 Ismerjék meg a tanulók a szociális (társas viselkedés) szabályait, alakítsuk ki bennük az 

egyéni szociális értékrendet. 

 Fejlesszük a személyes képességeket az önkiszolgálás, önellátás, önkifejezés területein. 

 Tanulóink legyenek tisztában a személyiséget veszélyeztető negatív hatásokkal.(pl.: 

káros szenvedélyek-drog, alkohol, dohányzás, mozgásszegény életmód-, egészségtelen 

táplálkozás, negatív hatású társas kapcsolatok, a korai nemi élet, stb.) 
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 Az iskolában a magas szintű demokratizmusra épülő nevelési stílusra törekszünk. 

 Igyekszünk a tanulók jogainak, emberi méltóságának a maradéktalan tiszteletben 

tartására, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintatra. 

 A családdal való kapcsolattartás érdekében biztosítjuk a rendszeres és folyamatos 

információáramlást, a nevelőmunkában megnyilvánuló együttműködést. 

 Az empátiaképesség alakításával növeljük a másság elfogadásának a képességét, a 

tolerancia képességfokát. 

 Feladatnak tekintjük, hogy támogassuk a tanulókat a reális önismeret kialakításában, az 

erkölcsi és jellembeli tulajdonságaik formálásában. 

 Megalapozzuk a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, biztosítjuk a kulcskompetenciák 

használható kifejlesztését. 

 Erősítjük a tanulási teljesítmény optimalizálását segítő személyiségi jegyeket. 

Folyamatosan segítjük felfedezni és fejleszteni minden gyermekben személyiségének 

saját értékeit. 

 Olyan iskolai életrend kialakítása a feladatunk, amelyben a tanulók biztonságban érzik 

magukat és átláthatóak a magatartási szabályok. 

 Arra szoktatjuk tanítványainkat, hogy tudják higgadtan kezelni a konfliktusos 

szituációkat. 

 A tanuló legyen képes arra, hogy tudatosan alakítsa a saját pozitív életfilozófiáját, 

egészséges életmódját és szokásrendszerét. 

 Feladatunk az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő nevelő hatások 

összehangolása. 

 A gyerekeket a harmonikus együttélés szabályainak és napi gyakorlatának befogadására 

és közvetítésére neveljük. Különösen fontosnak tartjuk az előítéletesség felismerésére 

való képesség kialakítását és a testi-lelki egészség megőrzésére vonatkozó képesség 

megalapozását. 

 Folytasson a nevelőtestület hatékony nevelő-oktatómunkát a bűnmegelőzés, a drog 

prevenció és a fogyasztóvédelmi nevelés terén. 

 Az önfejlesztő képesség megalapozásával segítsük tanulóinkat a saját önfejlesztő 

stratégiáik kialakításában. 

A személyiségfejlesztést és a közösségi nevelést két elválaszthatatlan iskolai rendszerelemnek 

tekinti a nevelőtestület. A tanulók egészséges személyiségfejlődése szempontjából fontosnak 

tartjuk a közösséghez tartozást, mert ennek az élménye alapozhatja meg tanítványainkban az 

önmaguk cselekedetei és a közösség iránti felelősség együttes tudatát.  

 

1.2.2. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

1.Komplex személyiségfejlesztésre törekszünk  

 

a) A tanulók erkölcsi, akarati nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, és   meggyőződéssé 

alakítása, reális önismeret kialakítása. Az önismeret, a tanulók saját 

személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A 

kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 
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Eljárás: Szülői értekezletek. 

                         Fogadóórák. 

                          Közös sport és kulturális rendezvények. 

 

b) A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek, ill. az önálló ismeretszerzéshez szükséges. 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. Tanulási módszerek megismerése, alkotási vágy 

fejlesztése. 

Eljárás: Tanulmányi versenyek szervezése. 

                   

c) A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

Eljárás: Helyes magatartási példák példaként állítása. Rendszeres értékelés, a pozitív 

illetve negatív értékek kidomborításával. 

 

2. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

Eljárás: Gyermekközpontú házirend kialakítása, mely elősegíti a tanulók 

tapasztalatszerzését a segítőkészség előnyeinek megismerésében. 

 

3. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, 

ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

Eljárás: Szabolcs és városunk hagyományainak kutatása, hagyományok megőrzése. 

Hazánk értékeinek megismerése, megbecsülése, hagyományok ápolása a 

tanulmányi kirándulások alkalmával. 

 

4. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

kialakítása közösségi tevékenységre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. 

Eljárás: Diákönkormányzat és ezek programjaiba való bekapcsolódás. 

 

5. A tanulók munkára nevelése. 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetünk rendben tartására irányuló tevékenység 

gyakoroltatása. 

Eljárás: Az önálló képesség tevékenységformáinak megismertetése, (étkezés, 

tisztálkodás, testápolás, rend iránti igény. 
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6.  A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességéinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 

életmód iránti igény kialakítása. 

Eljárás: Egészség nevelési programok biztosítása. 

Tisztasági verseny osztályonként. 

                      DADA program megismerése, megismertetése. 

 

7. Rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő, illetve 

veszélyeztetett tanulók kezelése 

 Feladatok: 

Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók 

részére. 

Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt 

tanulók számára. 

A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell 

részesíteniük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – 

elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos 

munkájára kell támaszkodniuk. 

 

 

1.2.3. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-

tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják 

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is 

tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, 

így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos 

munkájára támaszkodnak. 

 

1.2.3.1. Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  
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A kompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása 

és értékelése. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell 

figyelemmel lenni: 

 

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

A differenciált oktatásra vonatkozó tanulásszervezés tényleges leírása a helyi tantervben 

szerepel. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

1.2.3.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási 

órán kívüli) tevékenységek segítik: 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Fontos feladat az iskola névadójának, Vári Emil emlékének ápolása. Ezt szolgálja 

az évenkénti megemlékezés a Vári héten. A hét során megrendezésre kerülő 

történelem verseny szinte minden esetben a névadó korszakához köthető témákat 

dolgoz fel. A Vári hét az iskola legjelentősebb évenkénti rendezvénysorozata 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, a 

gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.  

 Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a 

magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti 

Összetartozás Napján. 

 Tízévenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai évkönyv kerül 

kiadásra. 
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b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 3-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott 

pedagógus segíti. 

Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk. A diákközgyűlésen minden tanuló részt 

vehet. A közgyűlésen a DÖK-öt segítő pedagógus, valamint a DÖK gyermek vezetője 

is beszámol a DÖK-nek az előző közgyűlés óta eltelt időszakban végzett 

tevékenységéről. Az intézményvezető tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet egészéről, 

az éves munkatervben foglaltak megvalósulásáról, a tanulói jogok és kötelességek 

érvényesüléséről, valamint az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. A tanulók kérdéseket tehetnek fel, elmondhatják véleményüket, 

javaslataikat. 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat 

a működtető által meghatározott módon kell befizetni.  

d) Tehetséggondozás. Az iskola egyik fő pedagógiai profilja a tehetséggondozás Az 

egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó 

foglalkozások segítik. 

 

 A tehetséggondozás alkalmazott formái a tanórákon: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 differenciált feladatsorok összeállítása 

 projekt-módszer alkalmazása 

 tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 

 csoportbontás 

 személyre szabott házi feladatok 

 Magyar nyelv és irodalom tantárgyból 1-4 évfolyamon heti egy órában 

tehetséggondozó foglalkozást tartunk. 

 Matematikából 1-4 évfolyamon heti egy órában tehetséggondozó foglalkozást 

tartunk. 

 Az első évfolyamtól felmenő rendszerben Manó-matekfoglalkozás került 

bevezetésre heti két órában. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók 

részére felkészítő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

 Emelt szintű képzések vannak délelőtti tanórai keretben matematikából, humán 

ismeretekből (magyar nyelv és irodalom, továbbá drámajáték, kommunikáció és 

médiaismeret tartalmakkal), valamint természettudományos ismeretekből. 

Matematikából felső tagozatban évfolyamonként 4 csoportban, képességek szerinti 

bontásban. Ebből az egyik csoport az emelt szintű matematika. 

 A felső tagozatban képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk az angolt. 

 A reálcsoport számára bevezetjük a természettudományos gyakorlatok tantárgyat 

heti egy órában. 
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e) Felzárkóztatás. A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. 

Az egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti egy órában 

elsősorban azok a tanulók vesznek részt,  

 akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

 akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

 

f) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. A sportkörökön túl működtetjük a Vári Emil 

Kulturális és Szabadidősport Egyesületet a sport tehetséggondozás és a további 

szabadidős lehetőségek kihasználása érdekében. 

g) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az 

intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. 

h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

i) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

gyalogos vagy kerékpáros, továbbá autóbuszos,vagy vonattal teljesített tanulmányi 

kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális 

értékeinek megismerése céljából.  

j) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 
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kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

m) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. 

n) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

o) Hit- és etika, valamint etika oktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett 

egyházak hitoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 

számára önkéntes. A hitoktatásban nem részesülő tanulóknak az iskola etika oktatást 

biztosít.  
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1.3 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok 
 

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

 Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű 

egészségnevelés – az egészségi állapot erősítésérre és fejlesztésére irányul. Ide tartozik 

például az egészséges táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos 

testmozgás, a személyi higiéné, a testi és a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus 

párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az 

egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák 

elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság megvalósítása, 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és 

az iskolai erőszak megelőzése, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, személyi 

higiéné.(20/2012. EMMI r.128-132.§.) 

 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és 

hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 

programokkal 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a mindennapos testedzésnek 

és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak, szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 

„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást, a bántalmazás és az iskolai 

erőszak megelőzése 

 törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését, baleset-megelőzés és 

elsősegélynyújtás, személyi higiéné. 

 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges 

életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai 

rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. 

 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- önmaguk és egészségi állapotuk ismerete, 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- az értékek ismerete, 



55 

 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 

- a tanulás technikái, 

- az idővel való gazdálkodás szerepe, 

- a rizikóvállalás és határai, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 

- a tanulási környezet alakítása. 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével: 

- Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről 

- Megfelelően tájékozódik az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, 

a részképesség zavarokról. Megjelennek az ezzel kapcsolatos feladatok a jelen pedagógiai 

programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges oktató-

nevelőmunkában. 

- Megfelel az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak. 

 igazodik az asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagasságához.  

 megfelelő a világítás. 

 megfelelő a számítógépek elhelyezése. 

- Figyelünk a pedagógusok a gyerekek megfelelő testtartására. 

- Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden tanuló számára a megfelelő, egyéni 

adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…) testhelyzetben történő 

figyelést és tanulást. 

- Ügyelnek arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket 

- A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény 

kielégítéséről. 

- Beépítjük óraterveikbe a tanórán belüli mozgáslehetőséget. 

 

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az 

osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok és 

a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és egységes 

viszonyulást igényel a résztvevők között: 

 intézményvezető vagy megbízottja; 

 egészségnevelő pedagógus; 

 iskolaorvos, védőnő; 

 diákönkormányzatot segítő pedagógus; 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 tanulói csoportok vezetői. 

 

 

1.3.2. Az egészségnevelés színterei 

 

A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 

életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 
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Egészségnevelés színterei az iskola keretein belül: 

 

1. Tanórán: 

- más tantárgyba beépítve: 

 egészségnevelés-tartalmú tantárgyakban: biológia, testnevelés, technika-

háztartástan-életvitel, természetismeret, etika  

 nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, de beépíthetők az ismeretek: 

informatika, történelem, kémia, fizika, 

 nem egészségnevelés-tartalmú tantárgy, nehezebben illeszthető be magyar 

nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, rajz, ének, 

- osztályfőnöki óra keretén belül.  

 

2. Tanórán kívül:  

- szakköri foglalkozás,  

- tanulássegítő foglalkozások, 

- délutáni szabadidős foglalkozások, 

- hétvégi iskolai programok (pl.: sportrendezvények, kulturális programok), 

- egészségnap – egészség hét, Fenntarthatósági témahét 

- kirándulások, erdei iskolák, túrák. 

 

1.3.3. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 

 

1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

 

A hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás abból indul ki, hogy a több és helyes 

tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes alakításához vezet. Az egészségnevelési 

tananyagok az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívják fel a figyelmet, 

valamint megoldásként a helyesnek vélt magatartásformákat kínálnak fel. A 

hagyományos egészségnevelési elképzelés a hatékonyság érdekében gyakran fordul az 

elrettentő információk átadásának, bemutatásának eszközéhez. Ennek a megközelítésnek 

egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az ismeret átadása a tanulók aktív 

és személyes bevonása nélkül történik. Ebbe a csoportba tartoznak a gyakran alkalmi 

jelleggel megszervezett iskolai felvilágosító előadások, a különböző brosúrák. 

 

2. Rizikócsoportos megközelítés 

 

A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportokkal folytatott megelőző tevékenység (pl.: 

túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei stb.).A rizikó 

csoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a 

betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához. Amennyiben megfelelő technika 

segítségével meg tudjuk állapítani, hogy kik a veszélyeztetettek valamely krónikus, nem 

fertőző betegség, vagy esetlegesen a szociális helyzetük szempontjából, akkor az ilyen 

sajátosságokkal rendelkező gyerekek számára ki lehet munkálni valamilyen 

betegségmegelőző programot, pl. sajátos étrendet, mozgásprogramot. Fontos az iskolás 

gyermekek életkorához kötött kötelező szűrővizsgálatának rendszere, a túlsúllyal vagy 

mozgásszervi problémával küzdő gyermekek számára szervezett speciális táplálkozási 

tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés. 
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3. Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 

 

Ennek a módszernek a lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a 

személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az 

egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell célul 

kitűzniük. Az érzelmi nevelés jegyében születő és működő egészségfejlesztési programok 

az egészségfejlesztésben, mentálhigiénében képzett pedagógusok hiányában külső 

szakértők bevonásával törekednek arra, hogy szocializációs lehetőséget biztosítsanak a 

résztvevőknek, társas-kommunikációs készségeik fejlesztésére. Például a serdülőköri 

egészségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások, amelyek csoportvezetésben 

képzett szakembert kívánnak. 

 

4. Kortárshatások az egészségfejlesztésben 

 

Ez a módszer a kortársak befolyásának szerepére helyezik a hangsúlyt. A serdülőkori 

fiatalok számára a felnőttnél lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal 

jelentékenyebb véleményformáló hatással is van. Azok a programok, amelyek a 

kortárshatásokra építenek, és kiképzett kortárssegítők közvetítésével igyekeznek az 

egészségfejlesztés üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni, és arra tanítja a fiatalokat, hogy 

tudjanak nemet mondani. A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy 

osztálytársaiknak, de modell-szereplőként is képviselhetik, pl. a dohányzást ellenző 

kortárs norma kialakítását, illetve fennmaradását is.  

 

5. Színtér programok 

 

Ez a módszer abból indul ki, hogy az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén 

felelőssége, nem pusztán az egyéni készségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős 

szerepet játszanak a társas, a társadalmi és az ökológiai tényezők is. A színtér programok, 

eltérően a rizikó csoportos megközelítőstől, a természetes „élőhelyen” találják meg 

célpontjukat. Ilyen színtér programnak tekinthető az egészséges iskolák mozgalma. 

 

6. Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok 

 

A közösségi alapú programok nemcsak az élőhely azonosságát és életmód formáló 

szerepét veszik tekintetbe, hanem a tágabb értelmű politikai és társadalmi 

meghatározókat, realitásokat is. Ezek a programok nemcsak a diákokkal és nemcsak az 

iskolával foglalkoznak, hanem többféle célcsoporttal. 

Például:  

- a helyi tömegkommunikáció (kábeltévé, helyi újság) segítségével a felnőttekhez 

eljuttatja az információkat,  

- a háziorvoson keresztül elősegíti a dohányzás-leszoktató programokban történő 

részvételt, 

- kortárssegítőkkel vagy éjszakai sportrendezvényekkel igyekeznek olyan 

fiatalokra is hatást gyakorolni, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak az 

iskolából. 

 

Lényeges, hogy a különböző akciókat egymással összehangolják, ugyanis csak ebben az 

esetben beszélhetünk komplex egészségfejlesztésről. 
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1.3.4.  Egészségfejlesztő, egészségnevelő csoport létrehozása 

 

A csoport tagjai a következők: 

- iskolaintézményvezető vagy megbízottja 

- az egészségnevelő, aki feltehetően valamilyen célirányos továbbképzésben részt vett 

pedagógus 

- az iskolai drogügyi koordinátor 

- testnevelő 

- iskolaorvos, 

- védőnő  

- iskolapszichológus, 

- diákönkormányzat-vezető, 

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

- szabadidő-szervező  

- szülői munkaközösség képviselője  

 

1.3.5. A segítő kapcsolatok színterei 

 

1. Szülők (család) 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják 

támogatni az iskola egészségfejlesztési programját. 

 

2. Szülői szervezet 

          Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői szevezetet, 

és szükséges megnyerni támogatásukat.  

 

3. Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának 

legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és 

ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az 

önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés 

értelmében látják el.  

 

Az iskolaorvos és a védőnő feladata: 

- a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi 

és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát, 

- adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése, 

- közreműködés az egészségügyi-járványügyi, a környezet-egészségügyi, a 

táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola 

vezetésével egyeztetve, 

- felkérésre közreműködés az egészségügyi szakértői feladatokban. 

 

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket 

nyújtani: 

- az életmód és betegség összefüggései 

- az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskola diagnózis” 

kiegészítése, megoldási javaslatok 

- a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában 
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- környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi 

kérdésekben 

- az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, 

segítségül hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben 

 

4. Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tanulóknak. 

 

5. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más 

intézményeiben dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

 

6. Az ÁNTSZ járási intézeteinek egészségfejlesztési szakembere és más egészségügyi 

intézmények, szervezetek 

Az egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és 

intézmények jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

 

7. Rendvédelmi szervek 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok 

közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, 

rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az 

iskolának. 

 

1.3.6 Iskolai programok 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola határozott 

tervvel rendelkezik. Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló 

tevékenységeket tartalmazzon olyan fontos területekre, mint: 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

- az egészséges táplálkozás 

- a mindennapi testmozgás 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése 

- a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás 

megelőzése 

- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját megelőzően 

 

1.3.7 Tanórai foglalkozások  

 

A tanórai foglalkozások a következők: 

 

1. Szaktárgyi, osztályfőnöki órák témafeldolgozása 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéssel. Ezekre a helyi tanterv 

tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani, a gyermek érett személyiséggé válásának 

elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő 

hatékonyságú alkalmazásával ( ének,tánc, rajz, mesemondás népi játékok, népi ritmusjátékok). 
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1.3.8 Tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozások az alábbiak lehetnek: 

 

1. Napközis foglalkozások 

Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a napközis nevelő között, 

kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét esetfeldolgozást. A napközi kiváló 

helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak is, tartásjavító torna, relaxáció, mesemondás népi 

játékok. 

 

2. Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos 

programok, csoportfoglalkozások, tánc, mesemondás, játékok. 

 

3. Egészségnap 

Az iskola egészét árfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül. 

 

 

4. Hétvégi iskolai program 

Sportrendezvények, kulturális programok. 

 

5. Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

 

 

1.3.9 Tájékoztató fórumok 

 

1. Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

Lehet osztályszintű vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső előadó, 

pl. orvos, pszichológus, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának szakembere stb. 

 

2. Szakmai tanácskozások, tréningek 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell hívni, 

amikor csak engedi a program, illetve a téma. 

 

1.3.10 Iskolán kívüli rendezvények 

 

1. Kortárssegítő képzés 

Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit vonja be a 

kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere nem az iskola, hanem a képző 

intézmény. 

 

2. Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz 

 

 

1.3.11 Módszerek, szabályozás 

 

Leghatékonyabb az iskola saját ötleteire épülő, illetve önálló szervezésű programok (egymásra 

épülő rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában a tanárok, a diákok és a szülők 

egyaránt részt vesznek. Ezen kívül több tucat intézmény, szervezet, vállalkozás kínálja adaptált 
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vagy saját fejlesztésű egészségfejlesztési programját. Szabályozni kell az iskolában működő 

büfé kínálatát. 

 

- Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott 

előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (egészségtan 

tanár más iskolából vagy egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező 

szakember a szociális, egészségügyi területről, iskolaorvos, háziorvos, védőnő, 

ÁNTSZ, Kábítószer Egyeztető Fórum, vagy helyi civil szervezet munkatársa). 

- Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl.: rendezzünk versenyeket, készíttessünk a 

tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, faliújságon 

a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb. 

- Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülőket is 

vonjuk be ezekbe. 

- Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban miként 

jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete. 

- Ha nincs az egészségfejlesztésben képzett szakember, akkor a továbbképzésben való 

részvétel is egy fontos célkitűzés. 

- Határozzák meg az ellenőrzés és értékelés módszereit. Ki, mit, mikor, milyen 

módszerrel ellenőrzi a célok megvalósítását. 

- Az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet (büfé) üzemeléséhez be kell szerezni 

az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét, mely arra utal, hogy megfelel- e az 

egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy tartalmaz-e olyan 

terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű 

befolyásolására, hogy azzal megzavarja az iskola rendjét, vagy rontja a nevelő-oktató 

munka hatékonyságát. 
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1.4  A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös 

cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös 

szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi 

közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, 

közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait. 

 

Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok 

egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 

 

A közösségi nevelés területei: 

 a család 

 az iskola 

 az iskolán kívüli közösségek 

 

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanítási órák 

 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. tanulássegítő foglalkozások, 

kirándulások, sportfoglalkozások) 

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diákönkormányzati 

munka) 

 szabadidős tevékenység 

 

Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 

munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős 

tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának. 

 

1.4.1.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, felkészítése 

az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a közösségtől, 

a közösségi neveléstől. 

A kortárs csoport: 

- lehetőséget ad az én-érvényesítésre 

- biztosítja a valakihez tartozás érzését 

- emocionális biztonságot nyújt 

 

Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekben, lehetővé teszi az azokon keresztül 

közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. Ezért is alapvető feladat 

a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása. 

 

1.4.2.  A család 

 

A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, 

formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális 

kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, 

formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is.  
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1.4.3.  Az iskolai közösség 

 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. 

Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket 

szervező tanárokra. 

 

1.4.4.  A tantestület 

Az alapfeladatok ellátásához iskolánkat hozzáértő iskolavezetés és megfelelően képzett, 

szakmailag jól felkészült tantestület alkotja, melyre jellemző a gyermekközpontúság, az 

aktivitás, az új iránti fogékonyság, a célokkal való azonosulási képesség. A szervezeti 

felépítésnek köszönhetően jó az információáramlás, az egyes közösségek közötti koordináció. 

 

Kiemelt feladat, fő fejlesztési irány: Mentálhigiéniás feladatok (hangulat, személyiség- 

fejlesztés) az őszinte, nyílt kritikai szemlélet alakítása közösségi programokkal, 

kirándulásokkal, személyiségfejlesztő tréningekkel, a minőségbiztosítás módszereivel. Egymás 

munkájának megbecsülése, elismerése. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és 

oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen kapcsolata révén valósul 

meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

1.4.5.  Az osztályközösség 

  

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális 

tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. Az 

osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel 

a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, 

ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között 

kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

 

Az osztályközösség feladata: 

- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása 

- az egyéni értékek felismerése 

- egymás tiszteletben tartása 

- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban 

- a másság elfogadása, a tolerancia 

- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában 

- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése 

 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen 

fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és a 

tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló 

támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök 

ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a 

problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma 

megoldásában a segítségére lehetnek. 
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1.4.6.   A tanítási órán kívüli tevékenységek   

 

A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amely a nem 

hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, de nem kerül a tanítási 

naplóba. 

Tanítási órán kívüli tevékenységek lehetnek: 

- szakkörök 

- táborok 

- takarítási akciók (iskola, környék stb.) 

- gyűjtési akciók (papír, fém stb.) 

 

1.4.7.   Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek 

összehangolásával szerveződnek. Ide tartozik: a diákszínpad, a szakkörök, az előkészítők és a 

sportkörök. A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár az e-naplóba 

rögzíti. A szakköri foglalkozások időtartama legfeljebb heti 45 perc lehet, ami adott esetben 

tömbösített formában is megtartható. A szaktanárok által tanév elején meghirdetett szakkörökre 

az osztályfőnöknél lehet jelentkezni. A jelentkezés a szakkör elindulása után válik véglegessé. 

Ettől kezdve a szakköri foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az iskola tanárai, vagy 

bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltséges tanfolyamot 

intézményvezetői engedéllyel és az érintet tanulók szüleinek írásos beleegyezésével szervezhet. 

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az 

intézményvezető hagy jóvá. 

 

1.4.8.   Alkalmanként szervezett foglalkozások 

 

Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívüli, szervezett foglalkozások a következők 

lehetnek: 

- osztálykirándulások 

- a tanulmányi kirándulások 

- a táborok 

- a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai 

- kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatásai 

 

A tanulmányi kirándulások időtartama, időpontja: 

 

Évfolyam Időtartam Időpont 

1. oszt. 1 nap adott év  

2. oszt. 1 nap adott év  

3. oszt. 1 nap adott év 

4. oszt. 1 nap adott év  

5. oszt. 1-2 nap adott év 

6. oszt. 1-2 nap adott év 

7. oszt. 1-2 nap adott év 

8. oszt. 1-2 nap adott év 

 

Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők. A kirándulások, 

táborozások és az utazások esetén 20 tanulónként 1 tanárnak kell kísérnie a csoportot. 
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A jelen pedagógiai programban nem szereplő, a tanítási idő alatt több napig tartó tanórán kívüli 

foglalkozást – írásos kérvény alapján – az intézményvezető engedélyezheti az osztályban tanító 

tanárok vagy a nevelőtestület véleményének kikérése után. 

 

A tanulók bármely, az iskola által alkalmanként szervezett több napos programon csak előzetes 

írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. Az engedélyt a szervező tanárnak a program 

szervezésének megkezdésekor kell beszereznie a szülőktől és az osztályfőnöktől. 

 

A tanulók távollététől, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát is képviselik, 

az intézményvezető dönt. 

 

1.4.9.   Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést lehet tartani a 

következő alkalmakkor: március 15-e, október 6-a, október 23-a évfordulóján, 

karácsonykor, gyermeknapon, farsangkor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor 

stb. 

- Fontos feladat az iskola névadójának, emlékének ápolása. 

- Időszakonként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai évkönyv 

kerülhet kiadásra. 

 

b) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

- Fontos, hogy: 

 az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 

fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre kerüljön, 

 az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó foglalkozások segítsék, 

 további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanévben az iskola nevelőtestületének kell döntenie. 

 

c) Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt 

és az iskola intézményvezetőja által megbízott nevelő segíti. 

 

 

d) Napközi otthoni, egész napos iskola és tanulószobai foglalkozások 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik -, az iskolákban tanítási 

napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon, egész napos iskola vagy 

tanulószoba működik.  

 

- Napközis foglalkozás, egész napos iskola 

Az intézmény 1-8. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (reggeli, 

ebéd, uzsonna) és felügyeletét 16.15 óráig. A napközi, egész napos iskola 
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által nyújtott programokban az étkezés igénybe vétele nélkül is részt lehet 

venni. 

A napközi szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt folyó 

pedagógiai munkához. A napközi speciális feladata a tanulás tanítása, a 

mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sokszínű szabadidős 

tevékenység magában foglalja a játszóházat, sportversenyeket, mozi- és 

színházlátogatást, múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. A napközi, 

az egész napos iskola és a tanulószoba fontos színtere a felzárkóztatásnak és 

a tehetséggondozásnak. 

 

- Tanulószobai foglalkozás 

A tanulószobai foglalkozás keretében a pedagógus a felső tagozatos 

gyerekek számára biztosítja a tanórákra való felkészülést, segíti a tanulási 

nehézségek leküzdését. 

 

 

e) Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente/stb. rendszeresen kerülnek 

megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók városi, megyei és országos tanulmányi, művészeti 

versenyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. 

 

f) Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek.  

 

g) Erdei iskola 

Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola falain 

kívül. 

 

      h) Nemzeti összetartozás – Határtalanul!  

Határon túli tanulmányi kirándulás megvalósítása  pályázati források felhasználásával az 

aktuális 7. évfolyamon.  

 

     i) Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások.  

 

j) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes/kötelező. 
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k) Iskolai könyvtár – könyvtárszoba 

Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. 

Könyvtári foglalkozás szervezhető a városi és megyei könyvtárakban is tanórán és tanórán 

kívül. 

 

l) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

m) Hit- és vallásoktatás 

Az iskolákban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson 

való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

A közösségfejlesztés a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. 

Ebben kulcsszerepe van az iskolai közösségeknek, a pedagógusoknak, mint 

közösségfejlesztőknek. 

 

Célunk: a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű kiaknázása az egyéni fejlődés 

érdekében. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségekben, 

illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztetésével kapcsolatos feladataink:  

 

1. Különféle tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint 

ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. (osztályfőnökök) 

 

2. A tanulók életkori fejletségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a 

felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személységének lassú 

átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes- 

személyiséggé válásig. 

 

3.  Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél 

eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett 

munkát értékelni tudják. 

 

4.  A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés 



68 

 

csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által  szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

5.A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és 

feladatai 
 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

1.5.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 A pedagógusok alapvető feladatai  

o A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és 

működési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és 

vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

o Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. (32 óra) 

o Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-

oktatással lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozásokat tartson.  

o Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli 

részében a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

o A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása. 

o Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

o Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

o A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

o A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt 

minősítéseket. 

o Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

o A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és 

pedagógiai szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

o Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

o A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

o Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozásokra. 

o A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak 

alkalmazása a tanítási órákon 

o Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

o A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

o A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 
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o Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, 

gyakoroltatása a tanítási órákon. 

o A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók 

körében. 

 A tehetséges tanulók gondozása 

o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

részére. 

o Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

o Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

o A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

o A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, 

a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

részére. 

o A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

o A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

o A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

o Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

o Az egyéni munkarenddel rendelkező tanulói státusz alapos előkészítése, 

indokoltság vizsgálata az indokoltság megléte esetén alkalmazása. 

o A gyermekvédelemmel foglalkozó szakember véleményének kikérése az ebben 

a fejezetben jelzett tanulókkal kapcsolatos döntések meghozatalakor. 

 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

o Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás). 

o Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. disco, karácsonyi 

ünnepség). 

o Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

o A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 
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 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

o Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, 

segítése. 

o Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

o Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 Munkafegyelem, a munkához való viszony 

o A munkaköri kötelességek teljesítése. 

o Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

o Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

o Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

o Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

o Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői 

munkacsoportokban. 

o Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

o Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

o Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

o Továbbképzéseken való részvétel. 

o A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

o Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 Az iskolai munka feltételeinek javítása 

o Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

o Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

o Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

o Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 

o Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

o Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

o Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

o Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

o Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 Aktív részvétel a tantestület életében 

o A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők 

munkájának, beilleszkedésének segítése. 
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o Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; 

rendezvényeinek szervezésében, a szervezés segítése. 

o Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 Az iskola képviselete 

o A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

o Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

o Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, 

eredményeiről a helyi médiában. 

o Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek 

tevékenységébe. 

o Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

o A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

o Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 A vezetői feladatok ellátása 

o Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

o Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, 

ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

o A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

o A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben 

tartása. 

o Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és 

viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

o Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

o Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 

 Az e feladatoknak magas szinten megfelelő kollégánk munkáját évente egy alkalommal 

a mindenkori Vári Emil Pedagógiai Díjjal ismerjük el, aminek az átadására a tanévzáró 

ünnepségen kerül sor. 

 A díjról a munkaközösségek írásos véleménye alapján, továbbá az iskola 

intézményvezetői tanácsának véleményét is kikérve az intézmény vezetője dönt. 

 

1.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnöki munka legfontosabb feladatait 

az alábbiakban határozzuk meg: 

 

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 
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 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább 

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti. 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, szükség esetén a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal az iskola vezetésével egyeztetve kapcsolatba 

lép. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat 

az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 
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 A tanév elején – a felső tagozaton - elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az 

osztályfőnöki órákat, azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 Elkészíti - felső tagozaton - az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki 

munkaterv, osztályfőnöki tanmenet).Az alsó tagozaton osztályfőnöki munkatervet 

készítenek. 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 

 Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Tanév közben havonta ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb 

beírások, szülői aláírások). 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 Az E-napló 2017.szeptember 01-től bevetésre került az iskolában. Az ehhez kapcsolódó 

változtatásokat értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

1.5.3. Az osztályfőnöki munka tervezése 

 

 Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 A tanév elején összeállított munkaterv 

o Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

o Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

o Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

o Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

o Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 

o Az osztály diákközösségének vezetői. 

o Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

 Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

o Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

o Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

o Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 

1.5.4. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról (minden adatsor fiú-leány bontásban készül) 

 Tanulók száma 
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 Állami nevelt (gondozott) 

 Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

 Sajátos nevelési igényű tanuló 

 Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

 Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni munkarenddel rendelkező tanuló) 

 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

 Más településről bejáró tanuló 

 Nem magyar állampolgár 

 Évfolyamismétlő 

 Gyermekvédelmi támogatásban részesülők 

 Napközi, tanulószoba 

 Testnevelés alól felmentett 

 Tartós beteg 

 Három gyerek a családban 

 Gyermekvédelmi támogatásban részesülők 

 Gyógytestnevelésben résztvevők 

 Etika,hit és etika jelentkezés 

 Egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 

 Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

 Tanulók száma 

 Osztályozott tanulók száma és aránya 

 Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

 Az osztály tanulmányi átlaga 

 Kitűnő tanulók száma és aránya 

 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

 A bukások száma tantárgyanként 

 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és 

az elért helyezések) 

 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 

 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya 
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 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, 

új tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, 

a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a 

pedagógusok szervezetten, illetve egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást 

nyújtanak. 

 

A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak. Iskolánkban ennek 

évtizedekre visszanyúló hagyománya van. Kollégáink és diákjaink akkor is végzik e 

tevékenységet, amikor nincs mód arra, hogy a tevékenységre fordított munkát az intézmény 

anyagilag is honorálja. 

 

A tehetséggondozás céljai intézményünkben: 

 minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása, 

 tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés, 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 

 a tanult ismeretek szintézisének biztosítása. 

 

A tehetséggondozás feladatai intézményünkben: 

 egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák, verseny-előkészítő foglalkozások, 

 hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások, 

 szakköri foglalkozások. 

 

1.6.1.1 Tehetséggondozás, képességfejlesztés 

 

Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 

területén az átlagost messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. A tehetség felismerésére, 

különböző pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk. Ne csak az elméleti tantárgyakban 

keressük a tehetségeket. 

 A tehetség-képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 szakkörök szervezése érdeklődés szerint 

 választható tanórák 

 emelt óraszámú oktatás 

 emelt szintű oktatás  

 tanulmányi versenyek szervezése  

 tanulmányi versenyekbe való bekapcsolódás 

 kulturális rendezvények látogatása 

 sportversenyek  

 művészeti oktatás 

 csoportbontás  

 iskolai könyvtár 
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a./ Tehetséggondozás 

 

Célja a kreatív gondolkodású, önálló ismeretszerzésre és önmaguk kifejezésre is képes tanulók 

gondozása, képességeik kibontakoztatása. A feladat megvalósítása részben tanórai keretben 

képzelhető el, másrészt a szakkörök és a fentiekben felsoroltak adnak lehetőséget a tehetségek 

felkarolására. Megmérettetésük a házi, körzeti, tankerületi, megyei, területi vagy országos 

szintű versenyek keretében lehetséges. 

 

A rendszeres versenyzés - tapasztalataink alapján - szellemi pezsgést indít, minőségi munkára 

ösztönöz. A siker növeli az egészséges önbecsülést, melynek természetes következménye a 

nagyobb teljesítmény. A verseny az iskolában folyó oktató-nevelő munka egyik fokmérője. A 

mostani elburjánzó, sokszor szinte csak üzleti érdeket szolgáló versenyek közül a szaktanárnak 

kell tudnia választani. Érdemes a több éves hagyománnyal rendelkező, országos felfutású 

szaktárgyi versenyekre nevezni tanulóinkat. 

 

 Az anyanyelvi oktatás keretében már az alapozó szakaszban nagy hangsúlyt kapjon a szituációs 

játék. A későbbi szakaszok irodalmi ismeretei alapozzák meg a szakköri keretben folyó 

színjátszást. 

 

A történelem és a társadalomismereti tantárgy tanítása elképzelhetetlen az irodalom, a zene és 

a képzőművészet összekapcsolása nélkül. Érdemes kísérletezni e tantárgyak integrálásával. Az 

órai kereteken túl az önképzőköri tevékenység is jó lehetőséget kínál erre. 

 

A matematika és más természettudományos tárgyak tanításának összekapcsolása - felhasználva 

a számítástechnikai képzés lehetőségeit - is kézenfekvő. 

 

A mindennapos testnevelés tantárgyi és tanórán kívüli lehetőségei elősegítik a testedzést és a 

sportban tehetséges gyermekek kiválogatását és felkarolását. 

 

A tehetséggondozásban különleges lehetőséget kínálhat a művészeti nevelés. Célja az ember 

alkotta szellemi és dologi világ megismerése, alkotó közreműködés e világ befogadásában és 

alakításában. Kínálja az önkifejezés, önmegvalósítás lehetőségeit, a képzőművészet, a 

kismesterségek különböző ágaiban, a zenében, a táncban és a drámajátékban. 

 

 

b./ Felzárkóztatás 

 

A tanulóifjúság összetétele miatt a felzárkóztatás a tankötelezettség teljesítése érdekében az 

előbbihez hasonló kiemelt feladata intézményünknek. Az iskolába lépő gyerekek közül többen 

küzdenek a beilleszkedési és tanulási zavarral. 

 

c./ Erdei iskola 

 

Iskolánkban lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden évben néhány napot (a lehetőségektől 

függően 3-6 napot), a felső tagozaton tanuló diákok egy része, erdei iskolában töltsön. Ezen 

kívül vannak olyan témanapok amikor környezeti neveléssel összefüggő projekteket valósítunk 

meg, amiken tantervi anyagokat dolgozunk föl. Ezek lehetnek: 

 projekt oktatás 

 témahét 

 erdei iskola 



79 

 

 múzeumi foglalkozás 

 könyvtári foglalkozás 

 művészeti előadáshoz, kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 

 

Ezeken a foglalkozásokon biztosított a tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási 

órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. 

 

d./ Versenyeztetés 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanuló megmérettetésére. A lehetőségekhez mérten 

támogatjuk tanulóink versenyre jutását, nevezési díjak megtérítését. A lehetőségeinkhez képest 

a versenyekre jutást mind tanulmányi, mind kulturális, mind a sport területén támogatjuk, és 

biztosítjuk tanulóink felkészülését. 

 

 

e./ A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetséggondozás  és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 

Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái: 

 

 individuális tanulás:  

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló 

sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít, az 

ennek megfelelő eszközrendszerrel.  

 

 kooperatív tanulás: 

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos formában 

történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a 

szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatékonyabb 

más tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva). Nő az önirányítás szerepe.  

 

 projekt módszer: 

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-

külön is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek 

érdeklődésére épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk és évekig központi 

vagy irányító tanmenet alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely 

tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt. 

 

 Feltételek: 

 

Tárgyi feltételek: 

- iskolai könyvtár 

- fénymásolási lehetőség 

- számítógép, mint fejlesztőeszköz 
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- videó, zenei anyagok, meghallgatásukhoz, megnézésükhöz szükséges eszközök 

- variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz 

- megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek(egyszerű alapfeladatokkal, többszintű 

nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) 

- szaktantermek 

 

Személyi feltételek: 

- a tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, ne 

előítéletes). 

- a tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne tehetetlen, 

ne korlátozó, ne közömbös). 

- a tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre.  

- jó kapcsolat a családdal.  

- továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 

 

 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 

során történik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás 

 heti  korrepetálás évfolyamonként 

 kiscsoportos foglalkozások 

 felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében 

 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

 ingergazdag környezet kialakítása, szaktantermek 

 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése 

 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése 

 ok-okozati összefüggések feltárása 

 negatív környezeti hatások kiszűrése 

 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

 családlátogatások 

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 

 

1.6.2.1 Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézségekkel küzdők és sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulókat segítő program 

 

A BTMN tanuló 

 

A BTMN tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a 

Tankerületi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul.  

 (2011.évi CXC. Tv: Nkt.  4.§. (3), Nkt. 47.§.(8) ). 
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Az SNI tanuló  

 

SNI-a tanuló az, aki „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;” (2011. évi Tv. 47.§. (1-7, 32/2012 

(X.8.)  EMMI red. és a 20/2012. 138-139.§.) Az osztály létszámában 2 főként kell beszámítani. 
 

Iskolánk, alapító okirata alapján ellátja a BTMN és az SNI tanulók integrált nevelését-

oktatását. 

 

Számukra a Köznevelési törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú 

foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent. 

(2011. évi CXC. tv. 47.§) 

   

Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a 

gyermek-gyermek, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő közötti kooperáció és 

kommunikáció valamint a pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új 

készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon közreműködni az „ép” és a 

sajátos nevelési igényű gyerekek szüleinek párbeszédében.  

 

Helyzetkép 

 

Intézményünkben integráltan tanulnak a BTMN és SNI tanulók a NAT alkalmazásával, a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. 
 

Fogyatékossági típusok: 

 

 Enyhe értelmi fogyatékos  (F70) 

 Diszlexia (F81.0), Diszgráfia (F81.1), Diszkalkulia (F81.2) 

 

Ellátásuk teljes integrációban valósul meg. A Tv. által előírt órakeretek, Nkt.6.sz. melléklete 

alapján kapják a rehabilitációs óraszámot. 2013. szeptembertől a köznevelési törvény 6. 

melléklete alapján kapják meg az ellátást. Intézményünk igyekszik a tanulók minél 

hatékonyabb integráció elérésére tanórán belül, és a tanórán kívül különböző iskolai 

rendezvényeken aktívan bevonva az SNI-s és a BTMN-es tanulókat is. 

 

A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal és a 

Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 

 

1.6.2.2 A fejlesztés alapelvei, feladatok 

 

Alapelvek: 

 

 A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a BTMN és az SNI tanulókra is 

érvényesek. 

 Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását. 

 A szakértői bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet, vagy saját 

magához viszonyított fejlődést szövegesen értékelni. 

 A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.  
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 Gyógypedagógus, pszichológus közreműködése szükséges a tanulók sajátos nevelési 

igényének kielégítésére. 

 

Feladatok: 

 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

 a kudarctűrő képesség növelése 

 az önállóságra nevelés 

 
1.6.2.3  Feladatok és feltételek 

 
Feladatok 

 

 Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló 

megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig 

team munkában történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és 

tudatos együttműködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógusok, az intézmény 

pedagógusai, pszichológusok) 

 Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban mindenki 

a maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása 

gyógypedagógusi kompetencia, az egyéni fejlődési lap vezetése az ő feladata. 

 A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok 

korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.  

 A rehabilitációs órák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában, a 

Nkt-ben előírt óraszám az iránymutató.  

 A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint 

módosítható. Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő 

bevonásával történik. 

 

 

Feltételek 

 

A személyi feltételeket a Kisvárdai Tankerületi Központhoz tartozó Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberiek együttműködésével tudjuk biztosítani. 

o Gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, 

szociálpedagógus 

 

Tárgyi feltételek 

 

- fejlesztő szoba, fejlesztő és terápiás eszközök, fejlesztő játékok, fénymásoló 

- számítógép, számítógépes programok 

- szakkönyvek, szakfolyóiratok 

- a kiemelkedő képességű tanulóknak megteremteni a lehetőséget a tehetségük 

kibontakoztatására 

- hangsúlyt helyezünk a tehetségek korai felismerésére 

- tehetséggondozó szakkörökkel és mentor tanár útján erősítjük tanulási motivációjuk 

kialakulását, segítjük tehetségük kibontakoztatását 

- olyan kulturális és művelődési kínálatot biztosítsunk a település tanulóinak, amely egy 

községben élő gyerek számára rendelkezésre áll  
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- művészeti vetélkedőket és bemutatókat tartunk, kulturális programokat rendezünk 

- a tehetséges gyerekeket segítjük a saját képességeik megismerésében, az önálló tanulási 

stratégiájuk kialakításában. 

- feladatunknak tekintjük a tanulmányi versenyekre való felkészítést, a művészeti 

vetélkedőkön való részvétel biztosítását. 

- működtetjük a mentori rendszert a kiemelkedően tehetséges gyerekek gondozásához. 

 

1.6.2.4  Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása (SNI) 

 
Bevezető 

 

„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).” 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

Általános alapelvek. 

 Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában . 

A nemzeti alaptanterv (a továbbiakban NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is lapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató 

iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

o a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,  

o a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

o a szülők elvárásait és  

o az általuk nevelt tanulók sajátosságait.  

Az irányelv célja  

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

o a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, 

segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind 

teljesebb beilleszkedést,  

o az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  

o ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is 

terjedjen ki,  

o a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények 

pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé,  
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o a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.  

     Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit,  

o a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,  

o a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli 

kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. 

Az irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai 

intézményekben) történő nevelésére, oktatására.  

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára  

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási 

törvény foglalja össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 

általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési 

igényű tanulók külön neveléséhez és oktatásához, egyéni előrehaladású képzéséhez integrált 

neveléséhez  pld.: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, szakirányú 

gyógypedagógus alkalmazása 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

technikai  eszközök biztosítása 

 a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló  

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az 

idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy 

funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) 

diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszicho 

diagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint 

más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések.   

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek 

vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen 

egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri 

tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási 

folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek 

változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség 

különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás 

eredményességét.  
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A neveléshez szükséges feltételek: 

a) fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár 

foglalkoztatása  

b) speciális tantervek, tankönyvek és más segédletek, illetve 

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások 

biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés 

és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet.  

  

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai: 

 

Alapfokú nevelés 1-4. évfolyam: 

Ebben a szakaszban a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és 

oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A 

képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanulók 

fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 

pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének.  

Javasolt – a köznevelési törvény által biztosított lehetőséggel élve – egy évfolyam tananyagának 

elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt 

nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő 

motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb 

tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész 

személyiség fejlesztésére kell törekednie.  

E szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások 

következetes kialakítása és megerősítése. 

Az iskolák helyi tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és fejlesztési 

stratégián alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat – szükség esetén terápiákat -, amelyek 

az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan segítik a készségfejlesztést. Az iskolatípus 

módosításának esetenkénti szükségessége folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálás 

nyomán a tanítás-tanulás folyamatában állapítható meg biztonsággal.   

 

Alapfokú nevelés 5-8. évfolyam:  

Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési 

módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, 

ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási 

tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók 

fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.  

 Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a 

Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye,módja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan módosul. 
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Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé 

kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális 

felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. 

Ki kell alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a 

történelmi múlthoz. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására ajánlott iskolai 

szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat). 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a 

társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a 

reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, 

a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt feladat. 

Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének kiemelt 

szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. 

Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a fizikai képzésre és a rendszeres testedzésre. 

 

Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének és testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontos 

harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítése s családi életre nevelésben, a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezelésében. Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie 

a nevelés-oktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját 

élmény, a tapasztalat. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiségfejlesztő nevelés az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel 

bír a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő 

magatartás kialakítása. A szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének kialakítása. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az emberi élet 

szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontos 

a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. 
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A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell 

jelentkezzen. 

 

Pályaorientáció 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának feladata a 

munka világáról képet nyújtani. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően 

segíteni kell pályájuk kiválasztására, és az ehhez kívánatos képességeket szükséges fejleszteni. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok), 

ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi életet, 

ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben részesíteni. A 

tanulóknak ismereteket kell szerezni a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás 

területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Ismerjék az 

ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. Tudatosuljon 

bennük az ezekben az alkalmazásokban lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmi érintkezés megkülönböztetése. 

 

A tanulás tanítása 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az egyéni 

tanulási módok feltárása és biztosítása. Felkészítés a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra 

történő sikeres belépés szempontjából kiemelten fontos, egész életen át tartó tanulásra. 

 

A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Az 

együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és 

védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a  többi tanulóval való együtt haladása 

tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

-   Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése 

a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 
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-    A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki: 

    a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

    b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, 

a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

    c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez 

igazodó módszereket alkalmaz; 

    d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

    e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

    f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során: 

    a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

    b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 

helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

    c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

    d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

    e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

    f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
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    g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs és rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 

– ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai 

szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét 

a megyei/fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.  

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló: 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

 diszlexia, 

 diszortográfia, 

 diszkalkúlia, 

 diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlõdési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő  fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együtt járást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi 

beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. Az idegrendszer 

csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében abban is 

megmutatkozik, hogy: 

 

 a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 

 az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

  gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint 
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 a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

 

Diszlexia –  az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erõ. 

Jellemzői 

 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

 hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, 

hangok,  szótagok sorrendjének, 

 rímek felismerésének nehézsége 

 értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

 gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

 rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

 írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 

 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

b) a rövid távú emlékezet, 

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

d) a testséma biztonságának kialakítása, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel 

f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

 

 Diszortográfia  – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az 

együtt járástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

 a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara, 

 beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. 

(időtartam, zöngésség mentén), 

 helyesírási hibák halmozódása, a tollbamondás utáni írás hibái. 
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A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

 

A fejlesztés feladata: 

 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

 a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

 a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

 a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

 

 Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

Jellemzői: 

 csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

 szaggatott betűalakítás és betűkötések, 

 rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

 egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

 kialakulatlan kézdominancia, 

 lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása  

 továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 

 

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének 

céljára. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás 

 kivitelezés), 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

 sikertudat kialakítása. 

 

 Diszkalkulia –  a számolási képesség specifikus zavara 

 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek,kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 
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ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

 a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

 a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

 a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara, 

 a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

 helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei, 

 szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

 számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei, 

 mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége, 

 komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 

 gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége, 

 figyelemzavar. 

 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten 

szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás 

rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

 matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a 

 megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, 

 eljárások alkalmazása, 
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 a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 

A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés 

gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a 

gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló- terápiás módszerek alkalmazásával. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

 

 A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel 

és eszközzel irányított. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek. 

Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc 

fejlesztési feladatai között.  

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 

olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai 

között kap kiemelt szerepet.  

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. 

A Művészetek műveltségi területen belül az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének 

kiemelt szerepe van. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros 

integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika 

alkalmazása is javasolt.  

A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti 

az eredményes fejlesztést. 

 

 Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének,tüneteinek 

kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 
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terápiákat foglalja magába. Ebből a szempontból fontos a gyermek neurológiai, a fülészeti, 

valamint a szemészeti vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével 

szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a tehetségük 

kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, módszerek 

biztosítása a pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladata. 

 

SNI-s tanulók értékelésének szempontjai  

Iskolánkban az SNI tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem SNI tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. 

Értékelésük  az egyéni sajátosságok figyelembe vételével történik. A Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján akit szükséges mentesítünk a tantárgyi 

követelmények értékelése és minősítése alól  (Nkt. 56.§(1) b,). Fejlesztő pedagógus ill. utazó 

gyógypedagógus segít a fejlesztésben a Nkt-ben meghatározott időkeretben . 

 

Az integráció fogalma 

Az integráció, integrálás szó a Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint „különálló 

részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedését, beolvadását” jelenti, a mi 

esetünkben a fogyatékos, akadályozott, azaz speciális nevelési szükségletű gyermekeknek vagy 

fiataloknak a nem fogyatékosok közé való beilleszkedésére vonatkozik.  

 

Az integrált nevelés – oktatás fajtái és szintjei 
Az oktatásirányítás 1993 óta lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

elkülönítetten, kifejezetten a fogyatékosság típusa szerint létrehozott gyógypedagógiai 

intézményben (szegregáltan) – illetve a többi gyermekkel, tanulóval együtt (integráltan) történő 

nevelését, oktatását. Az integrált nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar 

közoktatás rendszerében.  

 

Fajtái: 

 Lokális integráció  

 Szociális integráció  

 Részleges integráció  

 Teljes integráció  

      

Szintjei: 

 Fogadás (integráció)  

 Befogadás (inklúzió)  

 Spontán integráció  

 

Az integrált nevelés-oktatás jogi szabályozása 

 

Az integráció törvényi előírásainak betartása kötelezettség. A befogadás alapdokumentuma az 

iskola alapító okirata. A jogi szabályozást a 2011. évi CXC. Tv. 47.§. 1-7. §. és a 9-11.§. 

szabályozza. 
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1.6.2.5  A BTMN-es tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

- szűrés, diagnosztizálás, 

- együttműködés a segítő szakemberekkel, 

- együttműködés a kortárs csoportokkal, 

 - speciális programok meghatározása, kialakítása: pályaorientáció, drog- és alkohol 

prevenciós foglalkozások. 

 

A 2011. évi CXC. Tv. 47.§. (8) szerint abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló 

beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd, vagy fogyatékosságban szenved, a 

nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

 

Az alkalmazkodási nehézségek megjelölésére több kifejezés szolgál. Használatos a 

beilleszkedési zavar, a magatartás rendellenesség, a nehezen nevelhetőség, a feltűnő viselkedés, 

elégtelen alkalmazkodás, az érzelmi zavar, a nevelési nehézség és hasonló elnevezések. E 

fogalommal jelölik mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz, 

vétenek ellenük, illetve kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal zavarják a tanárt és 

társaikat. Ide tartoznak azok is, akiknek magatartási stílusa közli negatív beállítódásukat az őket 

körülvevő társas/iskolai környezettel szemben. Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és 

közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi 

normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor 

tipikus nehézséget hoz felszínre. A nehezen kezelhető, szociálisan inadaptív gyerek nem azonos 

a rosszul nevelt gyerekkel.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb 

ismertetőjelei: 

- a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási 

követelményeknek, 

- passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

- nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

- testi és pszichés tünetei vannak, 

- személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, 

hibás automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus 

görcsök stb.). 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: 

- szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel, Pedagógiai 

Szakszolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal, 

- fontos: 

 a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

 a magatartási zavar feltárása, 

 a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve 

gondviselőkkel, 

 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 

 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti 

csoportbontás, 

- együtt kell működni: 
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 a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

 az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

- törekedni kell arra, hogy: 

 a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, 

 olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége, 

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 

 minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 

 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanulókra, a képzési kötelezettséget teljesítőre és a 

pedagógiai szakszolgáltatást igénybe vevőre külön rendelkezések vonatkoznak.  

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján: 

- tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként folytatja, illetve 

- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötelezettségnek, 

a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról – külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – az iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői 

véleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia. 

 

 

 

1.6.2.6  A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal, valamint a sajátos 

nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek  

 

A tevékenységek segítik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítását, illetve megvalósulását. 

 

Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák 

 Projekt-módszer 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás 

 

1.6.3 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- prevenció, 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

 - az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása. 

 

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, 

szakemberekkel. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. 
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A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata: 

- a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

- családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

- a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése 

- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése 

- tájékoztatást nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

- együttműködés: 

 a szabadidőt szervező kollégákkal 

 az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel 

 az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő tanárral 

 a kollégiumi nevelőtanárokkal 

 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

- a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése 

- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken 

- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.) 

- segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően 

- a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

- a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére 

- az okok feltárására 

- az okok megszüntetésére 

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve 

ezzel a súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében 

való segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 

 

Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását: 

- az indulási hátrányok csökkentése 

- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel 

kísérése 

- a felzárkóztató foglalkozások 

- az iskolai étkezés lehetősége 

- a tanulószobai és napközis foglalkozás 

- az egészségügyi szűrővizsgálat 

- az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése 

- a családi életre való nevelés 

- a személyes és egyéni tanácsadás 
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- a szülőkkel való együttműködés 

- a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások) 

- a szenvedélybetegségek megelőzése 

 

1.6.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek a következők: 

helyzetfeltárás, 

 - a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének (tanulószoba, felzárkóztató 

foglalkozások, kollégiumi elhelyezés stb.) megszervezése, 

- a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok), 

 - az anyagi háttér biztosító rendszerének felkutatása (táborozások, tankönyvellátás, 

ösztöndíjak, pályázatok nyomon követése), 

 - az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása. 

 

A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében és a higiénia terén is. Az iskolapedagógus a tanulók hátrányos anyagi helyzetének 

és veszélyeztetettségének feltárásával és enyhítésével kapcsolatos feladata, hogy 

közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- csoportbontás 

- étkeztetési támogatás, 

- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata 

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.) 

- továbbtanulás irányítása, segítése 

- szoros kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális 

hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek 

- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése 

a rászoruló tanulóknak 

 

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 

 

Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre szorulók elsősorban az alacsony 

jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban részesülő szülők gyermekei. 

Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

- a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése 

- a szociokulturális hátrányok enyhítése:  

 a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, 

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése, 

 pályaorientációs tevékenységek szervezése 

 felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése 
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

 
Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 

tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény 

vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában 

történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a 

jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási 

rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a 

diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a 

szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek 

érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével 

minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a 

dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a 

véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a 

diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. 

 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére 

vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a 

döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének 

módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg. 

 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 

lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat 

vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a 

nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik. 

 

     1.    A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 a saját működéséről 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

 hatáskörei gyakorlásáról 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről 

 a tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, munkatársainak 

megbízásáról 

 

3. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek, a 

benyújtástól számított 30 napon belül nyilatkoznia kell. 

 

4. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 A tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

 A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

 Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 
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 Az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

 A könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 Az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

 A Házirend elfogadása előtt 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 A tanulók szociális juttatásának elosztási elvei meghatározása előtt 

 Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményét kötelező kikérni, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni és az előterjesztést, valamint a 

meghívót a tárgyalás napját legalább 15 nappal megelőzően meg kell küldeni a 

diákönkormányzat részére. 

 

A diákönkormányzat térítésmentesen használhatja, feladatainak ellátásához, az intézmény 

helyiségeit, ha az a működést nem akadályozza. 

 

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév 

rendje szerint. 

 

A diákönkormányzat napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

1.8.1 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Az iskola szakmai működéséért az iskola intézményvezetőja, valamint a nevelőtestület felelős. 

Az irányítási feladatok ellátásában közreműködnek a törvényben és a jogszabályokban 

meghatározottak szerint: a szülők, a tanulók, a pedagógusok és ezek különböző szervezetei.  

Az iskolahasználók együttműködése, partneri kapcsolata nélkül iskolánk nem tudná vállalt 

feladatait teljesíteni. A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban 

összhangot, egységet kell teremteni a közös cél érdekében. 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. A 

tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell 

alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk 

megvalósítani. 

Ennek érdekében: 

 Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott 

módszerekről. 

 Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. 

 Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői legyenek. 

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

                    Szóbeli                                                          Írásbeli 

 ~ szülői értekezletek                                   ~ internetes közösségi csoportok 

 ~ fogadóórák                                               ~ iskolai hirdetőtábla 

 ~ családlátogatások                                     ~ e-napló 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

1. Szülői értekezletek 
 

 Célja: a közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. 

Kapcsolatteremtés iskola-szülő, szülő- szülő között. Az iskola – szülő kapcsolatban a 

kölcsönösséget tartjuk a legfontosabbnak, ez együttműködésünk alapja, a sikeresség 

záloga. Meggyőződésünk, hogy a személyes kapcsolatoknak rendkívül fontos szerepe 

van.  

        Ideje: Tanévenként 2 alkalommal (szeptember, február). 

 

 Az osztályszülői értekezleteket megelőzheti a SZSZ gyűlése. Iskolánkban hagyomány, 

hogy az első szülői értekezlet megtartására szeptember hónapban kerül sor. A 8. 

évfolyamon tanuló gyerekek és szüleik részére pályaválasztási szülői értekezletet 

tartunk november hónapban. 

2. Fogadóórák   
 

Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi 

munkájáról, iskolai viselkedéséről. Egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét 

tanácsokkal. 
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Ideje: a pedagógusok egyéni szervezése alapján adnak tájékoztatást a fogadóórák 

rendjéről 

 

3. Családlátogatások  
 

Célja: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, közvetlenebb 

kapcsolat kialakítása, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  

 

Ideje: évente egyszer, vagy szükségszerűen, probléma esetén többször is előfordulhat. 

 

Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe? 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg: 

A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője 

Kérheti: 

 Az emelt szintű képzésben való részvétel lehetőségét 

 A kéttannyelvű képzésben való részvételt 

 Az emelt óraszámú képzésben való részvételt 

 A logopédus, iskolapszichológus segítségét 

 A napközi otthoni ellátást 

 A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások szervezését 

 Nyári szabadidős tevékenységekben való részvételt (táborok) 

 

A szülő, mint a tanulási – nevelési folyamat segítője 

Az alábbi területeken tevékenykedhet: 

 Támogathatja az iskolát saját lehetőségeihez mérten 

 Segítheti az iskola esztétikai arculatának kialakítását 

 Formái: Pénzadomány (jótékonysági bál). Tárgyi támogatás. Szellemi és társadalmi 

munka 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó 

oktatási – nevelési feladataink sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. 

Színtere lehet:  

 Az osztályfőnöki óra 

 A szülői értekezlet 

 A szabadidős tevékenységek 

 Kulturális területek 

 Egyéni megkeresések 

 Szülői közösségi választmányi ülés 

 Nyílt tanítási nap 

 Rendezvények  

 Diákcsere  

 Hirdetőtábla   

 

Kezdeményezője: a szülői munkaközösség, az osztályfőnök, az iskola vezetése 

A szülők többsége elfogadja iskolánk értékrendjét. A szülő joga, hogy tájékoztatást kapjon az 

iskola munkájáról, tevékenységéről. Ezeket az információkat a pedagógiai program 

tartalmazza. Ez a program garanciát is jelent az ígért szolgáltatás tartósságára, minőségére. 
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1.8.2 Kapcsolattartás a tanulókkal 

A Köznevelési Törvény biztosítja az iskola tanulói közösségének, hogy közös tevékenységeik 

szervezésére, irányítására diákönkormányzatot hozzanak létre /DÖK /. A DÖK tevékenysége a 

tanulókat érintő, valamennyi kérdésre kiterjed, a diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti, 

jogköreit az SZMSZ tartalmazza. 

Az ideális tanár – diák viszony kialakítása nélkülözhetetlen feltétele a színvonalas, tartalmas, 

a kölcsönös tiszteleten alapuló oktató – nevelőmunkának. Ezért fontos, hogy a tanuló tisztában 

legyen jogaival és kötelességeivel. /Ezeket az iskolai Házirend is tartalmazza / 

A tanulók és a pedagógusok közötti együttműködés formái: 

 Tanórai munka 

 Osztályfőnöki órák 

 Közösségi programok 

 Egyéni beszélgetések 

 Diákönkormányzat, diákparlament 

 Kérdőívek, vizsgálatok 

 

1.8.3 Kapcsolattartás a tagintézmények között 

 

A Vári Emil Általános Iskola székhelyintézmény, valamint a Kossuth Lajos Tagintézmény 

között a kapcsolattartás a mindennapos ügyintézéssel, az intézmény működésével, az oktatási-

nevelési ügyek intézésével, tanulói ügyek intézésével, a foglalkoztatottak ügyeinek intézésével 

kapcsolatos. 

 

1.8.4  Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

 

A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és 

működési szabályzat jogkörébe tartozik, így az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

szervezettel, a családsegítő szolgálattal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal való 

kapcsolattartás további szabályozására nincsen lehetőség. 

 

Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a 

tankerületi intézményvezetősággal. A sajtóval történő kapcsolattartás az intézményvezető 

feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik. 

 

1.8.4.1 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola intézményvezetőségének 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Kisvárdai Tankerületi Központ 

 Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft  

  Kisvárda város Képviselőtestülete és Polgármesteri Hivatala  

 A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 

o Somogyi Rezső Általános Iskola  

o Teichmann Vilmos Általános Iskola  

o Bessenyei György Gimnázium és Kollégium  

o Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, 
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Kollégium és Óvoda 

o Kisvárdai Református Óvoda,  Általános Iskola, Gimnáziumés Kollégium  

o Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

 A területileg illetékes tanácsadóval: Pedagógiai Szakszolgálat 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató A Művelt Tanuló Ifjúságért Alapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: 

o  Várszínház és Művészetek Háza 

o Várday István Könyvtár 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

o Piruett Táncegyesület 

o Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola 

 Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel:  

o Családsegítő Szolgálat Kisvárda 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: 
o Református Egyház 

o Görögkatolikus Egyház 

o Római Katolikus Egyház 

o Hit Gyülekezete 

 

2. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai 

munkaközösségek munkájába: 

 Alsós pedagógiai munkaközösség, 

 Alsós reál munkaközösség, 

 Alsós humán munkaközösség, 

 Felsős humán munkaközösség, 

 Angol nyelvi munkaközösség, 

 Felsős reál munkaközösség, 

 Testnevelés munkaközösség. 
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1.9  A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 

1.9.1  A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 64-65. §. És a 73.§. (2)-(4)  

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái 

lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a 

tanulmányok alatti vizsga (osztályozóvizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

 követelményeit, 

 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és 

 az értékelés rendjét 

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozza.  
 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

1.9.2  A vizsgaszabályzat hatálya 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 8. évfolyam záróvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény 

intézményvezetőja különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

A vizsgaszabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2020. augusztus 18-án fogadta el. 

 

A vizsgaszabályzat hatályba lépése 2020. 09. 01., érvényessége határozatlan időre szól. 

 

Felülvizsgálatát az intézmény intézményvezetőja és a nevelőtestület kezdeményezheti. 

Módosítása az elfogadásával azonos módon történik. A vizsgaszabályzatot 30 napon belül 

módosítani kell, ha a szabályozás olyan módon megváltozik, hogy az a vizsgaszabályzatban 

leírtakat befolyásolja. 
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1.9.3  Vizsgaszabályzat 

 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban 

a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú 

tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Osztályozó vizsgát kell tennie a 

tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: 

 

          a)  felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy        

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 c) a 20/2012 EMMI rend. 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet 

mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

          d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Egy osztályozó vizsga – a b) pontban meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott 

évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló 

osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon 

vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó 

pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

 

     Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha: 

 

          a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

          b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,  távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetőja által meghatározott időpontban, 

augusztus 23-tól augusztus 30-ig terjedő időszakban tehet.  

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 23-tól augusztus 30-ig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három héten belül 

kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során 

bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban tájékoztatni kell. 
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Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az intézményvezető, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó 

előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. Tanulmányok alatti vizsgát 

legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási 

intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét 

és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanulmányok alatti vizsga 

vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében: 

 

           a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a  

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

          b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

          c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a  

vizsga iratait, 

          d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 

tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola intézményvezetőja készíti elő. Az 

intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az intézményvezető e feladata ellátása során: 

 

          a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,   

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

          b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

          c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

          d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, festmény, 

számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 

kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
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Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet az intézménynek kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye 

alapján: 

 

    a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

          b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő  

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

          c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

          d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

Ha a vizsgázó a  d) pont alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után 

külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére 

harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató 

tanár felolvassa. 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus 

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola 

intézményvezetőjának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola intézményvezetőja a 

megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a 

vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, 

információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola intézményvezetőja és a vizsgázó írja alá. A 

vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 
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 Az iskola intézményvezetőja az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási 

idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont 

feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a 

vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól 

megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott 

megoldásokat. 

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola intézményvezetőját. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjából és 

két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és: 

 

          a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja,   

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, 

          b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy 

          c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy  

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét. 

 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
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pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye 

alapján: 

 

          a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell 

növelni, 

          b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

          c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

 

Ha a vizsgázónak a 20/2012 EMMI rend. 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga 

írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő 

tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt 

tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc 

pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az 

intézményvezető az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 

A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 

A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola 

intézményvezetőja hagyja jóvá. 

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 

rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész 

helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 60 perc áll a 

rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A 

gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására 

vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a 

vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból 

kieső idő. A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy 

érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét 
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és idejét, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a 

javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. A vizsgázó 

gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített 

önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok 

alapján kell meghatározni. 

 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a 20/2012 EMMI rend. 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az 

engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola intézményvezetőja a bejelentést 

nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év 

utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 

akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó 

tanulói jogviszonyban áll. 

  

A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi 

értesítőben kell tájékoztatni. 

Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban 

is fel kell tüntetni. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai 

programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz 

meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a 

tanítási idő végén kell megállapítani. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 

évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 

év végi bizonyítványba be kell írni.  

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, az 

intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül 

írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb 

évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a 

vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 
1.9.3.1  Az írásbeli vizsga szabályai 

 

 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti 

az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. 

 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki. 

 Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon, 
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tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 

kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát. 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola 

gondoskodik. 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon készíthet. 

 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

 

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként 

a) negyvenöt perc, 

b) magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan perc. 

 

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az intézményvezető engedélye alapján: 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 

meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga 

harmadik vizsgaként – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető. 

 

 

1.9.3.2  A szóbeli vizsga szabályai 

 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. A vizsgateremben egy 

időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

 

 A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként tíz percnél több nem lehet. 

 A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább húsz perc időt kell biztosítani a vizsgázó 

számára. 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és 

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket. 

 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. 

 A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében 

elakadt. 

 A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A 

vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

 Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal 

póttételt húzat vele. 

 Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet elhagyhatja. 
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A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az intézményvezető engedélye alapján: 

 a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen, 

 ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani. 

 

 

1.9.3.3  A gyakorlati vizsga szabályai 

 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak: 

 testnevelés, 

 informatika, 

 ének-zene, 

 vizuális kultúra 

 

A gyakorlati vizsga alkalmával követendő szabályokat röviden ismertetjük:  

 

 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az intézményvezető 

hagyja jóvá. 

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, 

illetőleg folytatható. 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének 

ideje nem számít bele. 

 A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

 Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 

 

1.9.4  Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

1.9.4.1  A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

1.9.4.2  Az értékelés rendje 

 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően 

a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 
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rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 

pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 

 

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%-ával azonos. 

 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati 

vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%-ával egyezik 

meg. 

 

Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 

 1–19% – elégtelen 

 20–39% – elégséges 

 40–59% – közepes 

 60–79% – jó 

 80–100% – jeles 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja 

letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön kell teljesítenie. 

 

 

1.9.5  A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Irodalom 

 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum három feladatból áll: 

stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem 

feltétlenül egyetlen alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában 

szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

 

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont, ezen belül 10 pont stílustörténet, 10 pont 

irodalomelmélet, 20 pont az alkotóról adott felelet, 10 pont az előadásmód és forma értékelése. 

Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

Magyar nyelv 

 

Írásbeli vizsgaforma, amely 75%-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon. 

 

Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő 

feladattípusok, illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, 

láncfeladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel 

kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap. 
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Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár 

(három helyesírási hibánként 1-1 pont; a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján 

történik). Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

 

 

Történelem 

 

A történelemvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

 

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből 

áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket 

tartalmaznak. A két esszé közül az egyiknek egyetemes történeti, a másiknak magyar történelmi 

témát kell felölelnie.Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat kap, 

amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. 

 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pont, ebből a rövid választ igénylő feladatokkal 30 pontot, a kifejtendő 

feladatokkal 2 × 15 = 30 pontot lehet elérni. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az 

összes elérhető pontszám 100 pont. 

 

Angol nyelv 

 

Az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. 

Az írásbeli vizsga számon kéri a megfelelő tanév tananyagát. Így az írásbeli vizsga a következő 

részekből áll: nyelvhelyesség és fogalmazás-szövegalkotás (esetleg ezek helyett olvasásértés és 

hallás utáni megértés). A tanuló – a fogalmazási feladat kivételével – nem használhat 

segédeszközt, a fogalmazási feladat megoldásakor szótár használata megengedett. Az írásbeli 

vizsga 45 perces, az elérhető pontszám 80 pont. 

 

A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy szituáció 

eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbeli 

vizsgán 20 pontot lehet elérni. 

 

Matematika 

 

A matematikavizsga egy 60 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét feladatból 

áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A 

feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét 

ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező 

időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat 

könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

 

Fizika 

 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A 
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feladatok közül két feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések 

ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb 

feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), 

két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

 

A fizika szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll, mindkét 

része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos kísérleteknek 

az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését tartalmazza. 

 

Biológia 

 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek 

legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A feladatok 

között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyekre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel 

továbbá öt biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A 

szóbelin elérhető pontszám 40 pont. 

 

Kémia 

 

A kémiavizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek 

legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A feladatok 

között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat 

 

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel 

továbbá öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin 

elérhető pontszám 40 pont. 

 

Földrajz 

 

A földrajzvizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, 

egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 
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 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

 természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos 

egyszerű számítási feladat. 

 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll. Az egyik 

kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a 

tanuló már rendelkezik a megfelelő ismeretekkel. 

Ennek hiányában az adott tananyag két legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések 

minden esetben egy jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési 

mechanizmusára irányulnak. 

 

Testnevelés 

 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a 

gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga sportágankénti 

bemutatásának teljes hossza 60 perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat 

tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, labdajátékok közül választhatóan egy sportág a 

kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül. 

 

Ének-zene 

 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből. 

 

Az írásbeli feladatnál egy négysoros magyar népdal betű- vagy számkottáját kell átírni a 

menzurális hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat 

elvégzéséhez csak ceruza használható! Időtartama maximum 20 perc, a kapható pontszám 30 

pont. 

 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, három a műzene-elemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző 

zenetörténeti korok témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 40 

pont. 

 

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból – egy maga által összeállított (legalább 

10 népdalból vagy műdalból álló) listából – a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el 

kell énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. 

A maximálisan elérhető pontszám 30 pont. 

 

Informatika 

 

A informatikavizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. 

Időtartama 45 perc. 

 

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: 

Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, amelyek 

tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A feladatok 

közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik két) feladat 

pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb feladat 

megoldását várja el (rutinfeladatok). 
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A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó. 

 

 

Rajz és műalkotások elemzése 

 

Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb 

művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül négy a művészettörténeti ismeretek, 

alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, egy feladat pedig a vizsga tárgyát 

képező időszak építészeti, szobrászati, festészeti vagy iparművészeti alkotásának elemző 

bemutatását kéri számon. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható pontszám 40 pont. 

 

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A 

tétellap egy rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi-axonometrikus-perspektivikus) vagy 

egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján. A gyakorlati vizsga részét képezi 

egy minimum öt darabból álló portfólió benyújtása a tanuló éves (féléves) munkáiból. A 

gyakorlati vizsgarészre a tanuló 60 pontot kaphat, ebből 20 pont a benyújtott portfólió 

maximális pontszáma. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, 

körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó. 

 

Környezetismeret 

 

A környezetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, 

egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

 természeti jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos egyszerű számítási feladat. 

 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak, melyek az adott tananyag két 

legfontosabb fejezetét érintő a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat 

legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. 

 

Természetismeret 

 

A természetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, 

egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

 természeti jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos egyszerű számítási feladat. 

 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak, melyek az adott tananyag két 

legfontosabb fejezetét érintő a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat 
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legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. 

 

Hon- és népismeret 

 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. A vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

 

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. 

 

 

Etika 

 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. A vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

 

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. 

 

 

Technika és életvitel 

 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. A vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

 

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. 

 

1.9.6  Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tehet: a másik intézményből átvett tanuló – a szaktárgyat tanító 

pedagógussal való eseti egyeztetés szerint – azokból a tantárgyakból köteles különbözeti 

vizsgát tenni, amelyeket az előző tanintézményben egyáltalán nem vagy kisebb óraszámban 

tanult. 

1.9.7 A nyolcadik évfolyam záróvizsgája 

A nyolcadik évfolyam záróvizsgája: Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, 

történelem és egy szabadon választott tantárgy alapján május végén,vagy június elején. A 

vizsgával kapcsolatos előírásokat a Vizsgaszabályzat rögzíti, amely évente felülvizsgálható. 

a. A szaktanárok a felső tagozatos intézményvezető-helyettesnek jelzik a vizsga anyagában 

tervezett változtatásokat. 

b. A szerzett jegyek átlaga és a vizsga jegy közötti két jegy különbség esetén a szaktanár 

kérésére a konferencia egyetértésével változtatható meg az osztályzat. 

c. A vizsga írásbeli és/vagy szóbeli jellegéről az érintett szaktanár a tanuló képességeit is 

figyelembe véve dönt. 

d. A tanuló vizsgamentességet a szaktanár és az iskola vezetésének egyetértésével kaphat. A 

vizsgamentesség alapelveit a felsős szaktanárok évről évre felülvizsgálják 
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A nyolcadik évfolyam záróvizsgáján az alábbi módon kell a különböző tantárgyak esetében 

írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

Tantárgy Szóbeli Írásbeli  Gyakorlati 

Magyar nyelv  X   

Magyar 

irodalom 

X    

Matematika  X   

Történelem X    

Angol nyelv  X   

Szabadon 

választott 

X X  X 

 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal közölni kell. 

 

 

Tantárgyak csoportosítása írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgák szerint. 

 

Tantárgyak csoportosítása írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgák 
szerint 2020-2021-es tanév 

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Vizsga 

Alsó tagozat 
Magyar nyelv x     

Irodalom   x   

Angol nyelv x x   

Matematika x     

Etika/Hit- és erkölcstan   x   

Környezetismeret x x   

Ének-zene x x x 

Vizuális kultüra x   x 

Technika, életvitel és gyakorlat   x   

Testnevelés és sport     x 
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Felső tagozat 
Magyar nyelv x     

Irodalom   x   

Angol nyelv x x   

Matematika x     

Etika/Hit- és erkölcstan   x   

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek x x   

Természetismeret x x   

Fizika x x   

Kémia x x   

Biológia - egészségtan x x   

Földrajz x x   

Ének-zene x x x 

Hon- és népismeret   x   

Vizuális kultúra x   x 

Informatika     x 

Technika, életvitel és gyakorlat   x   

Testnevelés és sport     x 
 

 

1.9.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai az enyhe értelmi fogyatékos, valamint a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozóvizsga 

- pótló vizsga 

- javítóvizsga 

- különbözeti vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

- a tanórai foglalkozáson való részvétel alól fel van mentve; 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget; 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet;  

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
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Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

Különbözeti vizsgát köteles tenni a másik intézményből átvett tanuló azokból a tantárgyakból, 

amelyeket az előző tanintézményben egyáltalán nem vagy kisebb óraszámban tanult. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbimódon kell a különböző tantárgyak esetében 

írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 

 

TANTÁRGY VIZSGA RÉSZEI 

Magyar nyelv és irodalom szóbeli írásbeli 

Matematika - írásbeli 

Angol szóbeli - 

Történelem szóbeli - 

Hon- és népismeret szóbeli - 

Természetismeret / Természettudomány / Környezetismeret szóbeli írásbeli 

Földrajz szóbeli - 

Etika szóbeli - 

Állampolgári ismeretek szóbeli - 

Ének-zene gyakorlati 

Vizuális kultúra gyakorlati 

Technika, életvitel és gyakorlat / Technika és tervezés gyakorlati 

Testnevelés és sport / Testnevelés gyakorlati 

Informatika / Digitális kultúra gyakorlati 

 

 

Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében: 

 

TANTÁRGY VIZSGA RÉSZEI 

Kommunikáció szóbeli írásbeli 

Olvasás-írás szóbeli írásbeli 

Számolás-mérés - írásbeli 

Állampolgári ismeretek szóbeli - 

Hon- és népismeret   szóbeli - 

Etika szóbeli - 

Környezetismeret szóbeli írásbeli  

Ének-zene gyakorlati 

Ábrázolás-alakítás gyakorlati 

Információs eszközök használata / Digitális kultúra gyakorlati 

Mozgásnevelés / Testnevelés gyakorlati 

Önkiszolgálás gyakorlati 

Technika, életvitel és gyakorlat / Életvitel és gyakorlat gyakorlati 

Játékra nevelés gyakorlati 
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1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés 

az intézmény vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult 

tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, 

valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely 

a tanuló számára pótolhatatlanná teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az 

átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és 

fegyelmi intézkedéseket.  

 

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az 

átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak 

ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az intézményvezető lehetőséget biztosíthat arra, 

hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az 

átvett tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett 

tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló 

együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a 

diák. 

 

A nem állami fenntartású iskolából érkező tanulók számára különbözeti vizsga letételét írhatjuk 

elő az adott évfolyam minden tantárgyából. 

 

Az iskola intézményvezetőja a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt 

létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola intézményvezetőja köteles értesíteni a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a 

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola 

intézményvezetőját is. Az iskola intézményvezetőja a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával 

kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával 

kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok 

alapján jár el. 

 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a 20/2012 

EMMI rend. 22. § (4) bekezdésében felsorolt iratokat kell mellékelni. 

 

Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával 

is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor. 

 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkező tanulót 

is – az iskola tartja nyilván. 

 

Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 20/2012 EMMI rend.  49. § (1)–(3) bekezdés 

szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott 

tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további 

nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola 

nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja.   

Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a 

tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 
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Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola intézményvezetőja értesíti a tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

 

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola intézményvezetőja állapítja meg. 

 

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője 

engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése 

céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt. 

 

Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy – tanulói jogviszonyának 

fenntartása mellett – tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében gyógykezelését biztosító 

egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben biztosított nevelés-oktatás 

keretében folytassa. 

 

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének 

engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola intézményvezetőjának nyújtja be írásbeli 

kérelmét. Az iskola intézményvezetőja a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől 

számított tizenöt napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt 

létesítő iskola javaslatát, vagy a kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő 

egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát. 

 

A tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetőja a benyújtott kérelemről meghozott 

döntéséről értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói 

jogviszonyt létesítő iskola, vagy a fentebb említettek szerinti kérelem esetében a tanulóval 

vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító 

intézmény vezetőjét. 

 

A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a 

tanulóval jogviszonyban álló iskolát. 

 

Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg 

az iskola nyilvántartásából törölni kell. 

 

Megszűnik a vendégtanulói jogviszony, ha azt a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő 

iskola intézményvezetőja a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője kérelmére 

megszünteti. Az iskola intézményvezetőja megszüntetheti a vendégtanulói jogviszonyt akkor 

is, ha a tanuló a foglalkozásokról igazolatlanul legalább tíz alkalommal távol maradt, vagy a 

tanuló a vendégtanulói jogviszonyból eredő kötelezettségeit nem teljesítette. A vendégtanulói 

jogviszonyt létesítő intézmény vezetője a jogerőre emelkedett döntésről értesíti a tanulót, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt és a tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskola 

intézményvezetőját. 

 

Az iskola a további felvételi, átvételi kérelmek teljesítésénél, továbbá a tanulók osztályba vagy 

csoportba való beosztásának szempontjánál figyelembe veszi az idegen nyelv oktatásának 

szempontjait, valamint a hátrányos helyzet megállapításának szempontjait. 
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Az intézmény beiskolázási körzetéhez tartozó tanuló átvételénél az intézményvezető a 20/2012 

EMMI rendelet 24.§-nak megfelelően jár el. 

 

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai 
 

1.11.1  Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének elvei 

 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- tanuló bizonyítványát; 

- a tanuló személyes okmányait ; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az átjelentkezési lapot. 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

intézményvezetője dönt. 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt 

van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az 

intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető 

helyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás 

útján kell dönteni. 

9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – 

nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely 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. 

 

A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola 

székhelyén van, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek 

tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, ha szülője az iskola alkalmazottja. 
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1.11.2  A tankötelezettség megkezdése    

 
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet 

határozza meg. 

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

 

          a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

          b) biztosíthatja a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben 

való további részvételének lehetőségét a jogszabályban foglaltak szerint, 

          c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha: 

          ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

          cb) a gyermek nem járt óvodába, 

          cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással  vagy a b) pont 

szerinti döntéssel, vagy 

          d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a 

hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

 

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

 

Az iskola intézményvezetőja a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha: 

 

          a) a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, 

és arról az iskola intézményvezetőja tudomást szerez, feltéve hogy a kérdésben a 

szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 

          b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni 

és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői 

bizottság korábban nem hozott döntést. 

 

 

1.11.3  A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai felvétel, a tanulói 

jogviszony keletkezése 

 
Az 1.11.2-ben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés 

és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt 

tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 

harminc nappal. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a 

kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 
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Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást. A felvétel során intézményünk nem ír elő felvételi eljárást. 

 

A felvételi körzetek megállapításához a Tankerület minden év november utolsó napjáig 

beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 

tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A Tankerület február utolsó 

napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő 

általános iskolákat a kijelölt körzetekről.  A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt fel vagy át kell 

venni.  

 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

teljesíteni a 20/2012 EMMI rendeletben rögzített arányok figyelembevételével. A további 

felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a 

felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – 

nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell 

részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a településen van. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy 

telephelye, feladatellátási helye található. 

 

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra 

a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos 

nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

 

          a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

          b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

          c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy 

          d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

Az iskola intézményvezetőja értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító nevelési-oktatási intézményt, ha 

olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 

 
1.11.4  Belépés 

 

A beiratkozás utáni felvétellel vagy más iskolából történő átvétellel keletkezik a tanulói 

jogviszony. 
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Az első évfolyamba lépéskor az iskolaérettség a feltétel. Óvodai szakvéleménnyel  illetve a 

nevelési tanácsadó és szakértő bizottság  határozata  alapján  kerülnek a gyerekek normál 

osztályba. Természetesen feltétel az életkor is, egyes életkori csoportokból a szülők kérelme. A 

normál osztályok az értelmi képességek és  etnikai hovatartozástól függetlenül heterogének, 

létszámukat tekintve arányosak. A gyerekek érdeklődésének megfelelően kerülhetnek az 

intézmény által biztosított képzéseknek megfelelően: 

A. Magyar-angol kéttannyelvű képzés 

B. Angol-matematika emelt óraszámú képzés 

C. Magyar-matematika emelt óraszámú képzés 

szerinti osztályokba. 

 

1.11.5  Továbbhaladás 

 

A Nemzeti Alaptanterv minimum követelményei alapján összeállított, osztályokra lebontott 

helyi követelményrendszer határozza meg a továbbhaladás feltételeit. 

Az első évfolyamon szöveges értékelést kap a tanuló. Nem haladhat tovább, akinek a tanévi 

munkáját előkészítő jellegűnek minősítik. Automatikus a továbbhaladás idegen nyelvből a 

negyedik évfolyamon, az értékelés fejlesztő jellegű. 

Évfolyamot kell ismételnie annak, aki három vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

vagy a javítóvizsgán sem sikerült elégséges vagy attól jobb érdemjegyet szereznie. A 

javítóvizsgáról való indokolatlan távolmaradás is ilyen következménnyel jár. 

 

Osztályozó vizsgára kötelezettek:  

 az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló, aki a kötelező tanórai foglalkozás alól 

felmentést kapott; 

 hiányzásai alapján értékelhetetlen  

 

Akinek a tanévi mulasztása meghaladja a 250 órát, a nevelőtestület dönti el, hogy megszerzett 

jegyei alapján értékelhető e a tanuló, vagy osztályozó vizsgát köteles tenni.  

 

1.11.6  Tanulói jogviszony megszűnése 

 

Megszűnik a tanulói jogviszony:  

- Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, eredményesen 

befejezte az  iskola utolsó évfolyamát. 

- A tankötelezettség megszűnésével, ha írásban nem kéri tanulmányainak folytatását. 

- Ha a tanulót másik iskola átvette.  

Amennyiben a tankötelezettségi kor lejárta előtt szakítja meg a tanuló a tanulmányait, az iskola 

a település jegyzőjénél kezdeményezi a tanulmányok 9-10. évfolyamon való folytatását. 

 

1.11.7  A képzés belső szakaszai 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az 1. évfolyamon kezdődik és a 8. évfolyam végéig tart. 

Az általános iskolai oktatás két fő szakaszra tagolódik: 

 Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

Az alsó és a felső tagozat egyaránt két képzési részből áll: 
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a) 1-2. évfolyam – alsó tagozat – bevezető szakasz 

b) 3-4. évfolyam – alsó tagozat – kezdő szakasz 

c) 5-6. évfolyam – felső tagozat – alapozó szakasz 

d) 7-8. évfolyam – felső tagozat – fejlesztő szakasz 

 

Az alsóban elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy megszerettessük az iskolát, a tanulást 

tanítványainkkal. Ennek érdekében lassú ütemben következetesen alakítunk ki szokásokat. A 

tanulási folyamatban a pozitív élményszerzést biztosítjuk (dicséret, sikerélmény). Törekszünk 

a korra jellemző játékosság biztosítására, a szabadidő aktív kihasználására. Egész napos 

oktatási formában folyik a képzés, így a tanulóknak egyenletes a leterhelése, házi feladat hét 

közben nem adható. Ebben a szakaszban az alapkészségek, kulcskompetenciák kialakítására 

helyezzük a fő hangsúlyt valamennyi tantárgy keretében. Kiemelten a matematikai-logikai, 

írási és olvasási készségek kialakítására. Minden nap biztosítjuk a játékos egészségfejlesztő 

testmozgást. Tantárgycsoportos keretek között, tanítók végzik az oktatást, kivétel az idegen 

nyelvek tanítása. 

A felső tagozaton az alsó tagozati szakasz oktató-nevelő munkájának folytatását, a képességek, 

készségek fejlesztését állítjuk középpontba. Törekszünk a tanulók egészséges terhelésére, 

érdeklődésüknek megfelelően. 5-6. évfolyamon az alapkészségek megszilárdítása fő 

feladatunk. A kötelező órákon kívül lehetőséget biztosítunk, hogy tanulóink választható órákon 

gyarapítsák ismereteiket. A további szakaszban munkánk középpontjába a személyre szóló 

fejlesztést helyezzük. Kiemelten kezeljük a problémamegoldó képesség, kreativitás 

kibontakoztatását. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. 

Felkészítünk a továbbtanulásra. 

 

1.11.8. Beiskolázási program 

Hisszük, hogy a ma iskolája akkor éri el célját, akkor tud hatékony lenni, ha pedagógiája 

adaptív, azaz alkalmazkodni tud a változó körülményekhez. Az új  kihívásoknak úgy tud 

megfelelni, hogy a használható tudás megszerzését, a kompetenciák fejlesztését helyezi 

előtérbe. A most iskolába kerülő generációt már nem lehet tradicionális eszközökkel oktatni. 

Korszerű tanulásszervezési eljárások, új digitális technikák alkalmazásával, ugyanakkor oldott 

légkörrel  kívánunk igazi gyermekbarát, támogató környezetet biztosítani a komplex 

személyiségfejlesztéshez, a probléma megoldó gondolkodás, az idegen nyelvi kompetenciák 

erősítéséhez. 

Komplex, az évek során partnereink igényeihez alakított beiskolázási programunk mintegy 

féléves időszakot ölel fel novembertől áprilisig. 

Célja :  

- az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése a hozzánk érkező leendő első osztályosok 

számára 

- iskolánk profiljának, képzési specialitásainak, pedagógiai légkörének megismertetése az 

intézmény iránt érdeklődőkkel 

 

Messzemenően figyelembe vesszük, hogy az iskolába készülő korosztálynak a legfontosabb a 

stabilitás érzése, ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek előre el tudják képzelni, mi vár rájuk.  

Szeptemberben már ismerős helyre jöjjenek, s mi is ismerősként köszönthessük őket, hiszen 

addig több alkalommal találkoznak leendő tanítóikkal, leendő iskolatársaikkal és magával az 

iskolaépülettel, a tanulási környezettel is. 

A Kisvárdai Egyesített Óvodával kötött „Együttműködési megállapodás” keretében már 

iskolába lépés előtt ellátogatunk az óvodai rendezvényekre és az óvodásokat is számos 

alkalommal vendégül látjuk intézményünkben. Előzetesen konzultálunk az óvónőkkel, 
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fejlesztő szakemberekkel és a szülők is betekintést nyerhetnek, milyen lehetőségekkel kínáljuk 

meg az ideérkezőket. Igény szerint, családlátogatás során tanácsokkal látjuk el őket az 

iskolakezdés megkönnyítése érdekében. Kialakul egy kölcsönös bizalmi viszony, melyben a 

gyermek természetes módon rá tud hangolódni az iskolára. 

A program elemei: 

 

Október:  Együttműködési megállapodás a Kisvárdai Egyesített Óvodával 

November: Törpsuli 1.-játékos iskolaelőkészítő a kéttannyelvű képzésre 

December  Ovis Mikulás 

Január  Törpsuli 2.-játékos iskolaelőkészítő a kéttannyelvű képzésre 

Február  Tájékoztató szülői értekezlet az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek 

Február  Ovis-foci kupa 

Február  A leendő első osztályokban tanító nevelők nyílt tanítási órái 

Március  Ovis torna és tánc bemutató 

Március  Iciri-piciri Varázs-színpad  -  Óvodás színjátszók találkozója 

Április  Beiratkozás 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk tehát arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés zökkenőmentes 

legyen. Az első osztályosokat jól felkészült, kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkező, 

a gyermeki személyiséget szeretettel, türelemmel formáló tanítók várják évről évre. 

 

 Az olvasást analitikus-szintetikus, hangoztató-elemző-összetevő, tehát „szótagoló” 

módszerrel tanítjuk, melynek előnye a kiegyensúlyozottság, vagyis az, hogy egyforma 

gondot fordít az értelmes szó és az értelem nélküli hang és szótag tanítására. A 

későbbiekben a helyesírási készség kialakítása is könnyebb, ha a gyermek szintetizálva 

(szótagolva) tanul meg olvasni.  

 Intézményünk nagy múlttal rendelkező, kiváló eredményeket felmutató matematika 

tehetségfejlesztő profilját is megújítottuk. A matematika oktatást már első osztálytól a 

Manó-Matek multimédiás oktatószoftver alkalmazása segíti, mely a hangsúlyt a 

matematikai gondolkodásmód és szemlélet kialakítására fekteti.  

 Felső tagozaton a matematika tagozat mellett a humán ill. reál emelt óraszámú képzés 

is megjelenik olyan új tartalmakkal, mint a kommunikáció és média, drámapedagógia, 

természettudományos gyakorlatok. 

 

Iskolánk számos területen olyan eredményeket tudott felmutatni, melyek alkalmassá 

tették egy intenzív és korszerű képzést nyújtó új profil kialakítására. A társadalmi és szülői 

igényeknek megfelelve, a térségben hiánypótló szereppel bevezetésre került a MAGYAR-

ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS a 2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben. A két 

tanítási nyelvű képzéssel az angol nyelvet - az anyanyelv mellett - második nyelvként 

sajátíthatják el a tanulók. Ennek eredményeképpen képesek lesznek magabiztosan idegen 

nyelven kommunikálni, de gondolkodni is. Azaz kétnyelvűvé válni úgy, mint az az ember, aki 

tartósan külföldön él. 

A nyelv elsajátítása nemcsak az idegen nyelv tanításának célja, hanem a tanulás eszköze is 

egyben. A heti 5 órás, csoportbontásban tanult idegen nyelvtanításon túl, bizonyos tantárgyakat 

angol nyelven tanítunk. Ez heti10 óra nyelvtanulási lehetőséget biztosít tanulóinknak.  

A képzésre bekerülést játékos iskola-előkészítő - a „TÖRPSULI” - előzi meg, ahová a 

jelentkezés regisztrációhoz kötött. Az előkészítő egyik részében játékos angol nyelvi 

foglalkozáson vehetnek részt az óvodások, ami természetesen nem igényel előzetes 

nyelvtudást. A másik részében tevékenykedtetés, kommunikáció során egyénileg foglalkozunk 

valamennyi leendő kisiskolással.  Megfigyeljük, hogy a különböző képességterületeken elérik-
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e az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet. Tapasztalatokat gyűjtünk annak érdekében, 

hogy a képzésre bekerülést pedagógiai megfontolásból támogatni tudjuk-e? Így segítve a 

szülőket a gyermeküknek legmegfelelőbb döntés meghozatalában.  

 

A 6-7 éves gyerekek életkori sajátossága a kíváncsiság, a nagyfokú tanulási kedv, és a közlési 

kényszer. Mindez megfelelő feltételeket nyújt a korai nyelvtanuláshoz. Számukra a tanulás is 

csak egyfajta játék, ezért a program legfőbb alapelve a játékosság. A nyelvi elemeket a gyerekek 

konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg. A nyelvi órák rendszeres kísérői ezért a 

mozgás, zene, ritmus, tánc és a manuális tevékenységek. Az 1-2. osztályban az órákon a fő 

feladat a beszéd, bő szókincs megteremtésével. Az írás-olvasás, a nyelvtanítás kezdeti szakasza 

a 3-4. évfolyamokon folyik. Ennek következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók 

beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és beszédbátorsága, ami megfelelő alapot 

teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és fejlődéséhez.  

Igény szerint idegen nyelvi lektor segíti a tanulást. 

5. osztálytól bevezetésre kerül a célnyelvi civilizáció tantárgy, amely a célnyelvi ország 

kultúrájával, hagyományaival, földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, 

irodalmával, történelmével ismerteti meg a tanulókat. 

A cél: az eszközszintű idegennyelvtudás, 8. évfolyamon várhatóan KER B2 szintű nyelvvizsga. 

Olyan jól használható szellemi muníciót, nyelvtudást szeretnénk tanítványainknak adni, mellyel 

az életbe kilépve lehetőségeik megsokszorozódnak, kitárul előttük a világ. 

 

 

A gyermekek iskolába lépése után is folytatódik következetesen kialakított programunk, 

melynek során fokozatosan vezetjük át őket a játék világából a munka világába, és melyben 

fontos szerepet kap az elfogadás, az előítélet mentesség. Ahol folyamatos megfigyelés, - a 

DIFER és egyéb mérések   során -  megszületik a pedagógiai  „diagnózis” és ez alapján az 

adekvát egyéni fejlesztés. 

 

Pedagógiai munkánk során a következő vezérlő elvek mentén haladunk az iskolába kerülő 

korosztály esetében is: 

 

 reális elvárások, melyek a teljesítőképesség határzónájába esnek 

 katalizátorszerep, ösztönzés, irányítás, ha a problémamegoldás elakad 

 szeretet, támogatás, lelki segítségnyújtás, jellemformálás 

 kreatív, érdekes problémafelvetés,  a gyermeki fantáziára  alapozó, játékos forma 

 a természetes kíváncsiság, az érdeklődés állandó ébrentartása 

 megtapasztalás útján, tevékenykedtetve, felfedeztetve tanulás előnyben részesítése 

 új pedagógiai módszerek beépítése a napi gyakorlatba /IKT, alternatív-, projekt-, 

konstruktívpedagógia, kooperatív tanulásszervezési eljárások /  

 mentor szerep, elfogadás, együtt gondolkodás 

 együttműködés, alkalmazkodás, kockázatvállalás 

 támogató környezet megteremtése, változatos tevékenységformák, rekreáció 

 differenciálás, individualizált oktatás,; komplex személyiségfejlesztés 

 lehetőség szerint nagyfelmenő rendszerű oktatás 

 szoros kapcsolat a társintézményekkel, napi kapcsolat a szülőkkel 
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1.12 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

feladatok 

 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg az óra részeként. 

Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő látja el, aki ifjúsági védőnői szakdiplomával és 

egészségfejlesztő, mentálhigiénikus szakdiplomával is rendelkezik. A tanulóknak meg kell 

tanulniuk, el kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyekkel gyors segítséget nyújthatnak 

társaiknak (a baleset során keletkezett helyzet felismerése stb.) addig míg a szakszerű segítség 

meg nem érkezik. Az általános iskolában kezdődő ismeretelsajátítás segítséget nyújt abban, 

hogy a későbbiekben tanulóink stabil ismeretekkel bármilyen baleseti szituációban hatékonyan 

tudjanak segítségére lenni a balesetet szenvedett társuknak. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást 

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit 

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

 

 Szervezetten, a biológia–egészségtan tanterv részeként, 8. évfolyamon „Összhangban a 

környezettel: az egészség megőrzése” című fejezet kiegészítéseként. A szaktanár a 

védőnő által összeállított óravázlat segítségével kéri számon a tanultakat. 

 Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, tanfolyamon 

való részvétellel. 

Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a 

felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás 

lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a 

közösségi munkát. 
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1.13   A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi 

program kísérleti megvalósítása 

 

 
Az informális és nem formális tanulási alkalmak megteremtése. 

A köznevelési intézmény alkalmazza az informális és nem formális tanulási alkalmak 

megteremtését bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és 

megvalósítását. 

 

A cél az iskolai nevelés-oktatásban olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos 

programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, 

feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók  tudásának, készségeinek és 

képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő 

feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az 

iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési 

megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. Ennek keretében cél a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

előmozdítása az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést 

ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is. 

 

Részcélok: 

• a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a tanulók NAT-ban foglalt 

kulcskompetenciáinak, különösképpen a szociális kompetenciáinak fejlesztését célzó, 

kísérleti jellegű tematikus programok megvalósítása és eredményességének mérése által; 

• az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása; 

• a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek 

és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése; 

•a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó pedagógus- és animátorfelkészítések 

és pedagógus továbbképzések eredményességméréséhez történő hozzájárulás; 

• az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása; 

• újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése; 

• a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése; 

• tanulói közösségépítés. 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai  

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon 

– megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

fejlődés megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra. 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

·         természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

·         a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

·         természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése. 
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  A pályaorientációs és életpálya-tervezési tevékenység során a helyi megvalósítás színterei 

és módjai: 

- Pályaorientációs nap - "A Siker kulcsa" - az intézmény volt tanulóinak személyes 

élménybeszámolója 

- 7. és 8. osztályosok szülei bevonásával pályaválasztási tanár-diák-szülő rendezvény 

szervezése 

- Lehetőség szerint üzemlátogatások felső tagozatosok számára; prioritással a 

hiányszakmákra - 

- Pályaválasztási kiállítások szervezett látogatása 

- Tanműhely látogatások 

- A Kisvárdai Tankerületi Központ EFOP 3.2.5 "Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és 

vonzáskörzetében” projektje keretében létrehozott , a tanulók  MTMI tantárgyak iránti 

érdeklődését elősegítő programok alkalmazása: 

- MTMI szakkör 

- Robotika szakkör 

    - Internetes vetélkedő 
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1.14. A szegregáltan oktatott tanulók nevelésének irányelvei 

 
1.14.1. Bevezető: 

 

„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).” 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

Általános alapelvek. 

 Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában . 

A nemzeti alaptanterv (a továbbiakban NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is lapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató 

iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

o a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

o a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

o a szülők elvárásait és 

az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

1.14.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést; 

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

 a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, képességek, készségek kialakítása, 

fejlesztése kiemelt szerepet kapjon a teljes alapfokú oktatás szintjén, de különösen az 

általános iskola alsó tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti 

képességfejlődés területeire is visszanyúljon; 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 
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Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit; 

 a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs, célú 

korrekciójának területeit; 

 a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

1.14.3. A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és 

az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. 

1.14.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét – az általános elveken túl – átfogó, 

hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az 

intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 

kialakított és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, 

módszerek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

c) A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás 

feladatainak. 

1.14.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, 

autizmus spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó 

vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók 

bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
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d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 

e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 

f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

1.14.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága. 

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

cc) érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje, 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, 

az átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő 

felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben, 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási programban (pl. 

tanmenet, óraterv), 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

1.14.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára 

A nevelés- oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési 

törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 

általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott 

tananyagok; 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 

 az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 
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1.14.5. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei 

1.14.5.1.  Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott 

gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások 

miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási problémákat mutatnak. 

Az enyhe értelmi fogyatékosság (enyhe intellektuális képességzavar) diagnosztizálása orvosi, 

gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható 

a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funkciók érintettsége. Az 

enyhe értelmi fogyatékos személyek fejlődése igen változatos attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek 

vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy egyéb hatásokra 

alakulnak ki. 

Az enyhe értelmi fogyatékosság sok esetben először iskolai tanulási helyzetekben jelentkezik, 

összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével. Így a tanulási sajátosságok 

szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, átfogóan és tartósan jelentkeznek. Különösen 

jellemző a kognitív funkciók, valamint a beszéd lassúbb fejlődése; a diszpraxiás (helytelen vagy 

kialakulatlan testséma, koordinálatlan mozgás eszközhasználatban) tünetek megjelenése; a 

figyelem-összpontosítás, a téri tájékozódás és a finommotorika nehézségei; a lassú 

feladatvégzés; a gyakori hibázás; az érdeklődés hiánya a kultúrtechnikák elsajátításával 

kapcsolatban és a viselkedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei. Ezek 

egyénenként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg; a tanulási 

képesség különböző mértékű fejlődési zavarát mutatják, és akadályozzák az iskolai tanulás 

eredményességét. Mindezek következményei a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is 

megjelennek, ezért a nevelés-oktatás során még ekkor is figyelemmel kell lenni rájuk. Az enyhe 

értelmi fogyatékos emberek döntő többsége minimális támogatással képessé válik az önálló 

életvezetésre. 

Már iskoláskor előtt tapasztalhatunk egyértelmű, fogalmi területen mutatkozó eltérést. Az 

iskoláskorú gyerekeknek nehézségeik vannak a kultúrtechnikák (pl. olvasás, írás, számolás, 

órahasználat, pénzhasználat) elsajátításában. Az absztrakt gondolkodás és a tervezés 

akadályozott, a gondolkodás inkább konkrét. Ez a konkrét (tárgyhoz kötött vagy képi szintű) 

gondolkodásmód befolyással van a feladatok megértésére az elsajátítás folyamatában és a 

visszacsatolás fázisában egyaránt. A szociális dimenzióban azt tapasztaljuk, hogy az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók kommunikációja, beszéde és az általuk használt nyelv konkrétabb 

és éretlenebb, mint a hasonló életkorú társaiké. A gyermeknek nehézségei lehetnek a szociális 

jelzések megértésével, a játékszabályok betartásával, a barátságok kialakításával és 

fenntartásával. Az érzelem- és viselkedésszabályozás is nehezített. A praktikus dimenzióban, az 

öngondoskodásban az általános iskolás korú tanulók életkoruknak megfelelően 

funkcionálhatnak. Serdülőkorban segítséget igényelnek a komplexebb mindennapos 

tevékenységekhez, mint pl. bevásárlás, főzés, pénzügyek. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a minél korábban megkezdett, hosszantartó, 

rendszeres és intenzív gyógypedagógiai fejlesztés és terápia, a tanulási képesség szintjéhez 

igazodó tanulási módszerek folyamatos alkalmazása, a tanulási motiváció megfelelő 

fejlesztése, valamint a stigmatizációs hatások (eredménytelenség a tanulásban, kisebbrendűségi 

érzés kialakulása, csúfolódás stb.) megelőzése/kompenzálása a fő feladat. A tanulási képesség 

fejlesztéséhez a pedagógiai, gyógypedagógiai eszközök alkalmazása mellett szükséges a 

környezeti, szociális feltételek javítása is. 
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Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók képességszintje a megközelítően azonos 

életkorú tanulócsoportokban sem homogén. 

Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági típus is: 

hallássérülés, 

látássérülés, 

mozgáskorlátozottság, 

autizmus spektrumzavar. 

Mindezek befolyásolják az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövőjére 

vonatkozó előrejelzéseket. 

1.14.5.2. Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

1.14.5.2.1. Az alapfokú képzés első szakaszának (alsó tagozat: 1–4. évfolyam) feladatai 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének 

lehetséges útja például az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás vagy az egyes évfolyamok 

követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő megjelölésének  lehetősége. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1–4. évfolyamon a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között 

meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások 

alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen 

érzékleti tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek 

megfelelően kell módosítani a pedagógiai folyamatot. Az iskolába lépéskor a tanulók átlagosan 

5-10 percet képesek koncentrálni, ezért a tanóra felépítésénél erre figyelemmel kell lenni. 

Várhatóan a 4. évfolyam végére sem tudnak egy teljes tanórát koncentráltan végigdolgozni. A 

tanulók iskolakészültsége eltérő, ezért a tanulási feladatok jellege, összetettsége és a 

megvalósításhoz szükséges idő különbözik. Az alsó tagozat 1. évfolyamán javasolt – a Nemzeti 

alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy 

tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. Érdemes élni az előkészítő szakasz 

meghosszabbításával is. A nagyobb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák 

eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási 

folyamatban, állandó aktivitásban, egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. 

A nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie. 

 

1.14.5.2.2. Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) 

feladatai 

Kiemelt feladat az alsó tagozat módszertanának további alkalmazása, hogy lehetővé váljon az 

alkalmazható tudás megszerzése. Fontos, hogy a tanulás iránti motiváció az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók esetében – megfelelő tanulási környezetben – hosszabb ideig megmarad, 

mint a többségi tanulóknál, így erre még felső tagozatban is lehet építeni. A felső tagozaton a 

tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra 

épül. Hangsúlyosabbá válik továbbá az önálló tanulási tevékenység. A tanulás-tanítás 

folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően 

differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. Ezek a gondolkodásbeli 
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szintkülönbségek egyéni fejlettségtől függően az értékelési területek és szintek (kognitív, 

affektív, pszichomotoros) megválasztását is befolyásolhatják. 

 

1.14.5.3.  A Nat alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során 

1.14.5.3.1. Tanulási és nevelési célok 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelési és tanulási célok megegyeznek a Nat-

ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan módosul. 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek – mint a 

munkavégzés alapvető feltételének – kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi 

beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a szabad mozgás, a 

sport és a rekreáció lehetőségeire. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

érdemes támogatást nyújtani a kortárskapcsolatok kialakításában. A konfliktusok 

megoldásához a pedagógus modellálása és a konfliktuskezelési technikák 

tanítása/begyakoroltatása is szükséges. A célok elérése érdekében fontos a tanulók 

családjával keresni az együttműködési lehetőségeket. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy 

jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben 

elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a 

mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az 

önbizalom fejlesztése. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, később 

pedig hozzájárul a munkavállalás során szükséges együttműködési készségek 

fejlődéséhez. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a szükséges támogatással fokozatosan 

képessé válik a felelősségteljes döntések meghozatalára. 

 Médiatudatosságra nevelés 

A tanulók az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társadalmi 

érintkezést szolgáló információk megtalálására, értelmezésére, közvetítésére és 

alkotására. Ismerjék fel a hiteles, megbízható és fontos információkat. A pedagógus 

választékos kommunikációval segíti ezt a folyamatot, valamint fejleszti digitális 

kompetenciáit, és rendszeresen használ digitális eszközöket a nevelés-oktatás 

folyamatában, amelyeket a tanulók pszichológiai jellemzőinek megfelelően válogat és 

gyűjt össze. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését ellátó intézmények biztosítják azokat az 

információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni sajátosságainak megfelelően 

támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. Fontos az egyénre szabott 

motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az élményt adó tanulási szokások 

kialakítása. Az életkori sajátosságokhoz illeszkedve törekedni kell a tanulók saját 
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tudásáról való reális ismeretek kialakítására, valamint a növekvő felelősségvállalásra a 

saját tanulásukért. Az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés fontos a társadalmi 

integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül 

képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható 

helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell hogy 

alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a 

történelmi múlthoz. Fontos felkészíteni a felnőttlét és a tágabb környezet közügyeinek 

megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. Az iskolai 

színtéren belül ajánlott lehetőséget adni a demokratikus jogok gyakorlására 

(diákönkormányzat). 

 A fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend 

kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a 

következtetések közös levonása, az egyéni felelősség tudatosítása. A szorosan vett 

természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell hogy 

jelentkezzen. 

1.14.5.3.2. Kiemelt kompetenciaterületek 

A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai intézményekben 

megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. 

Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt 

kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

1.14.5.3.2.1. Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal a tanulók 

használható tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

esetében is. Az írás, olvasás, számolás, a térben és időben való tájékozódás, valamint az IKT-

eszközök alapszintű használata lehetővé teszi, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes 

legyen önálló ismeretszerzésre. Fontos a tanuló pozitív viszonyulásának kialakítása a 

feladatokhoz és az élethelyzetekhez. Ezen feltételek megteremtése az egész nevelési 

folyamaton végighúzódik. 

1.14.5.3.2.2. A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

1.14.5.3.2.3. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 
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nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

Az idegen nyelvi kommunikáció mint kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a 

figyelem, az emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák 

meg. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos 

gyakorlásra, a játékos helyzetekben történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. 

Törekedni kell a digitális technológia kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú 

alkalmazására. 

1.14.5.3.2.4. A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

1.14.5.3.2.5. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. 

Fontos a mindennapi életet érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű 

következtetések levonásának és az erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

1.14.5.3.2.6. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 
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helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív részvételre. A 

társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a tanulók 

gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű 

tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést, a 

felelős társadalmi részvételt. 

1.14.5.3.2.7. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

1.14.5.3.2.8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

1.14.5.4. Tanulási területek 

1.14.5.4.1. Magyar nyelv és irodalom: magyar nyelv, irodalom 

Az anyanyelvi kompetencia fejlődése a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze 

is; az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a 

szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 

hátrányok csökkentése. Feladata az eredményes olvasás- és írástanulás feltételeinek 

megteremtése, az alapképességek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv 

rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. Az irodalmi ismeretek 

célja, hogy a tanulókat a műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a világról, az 

emberi természetről, az emberi létről, az érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. 

A Magyar nyelv és irodalom tanulási területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A beszédfeldolgozó folyamatok erősítése. 

b) Figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az analizáló és szintetizáló képesség 

fejlesztése. 

c) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése, a relációs szókincs bővítése. 

d) A grafomotoros készségek fejlesztése. 

e) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 
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 vizuális észlelés – jelfelismerés, 

 akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

 a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

f) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

g) A rutinszerű olvasási képesség fejlesztése. 

h) A szövegösszefüggések megláttatása, a szövegértés fejlesztése. 

i) Az írás műveleteinek gyakorlása: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai, 

törekvés az eszközszintű használatra. 

j) Szövegalkotás szóban, majd írásban. 

k) A helyesírási szokások megerősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat tanulási helyzetben és a spontán beszédben 

egyaránt; 

 képes a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartásra és 

viselkedésre; 

 képes véleménynyilvánításra és mások véleményének meghallgatására; 

 fokozódó önállósággal alkalmazza a szövegtartalmat és a beszélő szándékát tükröző 

kommunikációs eszközöket; 

 receptív (passzív) és expresszív (aktív) szókincse bővül; 

 egyéni sajátosságaihoz mérten törekszik a rendezett és olvasható írásképre; 

 érdeklődésének megfelelően, hagyományos és digitális szövegek által bővíti ismereteit; 

 felismer helyesírási problémahelyzeteket, képes hibakeresésre és hibajavításra. 

1.14.5.4.2. Matematika: matematika 

Ezen a területen a kognitív képességek fejlesztési lehetőségei vannak a középpontban. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) A kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése. 

c) A finommotorika, a térlátás, a téri és idői tájékozódás, valamint a szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

d) Az ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

e) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

f) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak 

értelmezése és a tapasztalatok összefoglalása. 

g) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 
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kialakítása. 

h) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

i) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

j) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 tájékozódik a térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban saját 

élményből kiindulva; 

 felhasználja a megszerzett tudást, az elvont fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket 

stb. kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban; 

 használja a problémamegoldó képességét először próbálkozás útján, majd racionális 

szinten; 

 képes kérdéseket megfogalmazni, állításokat bizonyítani, valamint véleményt alkotni; 

 ismeri a matematikai fogalmakat, a mennyiségi viszonyokat, valamint a 

mennyiségállandóság fogalmát a kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás 

gondolkodási műveleteinek segítségével; 

 változatos feladatokban használja számolási készségét; 

 emlékszik a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra), így képes 

műveleteket írásban elvégezni; 

 megtervezi a cselekvési sorrendet; megoldást keres: kiválasztja a lehetséges 

megoldásokat, a feladatot megoldja a készen kapott sémák szerint, algoritmusok 

segítségével, később alternatív gondolkodás mentén. A sémák alkalmazásának 

nehézsége esetén felismeri a lehetséges műveletet, és eszközhasználattal (pl. 

számológép) váltja ki; 

 összehasonlítja a feltételezést és a valóságot az eredmény helyességének megítélésében; 

 megnevezi a gyakorlatban megfigyelt tulajdonságokat, kiemeli a lényeges jegyeket; 

 elemzi és összehasonlítja a látottakat, felfedezi a különbségeket; 

 képes mennyiségeket elképzelni, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással; 

 tanult ismereteit digitális eszközön is alkalmazza; 

 képes segítséget kérni és elfogadni, valamint együttműködni. 

1.14.5.4.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai 

jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes élmény 

segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek 

eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a 
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történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt 

területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a szociális 

érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelősséget. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd az évtizedek, évszázadok, 

évezredek, az emberöltő megértése. 

b) Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom kapcsolata, egyén, család, 

közösség, a világ nemzetei. 

c) Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése: bizonyosan 

hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

d) A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

e) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

f) A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

g) Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

h) A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

i) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

j) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

k) Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a világ, a társadalom eseményei iránt. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 érzékeli a különbséget a múlt és a jelen között, képes beazonosítani eseményeket saját 

élményből; 

 elemzi a történelmi események okait és következményeit fokozatosan csökkenő 

segítségnyújtás mellett; 

 ismeri a közös európai civilizációs és magyar nemzeti kulturális kódrendszer 

(szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások) legalapvetőbb 

elemeit; 

 felismeri a saját szerepét, a saját feladatát, valamint a saját felelősségét; 

 felismeri a szabadság, a felelősség és az emberi helytállás jelentőségét; 

 tájékozódik a munkalehetőségek és a munkavállalás terén; 

 az információk szerzéséhez és rendszerezéséhez infokommunikációs eszközöket 

használ. 

1.14.5.4.4 Erkölcs és etika 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír az önelfogadás, a másság 

elfogadása, a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás kialakítása. Fontos a 

szociális érzékenység, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és -megoldás 
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képességének kialakítása. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

b) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

c) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 elfogadó attitűdöt tanúsít a hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók iránt; 

 ismeri a különböző közösségekben való létezés formáit és lehetőségeit; 

 ismeri az erkölcs, a vallás helyét és szerepét az egyén és a társadalom szempontjából; 

 ismeretekkel rendelkezik a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

1.14.5.4.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, 

biológia, kémia, fizika és földrajz 

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének 

lehetősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a 

természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos 

konstruktív – a természet védelmében, valamint a saját és mások egészségének megőrzésében 

tudatos – magatartás- és viselkedésformák elsajátítása. 

A tanulók a mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon 

keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. 

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fejlesztése 

a specifikumokra figyelve történik. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 

b) Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

c) A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus fogalmak 

használata. 

d) A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, a 

viszonyszavak pontos használata. 

e) A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és a térkép 

összefüggéseinek felismerése. 

f) Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

g) Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

h) Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése, 

értelmezése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a 

folyamatokban. 

i) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség 
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fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, megoldások keresése. 

j) A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

k) A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

l) Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a munkalap használata. 

m) Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet 

tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megkülönböztet anyagokat és halmazállapotokat a hétköznapi élet példáinak 

segítségével; 

 megállapítja, majd összehasonlítja az élőlények érzékelhető jegyeit; 

 megfigyeli a természet egyes ciklusait, összegyűjti az ezzel kapcsolatos tapasztalatait és 

ismereteit; 

 irányítással, egyszerű példákkal felfedezi az állandóságot és a változást; 

 jól tájékozódik a közvetlen környezetében, a szűkebb lakóterében, lakóhelyén; 

 jól tájékozódik a földrajzi térben és időben; 

 jól tájékozódik a földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban; 

 tájékozott a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban; 

 ismeri a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeit; 

 tájékozott a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben; 

 jól tájékozódik a térben térkép, illetve digitális alkalmazások segítségével; 

 felismeri a használati tárgyak anyagait, az anyagfogalmat biztosan használja; 

 ismeri saját szervezete működését, felépítését – megfigyelések, vizsgálódások, konkrét 

tapasztalatok segítségével; 

 ismeretekkel rendelkezik a gyakoribb betegségek megelőzéséről, a környezet és az 

egészség közötti kapcsolat felismeréséről, az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

hatásairól; 

 jól használja a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeit, a fizikai 

ismereteit alkalmazza a működtetés során; 

 felismeri a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat; 

 ismeri a háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági 

szabályokat; 

 segítséggel alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a környezettudatos 

döntések meghozatalában, felelősséget érez döntései következményeiért. 
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1.14.5.4.6. Idegen nyelv: élő idegen nyelv 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége alapján az iskola hozhat döntést a 7. évfolyam előtt 

megkezdett idegennyelv-tanulás kérdésében. Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő 

motiváció és késztetés kialakulásának támogatása. Ennek érdekében, valamint a későbbi 

nyelvtanulás megalapozása miatt a tanulót sikerélményekhez kell juttatni. A nyelvtanulás a 

természetes nyelvelsajátításra épül, amelynek során a tanulók bátorító nyelvi tapasztalatokra 

tesznek szert. Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben 

vesznek részt, amelyek képességeiknek megfelelnek. A nyelvtanulási stratégiák között fontos 

szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert 

helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének. A nyelvórákon érdekes, az életből 

vett gyakorlati tartalom jelenik meg. 

A tanuló és a pedagógus tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és 

válasz, amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. Az anyanyelv 

alkalmazása szükséges továbbá az idegen nyelv és az anyanyelv szókincsének, szórendjének, 

minimális nyelvtani ismereteinek magyarázatára, összehasonlítására. A nyelvtanulás 

középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) 

megértése, fejlesztése áll. 

Az írás és az olvasás kismértékben jelenik meg az idegen nyelv oktatása során, célja pusztán a 

hallottak megerősítése, támogatása. A tanulóban erősödő igény alapján azonban az írás-olvasás 

tanítása, fejlesztése kívánatos. 

Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezetben 

alkalmazott elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk 

felfogása, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a nagyobb 

időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a memóriastratégiák kialakítására, amelyek segítik a 

szótanulást, illetve a minimális nyelvtani ismeretek elsajátítását és alkalmazását. 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében a kommunikációs kompetencia 

fejlesztésén van a fő hangsúly. A receptív nyelvi készségek közül a hallásészlelés fejlesztése, a 

produktív nyelvi készségek közül a beszédfejlesztés az idegennyelv-tanítás leghangsúlyosabb 

területe. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megismerkedik a nyelvtanulással, nyelvtudással, és pozitív viszonyulása alakul ki 

ezekhez; 

 bekapcsolódik a szóbeliséget, interakciót igénylő alapvető, korának megfelelő játékos, 

élményalapú nyelvi tevékenységekbe; 

 érdeklődik az idegen nyelvi információhordozók, a számítógép nyelve iránt; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb kérés kifejezésére használt mindennapi nyelvi 

funkciókat életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, 

mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 megérti és értelmezi az adott témakörökben feldolgozott, begyakorolt szavakat. 
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1.14.5.4.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Az iskolai nevelés-oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe 

van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a 

mélyebb megértést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széles körű kínálata 

lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a sikerélmény biztosítására, a 

pozitív személyiségfejlesztésre, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére és az érzelmi 

feszültség csökkentésére is. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, a 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

b) Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

c) Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

d) A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

e) Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

f) A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

g) A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

h) A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

i) Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

j) Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása, a belső kontroll, a pozitív énkép erősítése, a szegregált élethelyzet oldása. 

k) Az önkifejezés elősegítése, a szorongás oldása. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes téri helyzetek leírására szóban, megjelenítésére szabadkézi rajzzal; 

 egyszerű közlő ábrákat értelmez; 

 képes a kezdeményező, alkotó magatartásra; 

 változatos technikákat alkalmaz az önkifejezésben és az alkotásban; 

 képes az egyéni ízlését, stílusát érvényesíteni egy-egy saját tárgy készítése során; 

 értelmezi a művészi alkotásokban megismert konfliktusokat, és ez segíti a toleráns, 

másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását; 

 egyszerű dalokat énekel emlékezetből, énekhangját árnyaltan használja; 

 ismeri a tempó, hangerő, hangszín, hangmagasság és ritmus fogalmát; 

 zeneértő és zeneérző képessége, zenei koncentrációja és érzékenysége fejlődik; 

 alapszinten alkalmaz digitális zenei eszközöket, hangfelvétel készítéséhez, 

szerkesztéséhez és tárolásához. 
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1.14.5.4.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A tanulási terület középpontjába a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzést és képességfejlesztést állítja. A tanulók megismerik a környezet szervezett 

átalakítását, megtanulják használni a korszerű eszközöket, megértik a kapcsolódó erkölcsi és 

etikai kérdéseket. 

A digitális kompetenciák elsajátítása az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel kialakítása 

céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóknak képessé kell válniuk a digitális kompetenciák 

alkalmazására a tudás aktív bővítésében, az ismeretszerzésben és a hatékony 

kommunikációban. A tanulási terület tanulása-tanítása során kialakított kompetenciák messze 

túlmutatnak e tanulási terület keretein, mivel beágyazódnak más tantárgyak tanulásába is. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Érzékszervi megismerések. 

b) Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

d) Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

e) Csoportosítások, következtetések. 

f) Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

g) A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

h) A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

i) Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

j) Analízis, szintézis. 

k) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák felismerése, összefüggések megoldása, 

ok-okozat felfedezése. 

l) A problémafelismerő, tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, a kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

m) A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás, a környezetellátás technikáinak 

elsajátítása, alkalmazása. 

n) Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 

továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

o) A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

p) A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 

magatartás elfogadtatása. 

q) Szociális képességek fejlesztése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 felhasználja az infokommunikációs eszközöket a tudás bővítésére, kezdetben 

segítséggel, később önállóan is; 

 kezdetben segítséggel, majd önállóan információkat keres az interneten, később 

használja kapcsolatok építéséhez, problémák megoldásához; 
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 megkülönbözteti a számára releváns információt a lényegtelen, illetve hamis 

információktól; 

 tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére; 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 önállóan használja az informatikai eszközök operációs rendszereinek felhasználói 

felületét, az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 a hulladékokat szelektíven gyűjti, környezetét rendben tartja; 

 ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait; 

 munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartást követ; 

 munkája során odafigyel a takarékos anyag-, idő- és energiafelhasználásra; 

 elvégzi a rábízott családi és iskolai feladatokat; 

 odafigyel az egészséges étkezés szempontjaira, egyszerűbb ételeket, italokat elkészít; 

 a lehetséges továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel összehangolja a 

valóságot és a vágyakat. 

1.14.5.4.9. Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 

A tanulási területhez kapcsolódó nevelés, fejlesztés célrendszere az enyhe értelmi fogyatékos 

gyermekek körében igen sokrétű. Általános célként a testi fejlődés segítése, a praktikus 

mozgások fejlesztése jelölhető meg. A tanulóknál atipikus mozgásfejlődési folyamat 

tapasztalható, ezért a fejlesztés célja az ebből származó nehézségek kialakulásának megelőzése, 

csökkentése is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók későbbi társadalmi beválása, a munka 

világába való beilleszkedése szempontjából különösen fontos a megfelelő fizikai állapot; a 

mozgások elsajátításának előkészítése a munkatevékenységek megtanulásában is szerepet 

játszhat. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet. 

d) Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok 

ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, egyensúlyozó képesség alakítása, 

a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

e) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak megértése, használata, a téri 

biztonság erősítése. 

f) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

g) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 
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h) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes önállóan elvégezni koordinációs gyakorlatokat, amelyek a kinesztetikus 

differenciáló képességet (ezen képességterület az izmokból, inakból, ízületekből 

származik, és a finoman szabályozott mozgások működésében nyilvánul meg), a térbeli 

tájékozódó képességet és az egyensúlyozó képességet fejlesztik; 

 képes önállóan elvégezni kondicionálást biztosító gyakorlatokat, amelyek növelik az 

erőt, az állóképességet és a gyorsaságot; 

 megosztott figyelme automatizálódik; 

 helyzetfelismerő képessége fejlődik; 

 képes helyesen kivitelezni tartásjavító és korrekciós gyakorlatokat, prevenciós és 

rehabilitációs feladatokat sporteszközök alkalmazásával is; 

 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközei által megfelelő önismeretre tesz szert, 

fejlődnek az érzelmi-akarati készségei és képességei; 

 toleráns a fogyatékos személyek iránt, tiszteletben tartja a szexuális kultúra alapelveit, 

elfogadja az egészségügyi szűrések és a környezetvédelem fontosságát. 

1.14.5.5. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma enyhe értelmi fogyatékos tanuló. Az 

iskolában együtt tanított tanulók különböznek egymástól, ugyanakkor mindenkinek joga van a 

képességeihez mért legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz. A differenciálás lényege a 

tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés és/vagy az önvezérelt fejlődés 

körülményeinek biztosítása a nevelés gyakorlatában. A differenciálás célja annak biztosítása, 

hogy a tanulók abban a tempóban fejlődhessenek, amely számukra a legoptimálisabb, illetve 

önmagukhoz képest érjék el a lehető legnagyobb fejlődést, teljesítve a követelmények 

megfelelő szintjét. 

A hatékony differenciálás megtervezéséhez szükséges a tanulókat megismerni a következő 

tekintetben: 

 a továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

 az aktivizálhatóság; 

 az önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

 az együttműködési képesség; 

 a társas helyzet jellemzői. 

Fontos, hogy a tudatos differenciált tanulásszervezés használata pozitívan hat az önértékelésre, 

valamint a társakkal való viszonyra is. 

1.14.5.6. Értékelés (tanulási eredmény) 

A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos nevelési igényt, 

ezen belül az enyhe értelmi fogyatékosságot. Ezzel egyidőben – szükség esetén – javaslatot tesz 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alóli mentesítésre. A 

szakértői vélemény alapján az intézményvezető mentesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és 
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osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, a gyakorlati képzést kivéve. A szülő 

kérésének megfelelően a szakértői vélemény alapján javasolja a szöveges értékelés és minősítés 

alkalmazását. A felmentés, mentesítés természetesen nem elsődleges cél. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesztő 

értékeléssel (tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt célok elérését 

is támogatja. Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a nevelési-oktatási 

folyamatnak azokhoz történő igazítása. A szöveges értékelés lehetőséget ad az egyéni 

képességek és eredmények szerinti differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a 

gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a tanulási folyamatban. A szöveges értékelés 

történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik egyéb értékelési formák (szimbólumok, 

tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés pedagógiai célja, hogy a gyermek folyamatos 

támogatást kapjon. Éppen ezért a gyermek számára is jól érthető megfogalmazásnak nagy 

szerepe van. 

A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők: 

 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz; 

 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek; 

 a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő fokát jelöli meg; 

 emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szülők és a 

tanulók számára differenciáltan és érthető módon. 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekről, fiatalról általában a családban és az iskolában is 

kevésbé feltételezik az önszabályozás képességét, így önértékelésükben a külső 

visszacsatolások jelenthetik a legmeghatározóbb megerősítést. 

A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott visszajelzés 

rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai tanulási környezet 

alakulását, a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének sikerességét alapvetően 

meghatározó tényezők. 

Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja annak 

megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a 

készségek elsajátításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben foglalt kritériumokat. Az 

értékelés ez esetben tudáspróbák alapján történik, és százalékosan vagy ötfokú skálán lehet 

kifejezni. Kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál, hogy a szummatív 

értékelés formatív, fejlesztő elemeket is magában foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók 

számára egy következő tanulási periódusban a javításra és a további fejlődésre. A diagnosztikus 

és szummatív értékelésnek ugyanakkor létjogosultsága van a továbbtanulás, pályaválasztás 

reális megítélésének elősegítésében, a szülők és tanulók döntésének támogatásában is. 

Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése 

szempontjából − nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődési tempója 

ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egy-egy 

tanév végéhez kapcsolódó követelményszintek alapján történő minősítő értékelés döntően az 

ismeretjellegű tudás megállapításakor lehetséges. A bonyolult pszichikus struktúrájú 

képességek kialakulása kevésbé időzíthető a tanévek egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév 

vége); egy-egy képesség fejlődésében a változás megállapítása (esetleges mérése) esetenként 

csak több év elteltével lehetséges. 

A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az árnyalt, 

reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem az értékelés során 
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is szükséges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a tanuló a 

mérési-értékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhasználat, több idő stb.), továbbá 

arányosan jelenjenek meg a követelményekben a kompetenciák, az ismeretek, a készségek és 

az attitűdök is. Törekedni kell a tanulói tevékenységek és produktumok változatosságára. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, viselkedésének 

dokumentálására az egyes iskolák különböző megoldásokat alkalmaznak. Ezek segítségével 

nyomon lehet követni a tantárgyi teljesítmények mellett a gyermek általános fejlődésének 

folyamatát. 

1.14.5.7. Állapotmegismerés, szakértői vélemény 

A szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat 

alapján szakértői véleményt készít. A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve ha az eljárást 

nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Amennyiben a megyei illetékességű 

szakértői bizottság a vizsgálat alapján sajátos nevelési igényt, ezen belül enyhe értelmi 

fogyatékosságot állapít meg, javaslatot tesz a tanuló különleges bánásmód keretében történő 

ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a szükséges szakemberre és annak 

feladataira. 

A szakértői véleménynek tartalmaznia kell: 

 az ellátás intézményes módjára vonatkozó javaslatot: külön- vagy együttnevelés, 

együttnevelés esetében részleges vagy teljes integráció; 

 a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését; 

 a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, 

fejlesztési feladatokat; 

 a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét; 

 a kötelező felülvizsgálat idejét; 

 a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot; valamint 

 tartalmazhatja a javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alóli mentesítésre. 

1.14.5.8. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók mind a gyógypedagógiai, mind az együttnevelési 

folyamatban a kötelező tanórákon kívül részt vesznek egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás során a probléma 

jellegéhez legadekvátabb eljárások, módszerek és technikák használatával alakítják a gyermek 

képességeinek fejlődését, egyidejűleg biztosítva az ahhoz szükséges feltételeket. A fejlesztési 

célok közé tartozik az akadályozott fejlődésből eredő hátrányok csökkentése, hogy a tanuló 

ismeretszerzési-tanulási folyamatban való részvétele aktív és eredményes legyen, és a lehető 

legkevesebb nehézséget tapasztalja a folyamat során. A foglalkozás célja a hiányzó, sérült 

pszichikus funkciók kialakítása, magasabb szintre emelése, az esetleges rosszul szerveződött 

struktúrák megváltoztatása, de a kiemelkedő képességek fejlesztése szintén a fejlesztő munka 

hangsúlyos tartalmi eleme. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás segít a tananyag 

és a fejlesztési követelmények differenciálásában, a képességeket fejlesztő eljárások és 
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feladatok összehangolásában, az egyéni tanulási technika kialakításában, a haladási tempó és a 

motiváció egyéni biztosításában, a fejlődés és a fejlődést tükröző értékelés megállapításában. 

A foglalkozás eredményességét növeli, ha minél rendszeresebben – terápia során akár naponta 

– egyénre szabottan valósul meg, a fejlődés üteméhez illeszkedik, illetve a habilitáció teljes 

ideje alatt folyamatos a szakember támogatása. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások dokumentálása 

az egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján történik, amelyet a gyógypedagógus készít el, 

együttműködve a partnerekkel. Az EFT a szakértői véleményre, illetve a gyógypedagógus által 

készített pedagógiai diagnózisra alapulva készül. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a reálisan megfogalmazott rövid és középtávú célokat, 

ezek elérésének lépéseit, a tervezett eszközöket, valamint a fejlesztés lehetséges helyszíneit. 

Funkciója a segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzése. Az együttműködő partnerek 

előre meghatározott időnként – például havonta, háromhavonta – ellenőrzik, értékelik a 

végrehajtás eredményességét, az akadályozó tényezőket, és új fejlesztési célokat tűznek ki. A 

fejlesztendő területek mellett figyelni kell a tanuló erősségeire is, és ezeket a kiemelkedő 

képességeket is be kell építeni a tervbe, illetve a foglalkozásokba. Az EFT segít, hogy az enyhe 

értelmi fogyatékos tanuló életét támogató különböző szakemberek összehangolják 

tevékenységüket, tudásukat; tapasztalatuk mindenki számára hozzáférhetővé és 

hasznosíthatóvá váljon. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások megvalósulása 

lehet osztálytermen belül és kívül is, egyéni vagy kiscsoportos formában. Mindehhez szükséges 

az együttnevelést megvalósító iskola pedagógusai és a tanulás támogatását megvalósító 

fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a pedagógiai munkát segítő más szakemberek 

közötti együttműködés. Ez az együttműködés a pedagógusok kötelező tanórával le nem kötött 

órakerete terhére tervezhető, s a konzultációkkal alátámasztott pedagógiai tevékenységként 

valósulhat meg. 

A kéttanáros modell során egy többségi pedagógus és egy gyógypedagógus dolgozik együtt 

azért, hogy közösen irányítsanak egy heterogén összetételű osztályt. Ahhoz, hogy ez sikeresen 

megvalósuljon, közösen kell tervezniük, közösen kell tanítaniuk, és ezt követően közösen is 

kell értékelniük. A megfelelő együttműködéshez a következő feltételek szükségesek: 

 egyértelmű és nyílt kommunikáció; 

 az osztályterem és az eszközök közös használata; 

 a tantermi folyamatok közös tervezése; 

 a tanórák közös megtartása; 

 az osztály vezetését, szervezését segítő szabályok; 

 közös értékelési normák. 
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1.14.6. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának 

irányelvei 

1.14.6.1. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló 

Gyógypedagógiai szempontú megközelítésben inkább használatos az „értelmileg akadályozott” 

kifejezés. A középsúlyos értelmi fogyatékosság inkább egy statikus fogalom, állapotjelző, míg 

az értelmi akadályozottság (a német „geistige Behinderung” honosodott változata) egy 

kifejezetten dinamikus megközelítés, mivel az egyén életvezetésében, boldogulásában a 

környezeti tényezők támogató vagy akadályozó voltára is utal. Tehát nemcsak az egyén és 

környezete közötti kölcsönhatásra, a környezet elvárásaihoz, szabályaihoz való alkalmazkodási 

képességre, hanem a környezet oldaláról megjelenő felelősségre is rávilágít. A pedagógiai 

szemlélet, hozzáállás tekintetében mindez meghatározó, ezért ahol a szöveg mondanivalója 

megengedi, ezt fogjuk használni. 

Az értelmileg akadályozott tanuló esetében mérsékelt vagy súlyos fokú intellektuális 

képességzavarral kell számolnunk (a hátterében középsúlyos vagy súlyos fokú értelmi 

fogyatékossággal). Ez azt jelenti, hogy az intelligenciahányados 50 körüli vagy ennél 

alacsonyabb, és jelentős nehézségek mutatkoznak az adaptív jártasságok terén, azaz a különféle 

életvezetési feladatok megoldásában, az általános társadalmi, környezeti elvárásokhoz való 

alkalmazkodásban. Az érintettek számára a megfeleléshez tartós támogatásra van szükségük 

felnőttkorban is. Az adaptív jártasságok színvonala részterületenként igen eltérő lehet, egyesek 

szinte épek, míg mások folyamatos, intenzív támogatást igényelnek. 

Részben a kognitív feldolgozás módosult menete miatt, részben egyéb járulékos okok (nem 

ritkán egyes, főleg észlelési és feldolgozási funkciók gyengébb, kevesebb asszociációt lehetővé 

tévő beidegzése) miatt szinte mindig találkozunk a pszichés, a kommunikációs, a szociális és a 

motoros képességek meglassult és/vagy módosult fejlődésével is. E területek (és részterületeik) 

fejlődésének üteme gyakran nem egyenletes, egymáshoz képest is eltérőek lehetnek. 

Az értelmileg akadályozott gyermek legfontosabb jellemzői, tulajdonságai a tanulás 

szempontjából: 

 Általánosan meglassúbbodott fejlődési tempó, a tanulási folyamatok időbeli 

elnyújtottsága, egyes esetekben eltérő mértékben és ritmusban váltakozó 

stagnálásokkal, megtorpanásokkal és megugrásokkal. 

 Gyakori az egyenetlen, töredezett képességprofil, azaz az egyes képességek megléte, 

szintje között nagy különbségek lehetnek, rendkívül sokféle rajzolata alakul ki az egyes 

képességek, részképességek meglétének, illetve hiányának. 

 A gyakori ismétlések, különféle érzékszervek, modalitások bevonásával történő 

sokszínű tapasztalatszerzés és gyakorlás szükségessége. 

 Hiányzó vagy korlátozott belátás nagyobb korban is az érintett saját tudása, illetve az 

elsajátítandó tudás jelentősége, hasznosulása vonatkozásában. 

 A belső motiváltság és/vagy explorációs drive (felfedezési késztetés, kíváncsiság) 

gyakran alacsonyabb szintű és/vagy más töltetű, leginkább érzelmi alapú. Oka lehet a 

hiányos szituációértelmezés. 

 Kommunikációs szituációk feldolgozásának nehézségei: a beszédészlelés, beszédértés, 

a kifejezőkészség, a szókincs területén mutatkozó elmaradások, valamint a közvetett 

utalások, nonverbális, kiegészítő jelzések pontatlan vagy hiányzó értelmezése. 

 A tudás rugalmas alkalmazása, az általánosítás, a transzfer (más helyzetekre való átvitel 
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és sikeres alkalmazás) nehézségei. 

Jellemző erősségek, amelyekre rendszerint támaszkodhatunk (személyenként más-más 

hangsúlyokkal): 

 Jó utánzási készség. 

 Tanult rutinok, szabályok szituációhoz kötött felidézése, alkalmazása. 

 A vizuális megsegítés hatékony alkalmazása (egyéni képességszinthez illeszkedő 

hívótárgy, hívókép, piktogram, gesztus stb.). 

 Érzelmi kötődés. 

 Monotóniatűrés. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, fejlesztésük 

során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. A tanulási 

képességet az értelmileg akadályozott tanulók esetében elsősorban a kognitív képességek 

eltérései határozzák meg. Jellemző az idegrendszer (elsősorban a központi, de gyakran a 

környéki is) struktúrájának átfogó érintettsége. 

Az érzékelés gyakran differenciálatlanabb, így a releváns ingerek, észleletek feldolgozási 

folyamata – detektálása (felfedezése-tudatosítása), szelektálása (az adott helyzetben lényegesek 

szűrése, kiemelése) – is nehezített. Gyakran tapasztaljuk az önkéntelen figyelem ingadozását, 

csapongását különféle ingerforrások között, vagy merev megtapadását egy-egy dolognál. A 

figyelem szándékos fókuszálása, irányítása nagy erőfeszítést kíván, így hamarabb alakul ki 

fáradtság. Ennek megnyilvánulási formái lehetnek rendhagyók, pl. ingerlékenység, kapkodó 

munkavégzés, indokolatlanul gyakori mosdóba vagy egyéb helyre kéredzkedés, egyéb elkerülő 

magatartás (állandó orrfújás, ceruzahegyezés vagy bármi, az egyénre jellemzően). 

Az emlékezeti funkciókra jellemző, hogy a munkamemória egyszerre kevesebb, sok esetben 

csupán egy-egy új elemet tud befogadni. A hosszú távú tárba nehezebben rögzülnek új elemek. 

A felejtés kevéssé jellemző, de a felidézéshez gyakran szükségesek a megfelelő kulcsingerek. 

A felidézést jelentősen támogatja, ha az adott dologhoz, ismerethez a tanulónak pozitív érzelmi 

kötődése van. A gondolkodásban a megszokott sztereotípiák fontos támpontokat adnak, 

ugyanakkor ezek okozzák más kontextusban a rigiditást (gondolkodásbeli merevséget, 

rugalmatlanságot) is. Általában az egy szempont szerinti ítéletalkotás, az egyenes 

következményes következtetések, a ha-akkor összefüggések felismerése jól alkalmazható. 

Az új ismeret korábbiakhoz való kötése, változó kontextusban való értelmezése, rugalmas 

alkalmazása, azaz az ismeretek generalizálása nehezített. 

Az imént vázolt kognitív sajátosságokból adódnak a legfontosabb pedagógiai feladatok, 

módszerek is. 

1.14.6.2. Nevelési és oktatási alapelvek 

1.14.6.2.1. Alapelvek 

A fejlesztés mielőbbi megkezdése szükséges a hátrányok minimalizálása, a meglévő 

képességek optimális fejlődése érdekében. A lehetőségek idővel beszűkülhetnek, de sosem túl 

késő megkezdeni a fejlesztést. 

A fejlesztés, ismeretelsajátítás szokásos útjait, módszereit jelentősen módosítja a 

kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja, a pszichomotoros fejlődés (gyakran a 

fejlődéstani nagymozgások kifejezett érintettségével) és a megismerő funkciók késleltetettsége, 

az organikus éretlenség, az idegrendszeri feldolgozási folyamatok eltérései, a lassúbb tanulási 
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tempó, a figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú terhelhetőség. A testi és a lelki fejlődés 

közötti ütembeli eltérés az iskoláskort elért gyermeknél szükségessé teszi a korai fejlesztés és 

óvodai nevelés során folytatólagosan alkalmazott fejlesztő eljárásokat, az iskolai 

szokásrendszerhez, elvárásokhoz való alkalmazkodás kialakulásához elnyújtott átmenet 

biztosítását (lásd később: játékosság, illetve direkt megsegítés, irányítás). 

A tanulók eredményes fejlesztő támogatása – együttműködve a szülőkkel, gondviselőkkel, 

egyéb szoros (és a törvényes képviselő által jóváhagyott) kapcsolati személyekkel – 

folyamatos, komplex és egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek 

elsődlegesen a kommunikációs és szociális képességek, a pszichés és kognitív funkciók 

fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítania. Az átadandó elméleti ismereteknek a 

hétköznapi életben való eligazodást, helyzetfelismerést és megoldásokat kell támogatniuk. 

Fontos szempont továbbá az egyszerű munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges, 

munkavállalói attitűd kialakulását elősegítő készségek elsajátítása, a tartalmas szabadidő-

eltöltés megalapozása, valamint a tehetséggondozás. 

A sikeres tanulás-tanítás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet, a kis 

lépésekben történő haladás és a fokozatosság elvének érvényesülése, a cselekvésbe ágyazott, 

tapasztalati úton történő tanulás, a gyakori ismétlés, a szemléltetőeszközök használata, minél 

több érzékszerv bevonása, a szenzoros vagy szenzomotoros integráció. Fontos ugyanakkor az 

eddigieken felül az elsajátítandók megfelelő értelmezésének, érthetőségének, avagy 

„értelmességének” megértése, megtapasztalása érdekében a globális megközelítés egyidejű 

alkalmazása is, azaz tágabb összefüggéseiben, összetettségében, célrendszerében is 

megmutatjuk, megtapasztaltatjuk az adott jelenséget, ismeretanyagot, amelynek elsajátítását 

apró elemekre bontással segítjük. 

A kognitív képességek jelentős eltérése is módosítja, megváltoztatja a megismerés folyamatát. 

Minden érintett gyermeknek szüksége és joga van sérülésének megfelelő speciális fejlesztésre. 

Az oktató-tanító munka fókuszában az életközeli, gyakorlatias tudás áll. Mindemellett nem 

tekinthetünk el az értelmileg akadályozott személy azon jogától sem, hogy bármilyen 

ismerethez, tapasztaláshoz, információhoz hozzáférhessen, ami alapján megfelelő támogatás 

mellett kialakulhat egyéni érdeklődési köre. A nevelés fókuszában az adott társadalmi közegnek 

megfelelő, írott és íratlan szabályok által meghatározott viselkedési normák elsajátítása és 

alkalmazása áll. Ehhez elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség, a szabálykövetés, a 

közösségi érdekek tisztelete. Emellett nagyon fontos a saját érdek felismerése, a felelősségteljes 

joggyakorlás, az önérvényesítés, önrendelkezés elsajátíttatása és támogatása is. A tanuló 

önazonossága tudatos megélésének támogatása – beleértve a nemi identitás fejlődésének 

elősegítését is – szintén kiemelt feladat, mivel kialakulásában a spontaneitás lehet részleges, 

hiányos. 

A képességprofilban jelentkező nagy egyéni eltérések miatt individualizáltan, személyre 

szabottan kell megállapítani a környezet ingergazdagságának optimumát, ami elég 

figyelemfelkeltő, és segíti a lényegi elemekre való fókuszálást. A bevéséshez a lényegi elemek 

kiemelése, a korábbi tapasztalati és ismeretanyaggal való kapcsolat tudatosítása, a rövid, közép- 

és hosszú távú ismétlések biztosítása szükséges. A felidézéshez releváns jelzőingereket kell 

biztosítani, melyek képességtől függően különböző típusúak lehetnek: 

 verbális (ilyenek pl. utasítások, kulcsszavak, vezényszavak, kérdések, rákérdezés, 

figyelemfelhívás, korábban használt mondókák felidézése); 

 képi (pl. fénykép, eseménykép, folyamatábra – vagy ennek egy eleme, piktogramok, 

szócsík, korábban megoldott feladatlap); 

 együttcselekvéses (pl. direkt kézvezetés, példamutatás-utánoztatás), 
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 promptok (azonnali, direkt, helyzethez kötött megsegítés, „súgás”). 

1.14.6.2.2. Tárgyi és személyi feltételek 

 Az osztályterem legyen barátságos, a gyermekek méretéhez, fizikai adottságaihoz 

megfelelően kiválasztott székekkel, padokkal! 

 Az osztályterem funkcionálisan elkülönülő részei, a berendezés logikája (polcok, 

szekrények tartalma) legyen a gyermekek számára jól értelmezhető, szükség szerint 

felcímkézett, színkóddal ellátott stb.! 

 Álljon rendelkezésre jól körülhatárolt saját munkaterület! 

 A tanulók számától, támogatási szükségletének mértékétől függően gyógypedagógiai 

asszisztens folyamatos jelenléte szükséges. 

 A tanuló kommunikációs képességeihez leginkább illeszkedő, aktivitását elősegítő 

csatornák, eszközök (alternatív és/vagy augmentatív kommunikáció – a beszélt nyelv 

elsajátításának súlyos akadályozottsága esetén használatos kiegészítő vagy helyettesítő 

módszerek, eszközök) rutinszerű használata szükséges a tanuló fogalomtárának 

folyamatos bővítésével. 

1.14.6.3. Oktatási, nevelési célok – részcélok, az elérés útjai 

1.14.6.3.1. A célok meghatározása 

Mint minden esetben, az értelmileg akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának célja is a 

minél önállóbb, harmonikus életvezetésű felnőtté válás. Általánosságban ez az egyéni 

képességek, adottságok maximális feltárását, aktiválását jelenti a lehető legjobb adaptáció és 

önállóság érdekében. Ennek alapja a gyengébb és/vagy sajátos rajzolatú kognitív képességek, 

a szociális és kommunikációs adottságok fejlesztése a korrekció és kompenzáció elvének 

figyelembevételével. Alapjaiban, elveiben nincs különbség a Nat-ban meghatározott főbb 

célkitűzésekben, de a megvalósulás mikéntjét, a konkrét lehetőségeket az egyéni képességek és 

az ezekhez igazodó differenciálás határozza meg. 

A tanulók adottságai miatt sajátos elemeket is tartalmaz az ehhez vezető út. Tanulóink várható 

életformája egész életen át valamilyen támogató közösségi szolgáltatáshoz kapcsolódik. Ahhoz, 

hogy ezeken a kereteken belül a lehető legönállóbb, az adott társadalmi berendezkedésben 

elfogadott normák szerinti teljes életet élhessenek, több szempontot is kiemelten kell 

kezelnünk. Az oktatás terén a megszerzett tudás várható hasznosulása, praktikus előnye, 

valamint a minél szélesebb körű tájékozódás, az azonos ismeretanyaghoz való hozzáférés joga 

együttesen kell, hogy érvényesüljön. A nevelésben egyaránt fontos szempont a társadalmi 

konszenzuson alapuló normákhoz, írott és íratlan szabályokhoz való alkalmazkodás, a társas 

érintkezésekben az együttműködő, alkalmazkodni képes személyiség tulajdonságainak 

erősítése, valamint a tanuló saját életével kapcsolatos döntéseiben való aktív részvétel, az 

önrendelkezés, érdekérvényesítés képességének fejlesztése. 

A jellemző kognitív akadályok miatt külön kiemelt fejlesztési feladat az épp elsajátított 

ismeretek gyakorlati alkalmazása, változó feltételek közötti gyakorlása. 

A tanítás tervezése, így a megfelelő módszer, szemléltetőeszköz, fogalomhasználat stb. 

kiválasztása során egyszerre kell tekintettel lenni az egyes tanulók aktuális állapotára, azaz 

aktuális kognitív, szociális és emocionális fejlettségi szintjére, valamint a biológiai korára. 

(Részletesebben lásd 5.3 „Oktatási, nevelési alapelvek”) 
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1.14.6.3.2. Oktatási és nevelési célok a Nat alapján, az értelmileg akadályozott tanulókra 

vonatkozó sajátosságok és ajánlások 

 Testi és lelki egészségre nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók fizikai-morfológiai 

adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános – Nat-ban 

megfogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi adottságokra, szükségletekre 

és lehetőségekre is tekintettel lenni. Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció 

elvének. Esetenként más szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, 

gyógytornász, szomatopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, 

családgondozó, védőnő) való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe az értelmileg akadályozott 

tanulók nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésével. Ugyanakkor 

adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. 

Tanulóinknál kiemelt feladat annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni saját 

érzelmeit, legyen tisztában saját erősségeivel és ismerje fel saját határait, 

bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes segítséget kérni és elfogadni, ehhez 

ismerje meg környezetében a segítő személyek körét, az érdekképviseleti szerveket. A 

szükségletalapú támogatás rendszerében képességeihez, adottságaihoz mérten optimális 

módon igazodjon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: a Nat 

által összefoglaltak konkrét helyzetekben, az értelmileg akadályozott tanuló saját 

életterére, napi kapcsolataira jellemző módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt 

fontosságú a valószerűség, hitelesség, beláthatóság. Az egészséges öntudat fejlesztése 

mellett kiemelten fontos olyan szokásrendszer következetes jelenléte az iskolai nevelés 

során, amely interiorizálása (belső meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló 

részéről elősegíti a hétköznapokban való eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 Médiatudatosságra nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók kommunikációs 

adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyire 

elmaradnak a korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az 

írott nyelv használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, 

mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik 

a szokásos csatornák alkalmazása, mindenképp indokolt az augmentatív és alternatív 

kommunikáció lehetőségei közül az adott tanuló számára legmegfelelőbb kiválasztása 

és tanítása, így biztosítva a kommunikáció jelentőségének és lehetőségeinek 

megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is lehet. A médiumok, a 

különféle közösségi oldalak, információk megismertetése során kiemelten szükséges a 

felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélések, 

kihasználások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi 

akadályozottsággal gyakran együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció: Értelmileg akadályozott személyek esetében nem 

várható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a személyiség 

kibontakoztatása, a tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör 

megismerése és a tanuló támogatása az ebben való kiteljesedésben. Az eredményes 

tanulási stratégiák, a leghatékonyabb segítségnyújtási formák egyénre szabottan, 

differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént érintő döntésekbe mindig 

bevonják az értelmileg akadályozott személyt, belátható és érthető érveket, 

szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit rólunk nélkülünk” alapelvnek. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és 
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természeti környezet megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat 

kialakulásának elősegítése. Az értelmileg akadályozott tanulók elsősorban saját 

élményeken keresztül, tapasztalás révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. 

A hazai – nem hazai, magyar – nem magyar kategóriákat többségük megtanulja 

értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, kultúrák felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet 

elemi megtapasztalása is elérhető. A nevelés egyik sarkalatos pontja az olyan szociális, 

kommunikációs, kognitív készségek fejlesztése, amelyek megkönnyítik és teljesebbé 

teszik a szűkebb és tágabb személyes, közösségi és társadalmi környezetben való 

eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat, de 

túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel jogainak 

gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), változó 

társas-viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való 

alkalmazkodásban. 

1.14.6.4. A Nat alkalmazása a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása 

során 

1.14.6.4.1. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését átfogó területek 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott értékekre, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. 

Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt 

fejlesztési területekhez. 

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat tanulási területeihez részben igazodva, de a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: 

Anyanyelv és kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, 

Természeti környezet, Művészetek, Informatika, Testi nevelés. 

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy 

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél önállóbban el tudják látni; 

b) a tanulók környezetükben képesek legyenek minél önállóbban és minél szélesebb 

körben tájékozódni; 

c) fejlődjenek a tanulók szociális és kommunikációs képességei, megfelelően tudják 

azokat használni; 

d) a tanulók ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek 

legyenek benne tevékenykedni, valamint azt alakítani is; 

e) a tanulók ismerjék önmagukat, értékeiket és erősségeiket, valamint határaikat. 

Mindezekben a tanulók céltudatosságra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott önállóságra 

tegyenek szert – tudjanak dönteni is. 

1.14.6.4.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. 

Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sikerességet is. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem 



163 

 

elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

1.14.6.4.2.1. Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét 

áthatja az alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen kompetenciák valamelyike 

nem vagy nehezen fejleszthető a szokásosnak tekinthető célkitűzések mentén (pl. verbális 

önkifejezés, szövegértő olvasás), az egyén képességeihez igazodó korrekciós-terápiás 

támogatásra van szükség (pl. kiemelten sok közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív 

kommunikáció). Ahol a speciális módszerek sem vezetnek eredményre, kompenzációt kell 

biztosítani (pl. alternatív kommunikáció, képes napirend, speciális markírozás, vagyis az egyén 

számára jól értelmezhető és követhető vizuális jelzések, piktogramok, iránymutatók, 

vezetőcsíkok elhelyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz – lásd még 2.1 „Nevelési és oktatási 

alapelvek”). Elengedhetetlen a korábban részletezett személyre szabott, egyéni felméréseken 

alapuló tanulási utak meghatározása és tágabb időkeretbe helyezése. 

1.14.6.4.2.2. A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen 

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva (v.ö. önállósági szintek, differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a 

motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek 

felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való 

eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb 

életvitel kialakítása. 

1.14.6.4.2.3. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok értelmileg akadályozott tanuló esetében nem 

megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. 

1.14.6.4.2.4. A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

1.14.6.4.2.5. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg 

akadályozott tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére (v.ö. 1. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló), az elemi kritikai érzék, 
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óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani / ki kell alakítani a környezet iránti 

nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai összefüggések felismerése, az 

ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való hatékony előhívása és alkalmazása. 

1.14.6.4.2.6. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

valószínűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. 

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a 

szokások kialakítása van inkább előtérben, de az értelmileg akadályozott tanulóknál is fontos, 

hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a 

tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, 

hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre 

a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez 

leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

1.14.6.4.2.7. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember 

számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

1.14.6.4.2.8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle 

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési 

normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, 

amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

1.14.6.4.3. Egyes tanulási területeket érintő ajánlások 

1.14.6.4.3.1. Magyar nyelv és irodalom 

Célok és fejlesztési feladatok: 

A tanulási terület célja, hogy megalapozza valamennyi fejlesztési terület tartalmainak 

megismerését, elsajátítását, ugyanakkor az anyanyelvi és kommunikációs képességek 

fejlesztése valamennyi fejlesztési terület feladata. Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés 
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során fejlődik a kapcsolatteremtő, a közlő és információszerző képesség, lehetővé válik a 

verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása. A tanulási terület hozzájárul 

a tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a beszéd általi további 

ismeretszerzés képességének kialakulásához és megszilárdulásához, továbbá támogatja a 

fogalmi gondolkodást. A szóbeli kommunikációban nagy nehézségeket mutató tanulók a 

szóbeli kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek alkalmazásával juthatnak 

hozzá az önkifejezéshez és az ismeretszerzéshez. 

Az AAK kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok 

(beszéd, írás) helyett más, alternatív megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a 

nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya 

következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására 

szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos 

nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, 

amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, 

fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek 

(kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre 

szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek 

tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, 

segédeszközt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata 

megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális 

fejlődés lehetőségeit. 

A tanulók képességeikhez igazodóan ismerkednek az irodalmi-kulturális javakhoz való 

hozzájutás lehetőségeivel, tájékozottságot szereznek műfaji jellemzőkről, alakul ízlésük, illetve 

szabadidős lehetőségként találkoznak az irodalmi alkotások különféle formáival. 

A tananyag, illetve a tanítási folyamat szervezése során nagy jelentősége lesz a korábban 

részletezett kognitív képességeknek, részképességeknek. 

A tanulási terület speciális feladatai: 

 a beszéd, az olvasás és írás, illetve ezek speciális alternatíváinak kommunikációs 

csatornaként, eszközként való felismerése (mind a közlés, mind az információszerzés, 

a megismerési folyamatok eszközeként), majd egyre szélesebb körű és egyre 

differenciáltabb alkalmazása; 

 az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek kialakítása és fejlesztése (téri orientáció, 

irányok tudatosítása, szerialitás, szem-kéz koordináció, finommotoros precizitás 

analízis-szintézis folyamata); 

 a személyközi kapcsolatok megfelelő szabályozásához szükséges kommunikációs 

szabályok elsajátítása; 

 az egyénre szabott minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és írás területén; 

 minél önállóbb eligazodás írásos, képes anyagokban; 

 a kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben; 

 infokommunikációs eszközök és programok használata, pl. Piktoverb, Verbalio, telefon, 

tablet szövegíró funkciójának használata – egyéni képességprofilhoz igazodóan. 

a) Beszédfejlesztés 

 Beszédszervek tudatosítása, artikulációs gyakorlatok (súlyos hangképzési zavarok 
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esetén logopédus bevonása szükséges) 

 Szókincs bővítése 

 Nyelvtani szerkezetek (pl. viszonyszavak, határozós szerkezetek) közlési szándéknak 

megfelelő alkalmazása 

 Verbális kifejezőképesség akadályozottsága esetén a megfelelő alternatív vagy 

augmentatív (helyettesítő vagy kiegészítő) kommunikációs eszközök, módozatok 

megismertetése, tanítása, alkalmazása 

b) Olvasás 

 Az írott/nyomtatott szöveg információforrásként való azonosítása 

 Hang és betű megfeleltetésének tudatosítása, megerősítése minél több módon, majd a 

leginkább bevált módszer (pl. hívókép, fonometrikai jelek) egyénenként differenciáltan 

alkalmazása 

 Betűkből szavak alkotása, amit megelőz a szavakból hangok (majd nyomtatottról betű) 

leválasztása 

 Szavak mondatokká fűzése, majd egyszerű mondatok értelmezése. Fontos, hogy ezek 

könnyen értelmezhető, a tanulók által ismert és érdeklődésüket felkeltő (vagy 

érdeklődésükhöz igazodó) tartalmúak legyenek. Legtöbben tőmondatokat, esetleg egy-

egy új információt tartalmazó bővített mondatokat lesznek képesek értelmezni. 

Szövegalkotáskor a könnyen érthető kommunikáció szabályaihoz kell igazodni. 

 A szövegértő olvasás nehezített kialakulása esetén a megelőző olvasási szintek 

gyakorlása, egyéni képességekhez igazodó választással: 

- szituációelemzés, anticipációs (várható esemény felismerése, pl. terítés → étkezés) 

képesség, 

- tárgyi szimbólum értelmezése (pl. fakanál = tankonyhai foglalkozás), 

- képi szimbólumok (fénykép, valósághű vagy egyszerűsített ábra), 

- piktogramok, logók értelmezése, 

- állandó feliratok, szignálszavak, globális szófelismerés (pl. WC, KIJÁRAT, MOZI). 

c) Írás 

Hosszú előkészítő szakasz szükséges a megfelelő grafomotoros készségek elsajátításához. 

Az olvasás tanításához szorosan kapcsolódva, eleinte előnyomtatott betűkből egymás mellé 

rendezéssel alkotunk szavakat, ezt követően kezdjük ezeket valóban leírni is. 

 A legmegfelelőbb írásforma tanítása (blokk, zsinór, dőltbetűs stb.) az egyén számára 

differenciáltan 

 Az íráskészség kialakulásának akadályozottsága esetén: 

- infokommunikációs eszközhasználat, 

- képes rögzítés (pl. tartalomhoz illő kiválasztása, sorba rendezése, beragasztása). 

Tanulóink többségénél az olvasva író módszer, a Meixner-módszer vagy a párhuzamos tanítás 

a legmegfelelőbb. 

Többnyire analizáló-szintetizáló módon a leghatékonyabb a tanítás, esetenként a globális 

felismerés-beazonosítás segít az olvasás jelentőségének felfedezésében. 



167 

 

1.14.6.4.3.2. Matematika 

E képességterület komoly elvonatkoztatási képességet kíván, ezért értelmi akadályozottság 

esetén jelentős adaptációra van szükség. Különösen hangsúlyossá válik a kézzelfoghatóvá 

tehető, saját tapasztalaton alapuló, gyakorlatias, manipulációval összekötött tanítás. Legfőbb 

cél a hétköznapi életben való eligazodás segítése. 

Hosszú előkészületi szakasz szükséges. 

a) Tárgyállandóság, mennyiségállandóság kialakítása: Csoportosító/halmazalkotó 

tevékenykedés egy-egy megfigyelt tulajdonság alapján, egy-egy tulajdonság biztos 

felismerése, változások követése, azonosságok és különbségek felismerése. 

 A mennyiségfogalom kialakítása: globális mennyiségekkel, illetve mennyiségi 

tulajdonságokkal (pl. sok – kevés – semmi, nagy – kicsi, vastag – vékony) 

ismerkednek a tanulók. A mennyiségekkel való bánás, ezek értelmezése is hosszú 

gyakorlási időt igényel (játékos formában, pl. homokozóban, vagy egyszerű étel 

közös elkészítése során: egy kanálnyi, egy pohárnyi, egy vödörnyi…). 

 A számfogalom, a számosság értelmezésének kialakítása külön fejlesztendő terület. 

Tanítványaink egy részénél ez igen nehéz, esetenként megoldhatatlan. 

 Egyszerű műveletek, elsősorban az összeadás és kivonás elvégzését az értelmileg 

akadályozott tanulók egy része meg tudja tanulni. Fontos, hogy e téren is tisztában 

legyenek tudásukkal, illetve meg tudják ítélni, hogy milyen kérdésekben van 

szükségük külső segítségre. 

 Kiemelten fejlesztendő terület egyrészt a mennyiségek gyakorlati életben való 

jelenlétének, fontosságának tudatosítása, másrészt a nagyságrendek érzékeltetése, 

legalább hozzávetőleges értelmezése a későbbi eligazodás, önállóbb életvezetés 

elősegítése, illetve a kihasználás, becsapás veszélyének csökkentése érdekében. 

 A pénz fogalmával való megismerkedés központi feladat, egyéni képességekhez 

igazodóan legalább a címletek nagyságrendi megkülönböztetése, néhány 

legfontosabb árucikk árának címletekhez való kötése. 

b) E tanulási terület kiemelt feladata az időbeli tájékozódás fejlesztése, ami a rendszeresen 

(napi rutinként) ismétlődő tevékenységekhez, eseményekhez kötve ragadható meg 

leginkább. A jelenidejűségből (azaz „itt és most” helyzetekből) kiindulva előbb a 

közelmúlt eseményeinek időbeli elhelyezése, majd a belátható jövőbeli események 

anticipálása (azaz elővételezése, kikövetkeztetése, megjóslása) válik realizálhatóvá. 

Mindehhez egyszerű, áttekinthető ábrák, időrendi sorba helyezhető eseményképek, 

naptárrészek alkalmazása javasolt a megfelelő vizuális megerősítéshez. 

c) A térbeli tájékozódás fejlesztésének más tanulási területekkel összhangban kell 

megvalósulnia. Itt elsősorban az irányok, viszonyszavak közötti eligazodás, a saját 

testhez vagy egy meghatározott tárgyhoz/ponthoz viszonyított helymeghatározás kap 

hangsúlyt. 

1.14.6.4.3.3. Történelem és állampolgári ismeretek 

Állampolgári ismeretek 

Legfőbb célkitűzések az értelmileg akadályozott tanulók körében: 

A tanulónak legyenek elemi ismeretei a társadalmi normákról, kötelességekről, a különböző 

személyi okmányok jelentőségéről! Ismerkedjen különféle szolgáltatásokkal, azok 
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elérhetőségével! Mindez valós helyzetekhez kötötten, tanulmányi sétákkal, látogatásokkal, 

valósághű szemléltetéssel vihető közel tanítványainkhoz. 

Fontos cél a társadalmi szerepek, a nemi szerepek, az önazonosság fejlesztése. 

A tantárgy adjon támpontokat a tanuló saját lehetőségeinek, szerepeinek, személyközi 

kapcsolatainak alakításához! 

Készítse fel a tanulót a különféle személyközi kapcsolatok helyes értelmezésére, legyen 

megfelelő eszközkészlete ezek kulturált kezdeményezésére (a hivatalos kapcsolattól az intim 

kapcsolatokig, a párkapcsolatok megéléséig egyéni igény és szükséglet szerint), valamint a 

helyes-helytelen kapcsolatfelvételek közötti különbségtételre, jó és rossz szándékú 

kezdeményezések felismerésére, illetve bizonytalanság esetén a támogatott döntéshozatalhoz 

segítség kérésére! Különös körültekintést igényel a nemi önazonosság alakítása, támogatása 

már kisgyermekkortól, a szexuális késztetések legitimációja, egyben társadalmilag elfogadott, 

diszkrét kezelésének támogatása. 

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a korosztályhoz illő, szokásosnak tekinthető 

viselkedésformák elsajátítására. Ehhez hatékonyan járul hozzá a (többségi) korosztályi 

csoportokkal való kapcsolatok, ezek révén megfelelő utánzási minták biztosítása. 

A más kultúrákkal, népcsoportokkal, a tanulóétól eltérő szokásokkal, értékekkel való 

ismerkedés a sokféleség tolerálását, ezen keresztül saját „másságának” elfogadását segíti elő. 

Az értelmileg akadályozott tanuló én-identitásának, önmagának a társadalom részeként való 

értelmezésének kibontakoztatásához feltétlenül törekedni kell a szülői házzal, illetve más 

elsődleges kapcsolati személyekkel való együttműködésre. 

A történelmi ismeretek biztosítása ünnepekhez kötötten, egy-egy példakép megismerésén 

keresztül valósul meg. A letűnt korok kulturális öröksége a tárgyi emlékek révén, legendák, 

történetek, elbeszélések megismerésével ragadható meg. A történelmi időszemlélet kialakulása 

csak hozzávetőlegesen valósul meg, és csak felsőbb osztályokban. 

 

Erkölcs és etika 

A tantárgy célja a formálódó gyermeki személyiség számára önmaga, társai, szűkebb és tágabb 

környezete megismerésében olyan segítséget nyújtani, amely lehetővé teszi az eligazodást a 

társadalmi viszonyulásokban, támogatja a gyermek emberi kapcsolatainak alakítását, és 

megalapozza azt az értékrendet, amely segíti őt önálló döntéseiben. Fő cél azoknak az erkölcsi, 

etikai normáknak a megismertetése és alkalmazása, ami segíti a tanulót az önálló 

véleményformálásban, a helyes és helytelen viselkedési módok felismerésében, jelzésében, a 

segítségnyújtás, segítségkérés és -elfogadás lehetőségének és fontosságának megértésében. 

A tantárgy feladata a tanulók által egyre tágabban megismert környezet és közösség 

értékrendjének megismertetése, a saját érdek és a közösségi érdek helyes arányának 

érzékeltetése. Fontos a közösségi írott és íratlan szabályok tiszteletben tartásának, önmaga, a 

társak, csoportok érdekei, értékei védelmének elfogadása. Az etika tantárgy tananyaga 

elsősorban élményalapú, épít a tanulók megélt ismereteire, azokat rendszerezi, tudatosításukkal 

elősegíti a tanulók számára a környezet, a társak, a saját csoport (tanuló, sportoló, egyéb 

szabadidős közösségek stb.) értékeinek felismerését. A mindennapi gyakorlat 

élményanyagának felhasználásával támogatja a veszélyhelyzetek felismerését, azok jelzésének 

lehetőségeit, a segítségkérés, -elfogadás és a segítségnyújtás fontosságának felismerését. 

Az értelmileg akadályozott személyek esetében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a közvetített 

normák, értékek az élet különböző színterein egységesen, következetesen jelen legyenek, 
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hiszen e nélkül nem válnak az egyén számára általánosan értelmezhetővé. E téren kiemelten 

fontos a családdal, szülőkkel és/vagy közvetlen, elsődleges kapcsolati személyekkel való 

együttműködés. 

1.14.6.4.3.4. Természettudomány és földrajz 

E tartalmak integrált módon, a környezetismeret tárgy keretében jelennek meg. 

A tanulási terület célja, hogy a tanulókban alakuljon ki az igény a természet- és 

környezetvédelemre, a környezettudatos magatartásra. Képességeikhez mérten ismerjék meg 

saját testük jellemzőit, működését, az egészség-betegség, egészségmegőrzés, egészséges 

életmód alapjait, valamint a nemi identitás természettudományos vonatkozásait, illetve ezek 

hétköznapi megnyilvánulásait (elemi biológiai ismeretek). A tényanyag megismerésén túl nagy 

hangsúlyt kell fektetni a felelősségteljes döntés, a tudatosság kialakítására is. A tanulók 

szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat az élő és élettelen környezet (biológiai rendszertani 

alapfogalmak, földrajzi/földtani alapfogalmak bevezetése képességekhez mérten), természeti 

jelenségek szabályszerűségeiről, összefüggéseiről (éghajlati/ időjárási és fizikai 

törvényszerűségek, egy-egy kémiai jelenség hétköznapi megtapasztalása)! Tapasztalják meg az 

ember és természeti környezet (földrajzi, éghajlati adottságok), valamint az épített környezet 

(falusi, városi életmód) kölcsönhatásait. 

Elsődleges ismeretforrás a tapasztalatszerzés, a valós helyzetekben való megfigyelés, 

gyakorlás, többek között tankertekben, tanulmányi séták, kirándulások alkalmával. Kiemelten 

fontos, hogy az elsajátítandó elvi alapok tükröződjenek a hétköznapokban (pl. ha azt tanítjuk, 

hogy minden étkezés után fogat kell mosni, akkor biztosítsuk ennek lehetőségét, és 

következetesen tartsuk be az iskolában). 

A saját tapasztalási lehetőségeken túlmutató, távoli tájak jellemzői (földrajzi, állat- és 

növénytani szempontokból egyaránt) némely tanítványunk számára nehezen megragadhatók, 

de sokszor építhetünk – megfelelő képi szemléltetés, filmek megtekintése mellett – a kuriózum 

jellegre, az egzotikum figyelemfelkeltő hatására. 

1.14.6.4.3.5. Művészetek 

A tanulási terület célja, hogy hozzájáruljon a harmonikus személyiség fejlesztéséhez, a 

félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdéséhez. 

Az értelmileg akadályozott tanulók körében a Művészetek tanulási terület az önmegvalósítás, 

az egyéni adottságok, tehetség kibontakoztatásának lehetséges eszköze. Kiemelt cél az 

értelmileg akadályozott tanulók személyiségének gazdagítása, az esztétikai érzék, a szép iránti 

fogékonyság, az érzelmi gazdagság fejlesztése. Különösen fontos lehetőség az alkotás, 

létrehozás örömének megélésére, a szociális kapcsolatok mélyítésére, a kreativitás, kísérletező 

kedv felkeltésére, fenntartására, a döntési képesség fejlesztésére. Itt adódik leginkább lehetőség 

szubjektív vélemény, egyéni ízlés kialakítására, választási lehetőségek, alternatívák 

kipróbálására. Ehhez speciális támogatásra van szükség, amely megvalósulhat mintaadással, 

figyelemfelhívással, célzottan variációk, módosítások beépítésével. Különféle művészek 

alkotásainak, művészeti stílusoknak a bemutatása, véleményezése szintén inspirálóan hathat. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani, valamint elnyújtott tanulási-tapasztalatszerzési időt kell 

biztosítani a különféle technikák, fogások, anyagok, eszközök felhasználásának, 

alkalmazásának elsajátítására. A közvetlen mintaadás, az utánzási lehetőségek nagy szerepet 

játszanak ebben. 

Vizuális kultúra (Ábrázolás-alakítás) 

Külön tudatosítani kell a térbeli és a síkbeli alkotótevékenységek mibenlétét. Kiemelt 
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jelentősége van a szem-kéz koordinációnak, mely az alkotótevékenységgel kölcsönösen hat 

egymásra (a próbálkozások javítják a koordinációt, és a jobb koordináció sikeresebb 

tevékenykedést eredményez), valamint a grafomotoros készségek fejlesztésének. 

Ének-zene 

Cél a zenei önkifejezés elősegítése, a zenei sokszínűség megtapasztalása, a zenei ízlésformálás, 

a tudatos zenehallgatás, zeneválasztás – ízléshez és alkalomhoz illeszkedően. Fontos szempont 

az érzelmi telítettség, felszabadultság megélése, az érzelmek kifejezése, megjelenítése a 

zenében. Értelmileg akadályozott tanulók körében a gyakori mozgáskoordinációs éretlenség 

miatt fontos a ritmusfejlesztés; az ének és a mondóka gyakran a motiváció eszköze. További 

eszköz ehhez a hangszerek irányított/céltudatos megszólaltatása. Az elnyújtott tanulási idő 

miatt különös gondot kell fordítani arra, hogy a kiválasztott zenei anyag vagy mondóka 

illeszkedjen a korosztályi elvárásokhoz. A zenélés alapjaival való ismerkedés lehetőséget teremt 

a tehetség felismerésére, kibontakoztatására. Magasabb szintű tehetséggondozásban leginkább 

a speciálisan e populáció adottságaihoz igazodó színeskotta módszer alkalmazása javasolt. A 

tipikusan fejlődő kortársakkal való közös zenélés a szociális integráció kiváló terepe. 

Dráma és színház (Dráma és tánc) 

Cél: az önkifejezés elősegítése, az érzelmek, személyközi viszonyok, kapcsolatok megélése, 

megértése. Ugyancsak lényeges a mozgáshoz kötött tanulás, mozgáskultúra fejlesztése, 

csakúgy, mint a téri-vizuális észlelés, alkalmazkodás és kezdeményezés megélése. A 

dramatikus játékok segítségével elősegíthető a közösségi élmény és önismeret megtapasztalása. 

Egyes irodalmi alkotások megjelenítése a több tapasztalati modalitás összekötése révén 

elősegíti a jobb megértést. 

1.14.6.4.3.6. Technológia 

Digitális kultúra 

A tantárgy célja megismertetni az értelmileg akadályozott tanulóval a személyi számítógép és 

más infokommunikációs eszközök, irodai eszközök gyakorlati alkalmazhatóságát a 

munkavégzés során és a hétköznapi életben (tanulásban, információszerzésben, közösségi 

oldalakon való tájékozódásban, kommunikációban, szociális kapcsolatok fenntartásában, a 

játékban és a szabadidő eltöltésében). Fontos, hogy személyre szabottan, az egyéni belátási 

képességekhez igazodóan segítsük a minél szélesebb körű és minél önállóbb felhasználást. 

Mindehhez külön hangsúlyt kell fektetni a különféle eszközök funkciójának alapszintű 

megismertetésére, valamint a felelősségtudat fejlesztésére (elemi adatvédelmi ismeretek, 

információforrás megbízhatóságának kontrollja [segítséggel]). E területen a hatékony nevelő-

oktató munkához kiemelt jelentőségű a családokkal való együttműködés, a tartalmi és időbeli 

lehetőségek és korlátok egyeztetése. Az IKT-eszközök használatában tanulóink általában 

nagyon motiváltak. 

Kiemelten fontos, hogy az itt szerezhető és begyakorolható ismereteket hozzáigazítsuk az 

egyéb tantárgyak oktatásában használatos eszközök megfelelő használatához, az egyes tanulók 

kommunikációját segítő alternatív és augmentatív módszerekhez. 

Technika és tervezés 

A technika és tervezés terén nagy szerepe van a gondolkodási funkcióknak és a kreativitásnak. 

Értelmileg akadályozott tanulóknál ez a konkrét döntési helyzetek, választási lehetőségek 

biztosításával, illetve a kreativitás nem kognitív szegmenseinek előtérbe helyezésével 

támogatható. Tanulóink az önkiszolgálás, illetve az életvitel és gyakorlati ismeretek tárgyak 

keretében dolgozzák fel a saját életvezetésükkel, közvetlen és tágabb környezetük alakításával, 
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személyközi kapcsolatokkal, munkavégzéssel összefüggő (politechnikai), egyéni 

képességekhez igazodó alapvető ismereteket. Módszertanilag legmegfelelőbb lehetőségek a 

konkrét gyakorlatok, a hétköznapi feladatok, a valós szituációkban való cselekvések, illetve a 

kivitelezéshez szükséges alapképességek fejlesztése, az összefüggések megtapasztalása, a 

lehetőségek és szükséges teendők felismerésének támogatása, ehhez megoldási stratégiák 

kialakítása. Számos témához jól alkalmazhatók a szerepjáték, bábjáték különféle alternatívái. 

Ezen a területen különösen hangsúlyos az önállóságra nevelés, ezért a folyamatábrák, az egyéb 

vizuális és/vagy akusztikus támogató eszközök használata, egyéni szükségletekhez igazodó 

alkalmazása elengedhetetlen (pl. könnyen érthető instrukciók meghallgatása 

infokommunikációs eszközökön, video-modellálás). Az olyan alapkészségek kialakítása is a 

nevelő-oktató munka részét képezi, mint a saját test észlelése, funkcióinak tudatosítása. 

1.14.6.4.3.7. Testnevelés és egészségfejlesztés 

A személyes jóllét megéléséhez, feltételeinek kialakításához, a fenntartásában való aktív 

közreműködéshez különböző tantárgyak tartalmainak egymásra épülő, egymást kiegészítő és 

megerősítő megjelenése szükséges és jellemző az értelmileg akadályozott tanulók nevelés-

oktatásában. Ezek elsősorban a játékra nevelés, önkiszolgálás, technika, életvitel és gyakorlat, 

környezetismeret, állampolgári ismeretek. 

A szorosabb értelemben vett testnevelés általános célkitűzései (kondíciós és koordinációs 

képességek fejlesztése, személyiségfejlesztés, betegségmegelőzés) mellett a mozgásnevelés, 

majd a testnevelés tárgyakhoz számos speciális feladat kapcsolódik. 

a) A mozgásnevelés és a testnevelés speciális feladatai az értelmileg akadályozott tanulók 

esetében: 

A tanulókkal való foglalkozást számos esetben a mozgásöröm megélésének 

kialakításával, felfedeztetésével kell kezdenünk. E hiányosság hátterében meghúzódhat 

a lehetőség felismerésének, az adekvát válaszreakció önszervezésének nehezítettsége, 

de lehet szorongás egy nagyobb tér észlelésének bizonytalansága vagy egy viszonylag 

ismeretlen helyzet miatt. A megfelelő módszer megválasztásához mindenképp 

szükséges a konkrét tanuló viselkedésének elemzése. 

 Testtudatosság, testsémafejlesztés, ezen keresztül az én-kép, én-tudatosság 

fejlesztése. 

 Alapmozgások begyakorlása, automatizálása az elhúzódó pszichomotoros fejlődés 

egyéni ütemének figyelembevételével. 

 A mozgáskoordináció, a térészlelés és a téri tájékozódás fejlesztése a tanuló 

számára, saját maga, majd a tágabb téri környezet viszonylatában. Kiemelt feladat 

a gördülékeny, ritmusos mozgáskivitelezés begyakorlása, mivel az általános 

idegrendszeri éretlenség következtében a legtöbb tanuló kihívásokkal küzd e téren. 

 Kórképekhez kötött morfológiai adottságok (izomzat, kötőszövet, csontrendszer) 

korrekciója, kompenzációja (egyes esetekben társszakmákkal együttműködésben). 

 A motivációhoz sok játékos elem, mondókák, énekek bevonása ajánlott. Különösen 

nagy figyelmet kell fordítani a baleset-megelőzésre (különös tekintettel a 

helyzetfelismerés és a térészlelés zavaraira), az egyes kórképekhez kapcsolódó 

lehetséges kontraindikációk (ellenjavallatok, jelen esetben fokozott sérülésveszély, 

egészségügyi kockázat miatt) figyelembevételére. 

b) Játékra nevelés: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók speciális szükségleteihez 

igazodó speciális tantárgy. E téren a felfedezés, spontán kezdeményezés, kibontakozás 
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és spontán fejlődés jelentősen akadályozott az ép társakra jellemző fejlődési úthoz 

képest. Speciális feladataink közé tartozik az egyes játékfajták elsajátíttatása, a 

játékeszközök használatának megismertetése, a kezdeményezőkészség, a választási és 

döntési képesség fejlesztése és lehetőségként való megélése, a kreativitás és az egyéni 

vágyak kibontakoztatása. Ide sorolható továbbá a játékélmény megélése, szabadidős 

lehetőségként való alkalmazása, elkülönítése feladathelyzettől, más kötelességektől, 

valamint a társas jelleg megélése, szintjének szabad megválasztása, az életkorhoz 

illeszkedő lehetőségek megismerése, megtapasztalása. 

1.14.7. Az iskolai fejlesztés szakaszai 

1.14.7.1. Alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

Az iskolai rutinok elsajátítása, illetve a tanulási helyzetek értelmezése, az ezekben való 

eligazodás és alkalmazkodás megtanulása hosszabb folyamat eredménye lehet. Ezért javasolt 

egy előkészítő évfolyam megszervezése (a szakmai köznyelvben előkészítő első osztály és 

megerősítő első osztály). Kiemelt fejlesztési területek az önkiszolgálás, az elemi szociális 

készségek szokásainak kialakítása, fejlesztése, valamint a kommunikációs készségek 

fejlesztése, a játszóképesség erősítése, lehetőségeinek bővítése, a játék és kötelesség közötti 

különbség, a választhatóság és kötelezőség tudatosítása. 

Tájékozódási ismeretek: a tanuló téri tájékozódása önmagához viszonyítottan és szűkebb, 

mindennapi környezetében. Időbeli tájékozódás az „itt és most”-ból kiindulva, 

tapasztalatszerzés a megelőző és a bekövetkező események közötti összefüggésekről. 

Tapasztalatok gyűjtése a tárgyak tulajdonságairól (forma, alakzat, szín, alapanyag stb.). Elemi 

geometriai ismeretek. Tapasztalat globális mennyiségekkel. A számosság kialakítása. 

1.14.7.2. Felső tagozat, 5–8. évfolyam 

A tanulóra vonatkozó ismeretek, önismeret, személyes biztonság fejlesztése (fizikai és pszichés 

értelemben egyaránt). Az önállóság és a szűkebb-tágabb társadalmi közegben, közösségekben 

való eligazodás elősegítése (tantárgyi szinten: életvitel és gyakorlati ismeretek, állampolgári 

ismeretek, környezetismeret, információs eszközök használata). 

Továbbra is kulcsfontosságú a kommunikációs készségek egyéni képességekhez igazodó 

fejlesztése, az elemi tájékozódási képesség fejlesztésén belül az egyre szélesebb körű, egyre 

nagyobb távolságokat felölelő téri tájékozódás, az időbeli tájékozódás folyamatos fejlesztése. 

Ide tartozik még a mennyiség- és számállandóság kialakítása, az egyszerű műveletek megértése 

és alkalmazása, az elemi pénzismeret. 

1.14.8. Differenciálás, egyéni tanulási utak 

Az általános alapelvek egységes érvényesítése mellett a sikeres tanulás-tanítás folyamatához 

elengedhetetlen a személyre szabott, individualizált tervezés. A tanulási képességet, aktivitást, 

hatékonyságot leginkább jellemzően az alábbi tulajdonságok befolyásolhatják. Ezek 

figyelembevételével tervezhető a differenciálás, az egyéni tanulásszervezés. 

 Az érzékszervi ingerfeldolgozás, a megfelelő szelekció nehezítettsége. 

 Figyelem szándékos fókuszálásának, irányításának és fenntartásának nehézsége. 

 Vizuomotoros koordinációs nehézségek (a látott információ feldolgozása, megfelelő 

mozgásos válaszreakció adása, pl. menet közben kikerülöm vagy átlépem a tócsát 

anélkül, hogy a mozgásom megakadna vagy az egyensúlyom elveszíteném), egyéb 

(inger-reakció) koordinációs nehézségek (gyors, zökkenőmentes reakció hallott, látott, 
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érzékelt – pl. fájdalom, hő, nyomás – dolgokra, eseményekre). 

 Térészlelési és orientációs zavarok saját magához viszonyítva és a tágabb térben. 

 Időbeli tájékozódás nehézségei. 

 Analízis, szintézis, szerialitás műveletek bizonytalansága. 

 Kauzális logikai kapcsolatok felismerésének nehézsége. 

 Lényeges-lényegtelen információk szelektálása különféle elvonatkoztatási szinteken. 

 Az új ismeret bevésésének és a korábbi ismeretekhez való megfelelő asszociációs 

kapcsolódás kialakításának nehezítettsége. 

 A tanultak általánosításának, változó körülmények közötti felidézésének, 

alkalmazásának nehezítettsége. 

 Fáradás. 

 Passzivitásra való hajlam, kudarckerülő magatartás. 

 Félelmek, túlzott visszahúzódás és impulzivitás. 

 Naivitás, kritikai érzék hiányossága. 

 Kommunikációs készségek eltérései. 

Az eltérő kognitív képességek miatt a tudástartalmak befogadása mennyiségi és minőségi téren 

is eltérő lehet. Ennek megfelelően a fentiek felmérése és a hozzájuk való alkalmazkodás mellett 

a következő tényezők figyelembevétele biztosíthatja a megfelelő differenciálást: 

 a személyre szabott tartalom, 

 ennek mennyisége, 

 a szemléltetés, tapasztalatszerzés mikéntje, 

 a felidézést leghatékonyabban támogató vizuális rögzítés, 

 a tanulási tempó, 

 az ismétlések mennyisége és gyakorisága, 

 a feladatvégzés önállósági szintjének meghatározása. 

(V.ö. még a 2.1. „Nevelési és oktatási alapelvek”-kel is!) 

A differenciálás egy további szempontja a feladatvégzéshez nyújtandó segítség mértéke és 

fajtája. 

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is 

kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely arra törekszik, hogy a tanulók képességeik 

maximumát érjék el. 

A nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók meglévő képességeire, pozitív tulajdonságaira és 

érzelmi kötődéseik gazdagságára. Ezek folyamatos fejlesztése, aktivizálása valamennyi 

nevelési helyzetben az alábbiak figyelembevételével történik: 

a) Az ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás során vezetésre, segítségre, irányításra 

van szükség. 

b) A tanulók fogékonyabbak a közvetlenül észlelt tapasztalati és tevékenységekhez kötött 

közlések/ismeretek befogadására, ezért a fejlesztés eredményesebb szemléletes képi 
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rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel. 

c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövid idejű odafordulásával és 

tevékenységi kedvével, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás 

nehezítettségével, az alacsony motiváltsággal. 

d) A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a 

bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a 

fokozott mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gyakorlást. 

e) A fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem előtt kell tartani a szociális képességek 

területén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a 

kooperatív készségek és az önfegyelem, saját vágyak késleltetésének hiánya, a 

kommunikációs zavarok, a naivitás) korrekcióját. 

f) A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői magatartás, 

a diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar 

stb.) esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. 

g) Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. 

érzékszervek működési zavarai, mozgászavar, epilepszia, autisztikus magatartás) 

befolyásolják az egész személyiség fejlődését. 

h) A felnőttkori élet – egyénileg különböző – behatárolt lehetőségei. 

A nagymértékű egyéni különbségek miatt a tanulócsoportok összetétele rendkívül heterogén 

lehet. Ez a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programok, pedagógiai 

többletszolgáltatások (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, gyógytestnevelés, 

logopédia, különféle terápiák) biztosítását teszi szükségessé. A pedagógiai folyamat során tág 

teret kap a hátrányok leküzdése, az erősségek kibontakoztatása, az egyéni bánásmód. 

1.14.9. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai fejlesztés 

során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, 

elősegítse a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek 

megtalálásának, az egyéni fejlesztési program kidolgozásának alapjául a szakértői bizottság 

véleményében foglalt javaslatok, valamint a rendszeres gyógypedagógiai diagnózis, az 

értékelések eredményei szolgálnak. 

A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő képességelőnyökre építve – az 

eredményes személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése. 

Kiemelten: 

 az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, 

tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése; 

 a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése; 

 a művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás 

személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése; 

 a mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

A konkrét célkitűzések meghatározása során a főbb szempontok a tanuló képességprofiljában 

látható erősségek (ezekre építünk, ezek jelentik a „húzóerőt”) és a leginkább fejlesztésre szoruló 

területek (a lemaradást igyekszünk csökkenteni vagy kompenzálni). Nem hagyhatók figyelmen 

kívül a legközelebbi kapcsolati személyek (a család vagy gyám) elvárásai, kívánságai, valamint 
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a tanuló személyes érdeklődési köre, motivációi sem. E téren partneri egyeztetésre, 

megbeszélésre lehet szükség. 

A hátrányok csökkentésén, kompenzálásán túl fontos szerepet kap a tehetséggondozás, az 

egyéni adottságok megerősítése, a valós erőfeszítésen, egyéni teljesítményen alapuló 

sikerélmény biztosítása is. 

1.14.10. Értékelés 

Az adott tanulócsoport sajátosságaiból, a nagy egyéni eltérésekből adódóan egy külső 

elvárásrendszerhez igazodó értékelés irreleváns. Bemeneti, diagnosztikus mérésekhez az egyes 

fejlődés-lélektani skálák, valamint az egyes részképességeket felmérő eszközök (pl. 

Kommunikációs mátrix, Pedagógiai Analízis és Curriculum, Heidelbergi Kompetencia 

Invertár), továbbá az egyéni megfigyelések (szempontrendszerét lásd lentebb) adnak 

támpontot. A fejlődést, illetve az elért eredményekkel való elégedettséget is individualizált 

módon kell értelmezni, hiszen a várható előmenetel erősen függ a kóroki tényezőktől is (többek 

között a regresszív folyamatok lassítása is lehet sikercél, pl. Rett-szindróma esetén). Mindezek 

miatt mindenképp szükséges a szöveges értékelés. Az iskolai előmenetel értékelésében 

szempontok: 

a) az adott témakörhöz/elvárásokhoz tartozó ismeret/tevékenység mennyiségének 

bővülése; 

b) az adott ismeret/tevékenység alkalmazásának milyensége: 

1. milyen önállósággal, 

2. mennyire szituációhoz kötött, mennyire jelenik meg általánosítás 

I. mennyire köti korábbi / más ismeretekhez, 

II. összefüggések (pl. ok-okozati, mennyiségi stb.) felismerése, beágyazódása. 

Az általános, főleg a bemeneti-diagnosztikus, valamint a szummatív szöveges értékelés átfogó 

szempontrendszere a következő (az aktuális állapot mellett az előző átfogó értékeléshez képest 

megfigyelt változások dokumentálásával): 

Megjelenés: Általános (ápoltság, öltözet – korához illeszkedő?; éberség – pl. kialvatlanság 

jelei?). 

Szomatikus (testi, fizikai) jellemzők (pl. alulfejlett, jól táplált, életkorának megfelelően fejlett, 

szindróma-specifikus vagy egyedi sajátosságok) 

Magatartás, viselkedés 

Önismeret, testséma 

Szociabilitás, társas kapcsolatok 

Nagymozgás 

Finommozgás, grafomotoros készség 

Érzékszervek (épsége, segédeszköz, ingerfeldolgozás minősége) 

Értelem (pl. figyelem, figyelemterelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, 

feladathelyzet, feladattartás és feladatértés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget elméletével) 

Értelem (pl. figyelem, ~terelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, feladathelyzet, 

~tartás és ~értés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget elméletével) 

Önkiszolgálás, önállóság 
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Általános tájékozottság 

Időbeli tájékozódás 

Térbeli tájékozódás 

Játékszint, játszóképesség spontán és irányított helyzetben 

Kommunikáció (helyzetfelismerés, beszédértés, kifejezőkészség) 

Írott- és vizuális kommunikáció szintje 

Alternatív csatornák, módszerek alkalmazása 

Infokommunikációs készségek 

Szám- és mennyiségfogalom 

Pénzismeret 

Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az értelmileg akadályozott tanuló pillanatnyi 

teljesítményét jelentősen befolyásolhatják a különféle külső és belső tényezők. Épp ezért az 

egyszeri „felmérés” nem feltétlenül felel meg a tanuló valós képességprofiljának. Szükség van 

tehát rendszeres visszamérésekre, folyamatdiagnosztikára, tanári megfigyelésekre, valamint 

szülői visszajelzésekre, amelyek során a várt és az észlelt eredmények elemzését követően 

szükség szerint módosítható a tanulási cél. Különösen az együttműködés kezdeti szakaszában 

a hathetes időintervallum javasolt. A tanulókról félévenként összegző értékelés, jellemzés 

készül. 

1.14.11. Állapotmegismerés, szakértői vélemény 

Az értelmileg akadályozott tanulók többsége már koragyermekkortól rendelkezik szakértői 

véleményekkel, különféle vizsgálati eredményekkel. Ezek egybevetett, elemző megismerése 

adhat támpontokat a gyermek előmeneteléről, erősségeiről és különösen nagy figyelmet 

igénylő, nehezebben fejlődő képességeiről. Ugyanakkor nem hanyagolható el a személyes 

megismerés, a megfigyelések, a gyógypedagógiai folyamatdiagnosztikai eredményekkel való 

kiegészítés, mivel sok külső és belső tényező befolyásolhatja a szakértői vizsgálaton nyújtott 

teljesítményt (legjellemzőbben az adaptációs képességek, így az ismeretlen helyzethez való 

alkalmazkodás, értelmezés nehézségei). A szülői megfigyelések, beszámolók szintén fontos 

kiegészítő információkat jelenthetnek. 
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1.14.12. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének-oktatásának 

irányelvei 

1.14.12.1. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló 

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, 

hogy a testi struktúrák károsodása következtében az alapvető humán funkciók – mint a 

kommunikáció, a mozgás, a megismerő funkciók, az érzékelés-észlelés és az önkiszolgálás – 

minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű funkciózavar tapasztalható. Ennek 

következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az 

átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében 

jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A 

különböző fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, 

esetleg eltérő időben jelenhetnek meg. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók (továbbiakban: súlyos és halmozottan fogyatékos 

tanulók) esetében a leggyakrabban a súlyos kommunikációs zavar, a különböző súlyosságú 

mozgásszervi fogyatékosság (mozgáskorlátozottság) és a különböző súlyosságú értelmi 

fogyatékosság (intellektuális képességzavar) igen változatos kombinációit találjuk. Ezek 

mellett előfordulhat látási fogyatékosság (látássérülés), hallási fogyatékosság (hallássérülés), 

figyelemzavar, magatartás-szabályozási zavar, autizmus spektrumzavar, továbbá egyéb társuló 

rendellenességek (pl. epilepszia). A fenti funkciózavarok egyedi kombinációinak köszönhetően 

egyénileg nagyon változó igényű személyiségekkel találkozunk. Ebből következően a 

tanulócsoport összetétele rendkívül heterogén lehet. 

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, 

nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók 

speciális segítséget igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a 

dologi és a természeti világhoz való viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való aktív 

részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex 

segítségére, támogatására utaltak; személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása 

érdekében komplex fejlesztő nevelésre-oktatásra van szükségük. 

A fejlesztő nevelés-oktatás kialakításakor minden tanuló esetében figyelembe kell venni a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei egyes fogyatékosságokra 

vonatkozó releváns fejezeteit is. 

1.14.12.2. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulási sajátosságai 

1.14.12.2.1. Kötődés a tárgyakhoz és a jelenhez 

A tanuló figyelmét és érdeklődését elsősorban azok a tárgyak és jelenségek kötik le, amelyek 

térben és időben közel vannak hozzá, tartalmilag pedig „testközeliek”, azaz leginkább 

közvetlenül az ő személyére vonatkoznak. Elsődleges feladat a világ tárgyainak, jelenségeinek 

és személyeinek „elérhető” közelségbe helyezése, a különböző tevékenységeknek a fogyatékos 

tanuló számára értelmessé, jelentőségteljessé tétele a tevékenység végrehajtásához 

elengedhetetlen motivációs szint megteremtése érdekében. 

1.14.12.2.2. Cselekvéses tanulás és komplex (totális) kommunikációs beágyazottság 

Minden élethelyzetben és minden tevékenység során biztosítani kell az aktív nagymozgásos 

vagy finommotoros részvétel lehetőségét, hogy megvalósulhasson a szemléletes-cselekvéses 

tanulás „megfigyelés-próba-szerencse-utánzás” útján. A tanulási szituációt és tartalmakat több 
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oldalról megerősítő, szemléltető – nem verbális, metakommunikációs és verbális – jelzésekkel 

kell kiegészíteni. A tevékenységek rögzítése és emlékezetbe idézése hatékonyabb, gyorsabb, ha 

az adott helyzetet és tartalmat – a tanuló számára a tevékenységet érthetőbbé, megragadhatóbbá, 

felfoghatóbbá tevő – komplex kommunikációs stratégiákkal erősítik meg. Az egyénileg 

kialakított gesztus- vagy hangjelzésektől kezdve a különböző kép-, jel-, 

szimbólumrendszereken keresztül a verbális kommunikáció bármely formája használható. 

1.14.12.2.3. Tevékenységtanulás kis lépésekben 

Egy-egy tevékenység elsajátítása során a tanuló apró részleteken akadhat el, ami lehetetlenné 

teheti az egész tevékenység végrehajtását. A tevékenységeket kis lépésekre kell bontani, de nem 

célszerű az egyes mozzanatok izolált gyakoroltatása, mert a szituációhoz és a tárgyhoz való 

kötődés miatt azt a tanuló nem fogja tudni célzottan és tudatosan beépíteni a mindennapos 

tevékenységekbe. A mindenkori tevékenységláncolatot (például öltözködés, főzés, terítés, 

étkezés stb.) teljes egészében célszerű tanítani, s a folyamatban érdemes esetleg egy-egy 

részletet aktuálisan célzottan gyakoroltatni. A tevékenység akkor nem veszíti el értelmét, 

jelentését és összefüggéseit a tanuló számára, ha a teljes folyamatot látja és tapasztalja. 

1.14.12.2.4. Tevékenységtanulás segítséggel – speciális irányítás és vezetés biztosítása a 

problémás tevékenységelem aktív végrehajtásához 

A pedagógusnak csak és kizárólag annyi segítséget kell nyújtania, amennyi feltétlenül 

szükséges. Első a verbális segítségadás, szükség szerint nonverbális jelzésekkel – gesztusok 

stb. – kiegészítve. Ezt követi a bemutatás és az utánzásra ösztönzés. A komolyabb motoros vagy 

intellektuális képességzavarral küzdő tanulóknál a bemutatás utáni próbálkozás már kiegészül 

motoros segítségadással. A vezetett aktív tevékenységen belül a segítségnyújtás fokozatai a 

határozott mozgásvezetéstől az érintésen alapuló („emlékeztető” jellegű) mozgáskontrollig 

terjedhetnek. A személyes segítségadás mellett – szükség esetén – döntő jelentősége van a 

rehabilitációs segéd- és segítő eszközöknek, melyek kiválasztása személyre szabottan, a 

cselekvési kompetenciát és a tevékenység jellegét szem előtt tartva történik. A segítségnyújtás 

mértékét fokozatosan kell csökkenteni. A cél, hogy a tanuló a cselekvésláncolatot képes legyen 

néhány verbális vagy egyéb kommunikációs jelzésre végrehajtani. 

1.14.12.2.5. A tanulási szándék gyengesége esetén a megfelelő tanulási motiváció 

kialakítása és fenntartása 

Kiemelt jelentősége van a megfelelő tanulási motiváció kialakításának, melynek legfontosabb 

feltétele a jó kapcsolat és a tanuló alapos ismerete (erősségei, gyengeségei, hiányosságai, 

meglévő képességei). Ez megalapozza a reális célok kitűzését, amivel elkerülhető a túl alacsony 

elvárások tanulást lassító, illetve a túl magas követelmények frusztráló hatása. 

A tevékenységeket célirányosan, értelmes szituatív összefüggésekbe helyezve célszerű 

gyakoroltatni. A tanulási és cselekvési motiváció eredményes lehet, ha egy tevékenység sikeres 

elvégzését egy, a tanuló által kedvelt és várt tevékenység követi (például: aki ügyesen 

közreműködik a kézmosásban, máris mehet uzsonnázni). Ehhez társul a pedagógustól kapott 

pozitív megerősítés, melynek közvetlenül a tevékenységmozzanat sikeres befejezése után kell 

következnie, mert a fejlődésnek ezen a szintjén a késleltetett jutalomnak nincs hatása a 

tevékenységre. Fontos, hogy összhang legyen a pedagógus verbális megnyilvánulásai és az 

azokhoz kapcsolódó nem verbális és metakommunikatív jelzések között. A megerősítés 

kezdetben intenzív, később – amikor a tevékenység végrehajtása már sikerélményhez juttatja a 

tanulót – a külső megerősítés fokozatosan leépíthető, és csak a befejezés után kell nyugtázni a 

sikert. 
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1.14.13. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

1.14.13.1. A kommunikáció és az interakció elve 

A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyos és halmozottan fogyatékos emberek 

egyik központi problémája. A fejlesztő nevelést-oktatást áthatja a kommunikatív megközelítés. 

A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A 

kommunikáció és az interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló 

közti távolságot. A világ jelenségeit, tárgyait, személyeit, eseményeit intenzív testi kontaktuson 

keresztül kell közvetíteni a tanulók felé. Az emberi és dologi világ feltárulása, a tanulás, a 

fogalomalkotás kezdeti lépései és a gondolkodás elemi műveletei csak az érzékelésen-

észlelésen keresztül, a testtel megragadott tárgyak, személyek és élethelyzetek közegében, a 

kommunikatív szituációkra építve lehetségesek. 

A nevelés-oktatás – személyes kapcsolatként értelmezett – folyamatában a gyógypedagógusnak 

a fogyatékos személy legegyszerűbb életműködéseiben, jelzéseiben is fel kell fedeznie a 

kommunikatív szándékot. Az interakció és a kommunikáció teszi lehetővé a kommunikatív 

viszony és a szociális kapcsolatok emberhez méltó alakulását, hozzájárul a csoportban történő 

nevelés megvalósításához, és segít a tanuláshoz szükséges motiváció kialakulásában és 

fenntartásában. 

1.14.13.2. A normalizáció és a participáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének az általánosan elfogadott és a Nemzeti 

alaptantervben is megfogalmazott nevelési elveken kell nyugodnia. 

A fejlesztő nevelés-oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 

számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető 

legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő és társadalmilag érvényes mintákat. 

Ezek: az emberi méltóság tiszteletben tartása; a napi, heti, éves ritmus kialakítása, tapasztalatok 

az egyes életszakaszokról; a szexualitás világába történő belépés előkészítése a felvilágosítás 

és a visszaélésekkel szembeni védekezés megismertetése útján. 

Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a 

képességekhez mért lehető legmagasabb szintű társadalmi beilleszkedést. Ehhez nem 

elsősorban a fogyatékos tanuló hiányzó képességeit kell pótolni, hanem az életkörülményeit 

szükséges úgy alakítani, hogy abban képességeinek maximumát nyújtva teljes emberi életet 

élhessen, illetve részt vehessen a társadalom életében. A részvételt, beilleszkedést a fogyatékos 

személy életkora is befolyásolja. 

Ha a tanuló fejlődése során bebizonyosodik, hogy magasabb szintű követelmények teljesítésére 

is képes, kezdeményezni kell az értelmi állapotának megfelelő gyógypedagógiai nevelési-

oktatási intézményegységben történő iskoláztatását, vagy biztosítani kell számára az egyéni 

előrehaladású nevelés és oktatás lehetőségét (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

4. §. 41. pont). 

1.14.13.3. A komplexitás, a személyiség-központúság, a szükségletorientáltság és a 

rehabilitáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítő fejlesztő, 

támogató, valamint gondozó eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük. 

Komplex formában valósul meg a hagyományos értelemben vett oktatás, fejlesztés, nevelés, 

terápia, az ápolás és a gondozás. A pedagógiai tevékenység a személyiséget komplexen – 

minden megmaradt és akadályozott funkciót, a tanuló egyedi szükségleteit egyidejűleg 
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figyelembe véve – közelíti meg. 

A sokoldalú, komplex fejlesztés, nevelés és oktatás megvalósításának alapfeltétele a 

szakemberek magas szintű felkészültsége és a teammunka (a szükséges egészségügyi, 

gyógypedagógiai, pszichológiai és más tudományterületekről eredő ismeretek szintetizálása, 

integrálása érdekében). 

A fejlesztés figyelembe veszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló élethelyzetét, a 

múltbeli tapasztalatokat, élményeket, a jelen állapotot és az érintettre váró jövőt: a múltra építve 

a jelenben a jövőre készít fel. Nem csupán az aktív fejlesztés és képzés számít nevelésnek, ide 

sorolhatók a részvétel, az átélés, a befogadás, az élmény pedagógiai hatásai is. 

1.14.13.4. A kooperáció és a tudatosság elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a legtöbb tevékenységben külső segítségre 

szorulnak, a cselekvés hibátlan és/vagy teljes kivitelezéséhez szükségük van egy partnerre. A 

kooperáció – együttműködés – legjellemzőbb sajátossága, hogy a pedagógus és a tanuló 

közösen vesznek részt a tanulási folyamat eseményeiben, egy közösen kitűzött cél érdekében, 

cselekvésük tervezését és kivitelezését egymástól függően és egymáshoz viszonyítva 

koordinálják. 

A kooperáció elve vonatkozik a fogyatékos tanulókkal foglalkozó valamennyi személy (szülők, 

pedagógusok, segítők, egyéb teamtagok stb.) folyamatos információ- és tapasztalatcseréjére, 

továbbá együttműködésére. 

A mindennapos tevékenységek során a fejlesztés alapját képező és az azt átfonó kommunikáció 

gyakorlása úgy eredményes, ha az elvárások következetesek és egységesek. Az egységes 

elvárások a tanulók számára könnyebben követhetők, és biztonságérzetüket is növeli. 

1.14.13.5. A differenciálás és az individualizáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tapasztalati és aktivitási lehetőségeik 

szempontjából heterogén csoportot alkotnak, ezért a nevelés-oktatás folyamán megfelelő 

differenciálásra van szükség. A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet: az érzékenységet 

fejezi ki az egyéni különbségek iránt; másrészt pedagógiai gyakorlat, amely a különbségekhez 

való illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. 

A differenciálás egyik formája az egyéni tanulás, az individualizálás. A tanulás-tanítás az egyéni 

gyógypedagógiai állapotfelmérés alapján, egyéni (individuális) tanulási terv – egyéni fejlesztési 

terv – szerint zajlik, amelyben egyénre szabott a célkitűzés, a didaktikai-metodikai elemek 

kiválasztása, a feladatok megvalósítása és az értékelés. 

A csoportban differenciáltan zajlik a feladatok gyakorlati megvalósítása. Lehetőséget kínálnak 

erre a kreatív, a zeneterápiás, a játékfoglalkozások, a közös étkezések, kirándulások, szabadidős 

és más programok, melyek során a tanulók olyan ismereteket szereznek, olyan képességeket és 

készségeket sajátítanak el, olyan élményekhez és tapasztalatokhoz jutnak, amelyeknek a 

szociális kapcsolatok fejlődésére is hatásuk van. 

1.14.13.6. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kiemelt tanulási és nevelési-oktatási 

feladatai és területei 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt feladatai és területei csak 

didaktikai szempontból választhatók el egymástól, a nevelés, oktatás folyamatában egymást 

áthatva, komplexen érvényesülnek. Az egyes fejlesztési területek céljainak meghatározása és a 

pedagógiai tevékenység feladatainak összegzése a konkrét nevelési-oktatási helyzetekben 

rugalmasan, a tanulók egyéni sajátosságainak, a fejlődés egyéni ütemének megfelelően alakul. 
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A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulásának és nevelésének kiemelt feladata, hogy 

 a tanulók a szükségleteiknek és képességstruktúrájuknak megfelelő nevelésben, 

oktatásban és fejlesztésben részesüljenek; 

 a fejlesztés a megfelelő és szükséges tartalommal történjék, segítse a lehetőség szerinti 

legnagyobb önállóság elérését és a megfelelően kialakított támogató környezetben a 

tanuló képességeitől függően a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést; 

 az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra, 

és igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

 a fejlesztő nevelés-oktatás keretében, a közösségi nevelés mellett kiemelt hangsúlyt 

kapjon az egyéni fejlesztés, törekedve azonban a kortárskapcsolatok kihasználására a 

szocializációs folyamatban; 

 a fejlesztő terápiák programjai váljanak a rehabilitációs pedagógiai program tartalmi 

elemeivé. 

A fejlesztő nevelés-oktatás területei: 

 Kommunikáció (alapkompetenciák, a tanulás és a gondolkodás kompetenciái, 

kommunikációs és digitális kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, 

társadalmi részvétel kompetenciái) 

 Mozgásnevelés (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas 

kompetenciák) 

 Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele. A 

dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése (alapkompetenciák, a 

tanulás és gondolkodás kompetenciái) 

 Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai 

dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

(alapkompetenciák, kreatív alkotás és önkifejezés kompetenciái, munkavállalás 

kompetenciái) 

 Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, 

a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása (alapkompetenciák, társadalmi 

részvétel és felelősségvállalás kompetenciái, személyes és társas kompetenciák) 

 Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, a megfelelő 

támogató környezetben az egyéni képességszint figyelembevételével a lehető 

legmagasabb szintű önállóság és önellátás képességének elsajátítása (beleértve a 

részvétel különböző szintjeit), az emberiszükséglet-kielégítés kultúrájának 

megismerése (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas 

kompetenciák, a tanulás kompetenciái). 

1.14.13.7. A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 

nevelése-oktatása során 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott tanulási és nevelési célok, kompetenciaterületek a 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy 

értelmezhetők, hogy azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges 

képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az 

alábbiakat szükséges figyelembe venni. 
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1.14.13.7.1. Testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészség a személyes életminőség és jóllét egyik meghatározó eleme. A súlyos 

és halmozottan fogyatékos emberek életében a károsodások komplex együttese, valamint ezek 

pszichofizikai kihatásai alapvető módon befolyásolják az életvezetést és az életkilátásokat, 

hiszen a meglévő szükségletek kielégítésének eszköztára csak korlátozottan áll rendelkezésre. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának – különösen a fejlesztő nevelés-

oktatás kezdetén – központi feladata az alapszükségletek kielégítése, a jó testi és lelki közérzet 

megteremtése, amelynek minden eleme az iskolai nevelés-oktatás alapvető, pedagógiai 

jelentőséggel bíró feladata is. Magában foglalja az elemi szükségletek kielégítését (a fejlesztési 

folyamatba épített ápolási és gondozási tevékenységeket), a megfelelő testi és pszichés közérzet 

kialakulásának támogatását, az emberi alapszükségletek elismerését az élet minden területén. 

Hozzá tartozik az e szükségletek megélését és differenciált kielégítését szolgáló alapfeltételek 

megteremtése, kielégítésük kommunikatív, pedagógiai és terápiás elősegítése, az önállóságra 

és az egészséges életmódra nevelés feladatainak programba építése. 

1.14.13.7.2. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

1.14.13.7.2.1. Az énkép, az önismeret kialakulása és a környezet fokozatos megismerése 

A személyiség fejlődésének és kibontakozásának alapfeltétele, hogy a tanulókban 

kialakulhasson az identitástudat, önmagukat autonóm személyként, az emberi és dologi világ 

aktív résztvevőjeként tapasztalják meg. A személyes identitás elsőként a test megéléséhez, 

differenciált érzékeléséhez és észleléséhez, a saját személyiségnek a másiktól való 

elkülönítéséhez, önmaga egyedi, autonóm személyként való megtapasztalásához kötődik. Az 

önazonosság kialakulásában mindezen túl meghatározó szerepet játszanak a személyes 

élmények és történések, amelyek az érintett személy egyedi élettörténetének alkotóelemeit 

adják. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében az identitás kialakulásának 

pszichofizikai feltételei jelentős mértékben korlátozottak lehetnek. Ezért a nevelés-oktatás 

kitüntetett és komplex feladata, hogy a tanulók pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját 

testükről és legszűkebb környezetükről, valamint e kettő egymáshoz való viszonyáról. Meg kell 

tanulniuk elkülöníteni magukat más személyektől, s a testséma kiépítése révén meg kell 

tapasztalniuk testük és – ezzel párhuzamosan – személyiségük határait. Mivel a súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók számára a környezet eleinte a másik ember testi jelenléteként 

élhető meg, a tágabb emberi, dologi és kulturális jelenségekre tagolódó világ számukra 

fokozatosan válik megismerhetővé. Ezért a fejlesztő nevelés-oktatás során az egyes tartalmakat 

koncentrikusan, egymásra építve, egymásra vonatkoztatva és egymásból kifejtve kell tanítani 

úgy, hogy a tanulók a tágabb környezet megismerése során mindig saját közvetlen 

tapasztalataikra és a már korábban megismert szűkebb környezetre támaszkodhassanak. 

Lehetővé kell tenni számukra az eltérő szenzoros modalitások (látás, hallás, tapintás, ízlelés, 

szaglás) közötti összefüggések megtapasztalását, illetve az ugyanazon modalitások által 

közvetített eltérő tartalmak elkülönítését. Szükséges, hogy megtanulják felismerni az életük 

különböző színterein, eltérő időpontokban szerzett tapasztalataik közötti kapcsolatokat, az 

azonosságokat és különbözőségeket, valamint fontos, hogy megtapasztalhassák az események 

ok-okozati összefüggéseit. 

1.14.13.7.2.2. Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és 

felkészülés a felnőttlét szerepeire 

Az a tény, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók személyiségfejlődése jelentősen 

nehezített, és életük folyamán számos akadállyal kell megküzdeniük, nem változtat azon, hogy 
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a növekedés és érés folyamatában megjelennek azok a szükségletek és igények, amelyek 

általában az egyes életszakaszok jellemzői. A tanulóknak a gyermek- és pubertáskort, az ifjú- 

és felnőttkort, végül az időskort jellemző tulajdonságok kibontakoztatásához segítségre van 

szükségük, hiszen számukra csak igen korlátozottan adottak a változó életszakaszokkal fellépő 

szükségletek és igények kielégítéséhez szükséges képességek. Az önállósodás, az autonóm 

döntéshozatal, a szociális kapcsolatok kiszélesedése, a párválasztás és a szexualitás világába 

való belépés a tanulók emberi jogai közé tartoznak. Mivel a kiszolgáltatottság mértéke nem 

értelmezhető az önrendelkezésre való képesség mutatójaként, a lehető legszélesebb körben – a 

mindennapi élet helyzeteiben is – biztosítani kell a tanulók számára a választás és önálló 

döntéshozatal lehetőségét. 

1.14.13.7.3. Médiatudatosságra nevelés 

Az információs és kommunikációs technikák a súlyos és halmozottan fogyatékos személyek 

életében és életvezetésében egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A tanulóknak 

kommunikációjukban, a szabadidő eltöltése és a művelődés terén, valamint későbbi életük 

során egyaránt szükségük lehet különféle kommunikációs eszközökre, illetve modern 

informatikai és számítástechnikai eszközökre, amelyeknek különösen nagy jelentőségük van a 

beszédet kiegészítő vagy azt helyettesítő (úgynevezett alternatív és augmentatív) 

kommunikáció terén, a mindennapos helyzetekben való eligazodás, a személyi függetlenség és 

az egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóság biztosításában. 

Az AAK alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok 

(beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű 

alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében 

súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló 

kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési igényű 

tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a 

hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, 

tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek 

(kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre 

szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek 

tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, 

segédeszközt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata 

megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális 

fejlődés lehetőségeit. 

Különösen indokolt, hogy a nevelés, oktatás, fejlesztés során kellő súlyt kapjon – a 

megfelelőképpen akadálymentesített, azaz hozzáférhetővé tett – informatikai és 

számítástechnikai eszközök, illetve egyéb más egyénre szabott kommunikációt segítő eszközök 

megismerése, használata. 

1.14.13.7.4. A tanulás tanítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása során a tanulás és 

tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös 

tanulási folyamaton megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes 

viszonyát, egymás megértésének lehetőségeit tanulják, és a másikat önmaguk jelzéseinek 

megértésére, kifejezéseik helyes értelmezésére tanítják. Erre alapozva – ezzel párhuzamosan – 

válik lehetségessé a tanulás és tanítás olyan megközelítése is, amelynek célja az egyes 

képességek, funkciók fejlődésének elősegítése és adott tevékenységek megtanítása. 
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Ennek során folyamatosan szem előtt kell tartani: 

 a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulási sajátosságait, és 

 a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételeit. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapvető tételei: 

 a tanulás és tanítás kezdeti lépéseként a tanulók legalapvetőbb szintű – akár vegetatív, a 

fizikai állapotváltozás legelemibb szintjén zajló – megnyilvánulásainak értelmes 

közlésként való felfogása és értelmezése; 

 a tanuló és a gyógypedagógus közti partneri kapcsolat fokozatos kialakítása; 

 következetes együttműködés; 

 a tanuló kommunikációs lehetőségeinek kipuhatolása, feltárása és kiaknázása; 

 mindennapi cselekvésekre alapozottság; 

 a tanulás része és színtere a tanuló alapszükségleteinek kielégítése is. 

1.14.13.7.5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a világot mindenekelőtt testi tapasztalataikon 

keresztül ismerik meg. Ezért fejlesztésükben kitüntetett helyet foglal el a kommunikáció, a 

szociális interakció, a másik ember megértésének és önmaguk kifejezésének kölcsönösen 

egymásra épülő fejlesztése. Ennek során számos tanuló számára lehetségessé válhat, hogy a 

kultúra alapvető fontosságú értékeit, annak számukra közelségbe hozható részeit megismerjék 

és megértsék. A képzőművészeti alkotásokról, zeneművekről, irodalmi művekről szerezhető 

tapasztalatok a fejlesztő nevelés-oktatás részét képezik. Fontos, hogy a tanulók környezete 

biztosítsa számukra az alapvető emberi jogokat, és mindenki törekedjen ezek betartására, 

megtapasztaltatására. 

1.14.13.7.6. Kulcskompetenciák értelmezése: a mozgás és a kommunikációs kompetenciák 

kulcsfontosságú szerepe 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátosságai miatt a Nemzeti alaptantervben 

megjelenő kulcskompetenciákat egy tágabb aspektusból kell megközelíteni. A 

gyógypedagógiai támogatás kiindulási pontja a fejlődő és kibontakozó ember; az 

alapkompetenciák közül a mozgás kiemelt jelentőségű, mert az alapozza meg a többi 

kompetencia kibontakozásának lehetőségét. A mozgásos kompetenciák fejlődésének 

támogatása a mozgásnevelés során valósul meg. A szövegértés és szövegalkotás 

kompetenciákat a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a kommunikációs 

kompetenciák megalapozásaként kell értelmezni. Az egyes kompetenciák fejlődését célzó 

támogatási lehetőségek leírását az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlásokban találjuk. 

1.14.13.7.7. A fejlesztő nevelés-oktatás területeire vonatkozó ajánlások 

1.14.13.7.7.1. Kommunikáció – a másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció 

fejlesztésének elősegítése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók az iskolai oktatás kezdetén alig rendelkeznek 

kommunikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy 

nehézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a tanulók és 

környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek 

feltárása és megteremtése, az önálló kommunikációs repertoár fokozatos kiépítése, amely által 
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képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba léphetnek más 

emberekkel, és hatást gyakorolhatnak környezetükre. 

Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen 

feltételező feladatai a következők: 

1. Bármely megnyilvánulás és testi – akár valamely vegetatív funkcióval összefüggő – állapot 

értelmes közlésként való értelmezése, és annak a testi kommunikáció eszközeivel való 

megválaszolása 

A 

megnyilvánulások 

közlésként való 

értelmezése 

A tanulók minden megnyilvánulása, nehezen értelmezhető cselekvéseik – 

vegetatív jelenségek, sztereotip mozgások, nagyfokú zárkózottság, 

passzivitás, autoagresszív vagy agresszív megnyilvánulások, 

inadekvátnak tűnő nevetés, eltérő sírási hangok, izomtónus-változás, 

megváltozott légzésritmus, artikulálatlan hangok, bármilyen színezetű 

indulatkitörések – fejlődéstörténetükre és a konkrét helyzetükre vonatkozó 

jelentőséggel bírnak, értelmezik a helyzethez való viszonyukat, kifejezik 

emocionális állapotukat. A helyzet elemzésével, tanulmányozásával a 

gyógypedagógus megértheti az aktuális jelentést, felismerheti a 

kommunikatív célt és/vagy tartalmat, és képes lehet az adekvát válasz 

megadására. 

Az egészségi 

állapotban 

bekövetkező 

változások 

kommunikatív 

megközelítése 

A tanulók különösen kiszolgáltatottak a betegségeknek, aminek hátterében 

elsősorban orvosilag feltárható okok állnak. A betegségek – mint bármely 

más életmegnyilvánulás – azonban számos esetben összefüggésbe 

hozhatók a tanulók emocionális állapotával és élettörténetével (pl. a 

szülők látogatásának elmaradása, a megszokott rutinok megbomlása, 

váratlan esemény bekövetkezése stb.). Szükséges ezek hátterének 

megismerése és – a lehetőségek függvényében – a beavatkozás. 

Testi 

kommunikáció 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációjának 

elsődleges eszköze a testük, hiszen számukra a világ és a másik ember 

ezen a szinten válik megélhetővé. Ezért az oktatási tartalmakat azok testi 

dimenziójában kell hozzáférhetővé tenni. 

 

2. A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensőséges kapcsolat kialakítása, valamint a 

kommunikáció iránti igény felkeltése és megerősítése 

Bizalmas és 

bensőséges 

kapcsolat 

kialakítása 

A tanulók kommunikációs motiváltságának felkeltéséhez a tanulók és a 

velük foglalkozó személyek között bizalmas, partneri és baráti 

(semmiképpen sem a szülő-gyermek kapcsolat mintáira épülő) kapcsolat 

kialakítására van szükség, melynek alapja a személyi állandóság. 

A bizalomteljes kapcsolat megtapasztalása a tanuló igényeihez és 

életkorához illeszkedően – pl. néven szólítás, kézbevétel, simogatás, a 

tanuló jelzéseinek figyelembevétele és az arra adott válaszok – biztosítható. 

A 

kommunikációs 

igény felkeltése, 

megerősítése 

A gyógypedagógus 

 törekedjen a tanulók figyelmének megtartására a tanulók által 

feldolgozható jelekkel (a szem- és testkontaktus folyamatos 

fenntartásával, a tanulóhoz intézett beszéddel); 
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 adjon adekvát, megfelelően időzített feleletet a tanulók reakcióira, 

hangadásaira (sírás, gőgicsélés, gagyogás), mozdulataira (mosoly, 

gesztikuláció); 

 kísérje az egyes helyzeteket beszéddel, folyamatosan visszatérő 

elemekkel (jelzésként szolgáló mozdulatok, a helyzet megnevezése, 

ismétlődő testhelyzet felvétele, a szituációra jellemző tárgy 

megmutatása stb.); 

 adjon megfelelő időt és segítséget a tanulóknak a helyzet 

megértésére és az orientálódásra. 

A 

kommunikáció 

folyamatossága 

A gyógypedagógus 

 forduljon a tanulók felé újra és újra minél több kommunikációs 

csatorna felhasználásával (szólítsa meg őket, beszéljen hozzájuk, 

kérdezzen tőlük, énekeljen nekik, vegye kézbe őket stb.); 

 fejezze ki önmagát, saját érzéseit és gondolatait, és erősítse meg a 

tanulókban azt az érzést, hogy érdemes kommunikálniuk és 

kifejezniük magukat; 

 minden megnyilvánulásnak tulajdonítson értelmet, és adekvát 

módon feleljen ezekre; 

 a kommunikáció folytonosságát igyekezzen biztosítani oly módon 

is, hogy tapasztalatait rendszeresen megosztja a tanulókkal 

foglalkozó többi személlyel, így a szülőkkel is. Ezzel teremtse meg 

a lehetőségét annak, hogy a tanulók kommunikációs jelzései valóban 

integrálódhassanak mindennapjaikba, a kommunikáció 

fejlesztésének eredményeként ne csak napjaik egy-két órája, hanem 

egész életük lehetőséget kínáljon számukra gondolataik közlésére 

vagy környezetük jelzéseinek megértésére. 

 

3. A tanulók szükségleteinek kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel, jelekkel, 

tárgyakkal, gesztusokkal, testkontaktussal) kísért kielégítése, a gondozási folyamatokban a 

pedagógiai és terápiás szempontok érvényesítése (fejlesztő gondozás) 

Az 

alapszükségletek 

kielégítése 

A mindennapos tevékenységek (személyi higiéné [fürdés, zuhanyozás, 

mosakodás, hajápolás, száj-, láb- és körömápolás]; öltözés, vetkőzés, 

levegőztetés; táplálkozás [evés, ivás]; ürítés stb.) biztosítása, támogatása 

pedagógiai jelentőséggel bír, és az oktatás szerves részét képezi. Az 

alapvető fizikai szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és 

munkatársai személyi segítőként (semmiképpen sem szülőként) legyenek 

jelen, és adjanak lehetőséget arra, hogy a tanulók alapvető, egyidejű 

tapasztalatokat szerezzenek saját testükről és a másik emberrel való 

kommunikatív együttlétről. Elsődleges szempontot jelentsenek a gondozók 

számára a tanulók személyiségi jogai a gondozási feladatok ellátása közben. 

A fejlesztő 

gondozás 

Az alapvető biológiai szükségletek kielégítése során a gyógypedagógus és 

a segítő munkatárs kiszélesítheti a tanulók élményhorizontját, segíthet 

stabilizálni szociális kapcsolataikat, és színteret adhat a szituációhoz kötött 
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tevékenységtanulásnak, gyakorlásnak. A fejlesztő gondozás során alakul ki 

az érzelmi kötődés, az elemi szociális kapcsolatok, a kommunikáció, 

valamint az én, a személyes identitás első körvonalai. 

Az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmaival mindig 

kommunikációval kell kísérni a cselekvést, a folyamatot komplex – egyénre 

szabott –, totális kommunikációs jelzésekkel kísérve a szokások 

kialakítására kell törekedni. A rituálék és szokások segítik a tanulókat a 

szituáció felismerésében, ami az adekvát együttműködés feltétele. 

Minden apró kommunikációs jelzést észre kell venni, ami a tanulók aktuális 

szükségleteire utalhat. 

 

4. Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos rutinhelyzetekben való 

tájékozódás elősegítése, a választás lehetőségének felkínálása, az igen-nem elkülönítése és 

alkalmazása 

Kapcsolatfelvéte

l és üdvözlés 

A gyógypedagógus 

 alakítson ki stabil szemkontaktust a tanulókkal. Amennyiben a 

tanulók vizuálisinformáció-felvétele organikus és/vagy 

funkcionális okból akadályozott, a kapcsolatfelvétel egyéb, 

kölcsönösen működőképes módjának kidolgozása szükséges, mely 

a tanulók számára érzékelhetővé teszi nyitottságát és készségét 

közléseik fogadására. Készítse elő az ehhez szükséges testhelyzet 

felvételét, és kommunikációjával közvetítse a tanulóknak, hogy 

mindig kész közléseiket és megnyilvánulásaikat figyelemmel 

kísérni; 

 egyénre szabott módon alakítsa ki a tanulók számára érthető 

üdvözlés és köszönés formáit, amelyeket a tanulók is használni 

tudnak, és amelyeket mások is alkalmazhatnak. 

Mindennapos 

rutinhelyzetek 

egyezményes 

kifejezése 

Egyes szituációkra egyezményes, minden esetben azonos – a tanulók 

számára érthető, de lehetőleg minél szélesebb körben ismert – tárgyak, 

jelzések, szimbólumok használata, ami a tanuló számára minden esetben 

felismerhetővé teszi e helyzeteket. 

A 

kommunikációs 

alapszabályok 

elsajátításának 

elősegítése 

A figyelem felkeltésének és megtartásának képessége, a kommunikációs 

szerepek megértése, a kommunikációs funkciók értelmezése, a közös 

figyelem kialakítása, a kivárás képessége mind a működőképes interakció 

alapjai. A gyógypedagógus teremtsen minél több lehetőséget a tanulóknak 

arra, hogy a kommunikáció alapvető szabályrendszerét megismerjék, és 

ezeket alkalmazni is tudják. 

Az önálló 

döntéshozatal 

előkészítése 

A gyógypedagógus 

 biztosítson lehetőséget, hogy a tanulók akár szóban, akár bármely 

más kommunikációs eszközzel igent és nemet mondjanak, 

kifejezzék elutasításukat egy helyzettel, személlyel vagy tárggyal 

kapcsolatban. Különös jelentősége van a visszautasítás szociálisan 

elfogadható módjai megtanításának; 
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 teremtsen választási helyzetet, amelyben a tanulók megérthetik, 

hogy szükségleteik kielégítésére két vagy több módon is lehetőség 

nyílik. Ennek az a jelentősége, hogy minden tanuló 

megtapasztalhatja a környezete feletti kontrollt. A tanuló azon 

élménye és tapasztalata, hogy képes a kívánsága szerint 

befolyásolni a környezete történéseit, a legerőteljesebb motiváló 

eszköz. Az alternatívák közötti választásra bármely, a tanuló által 

alkalmazott kifejezési forma – mozdulat, ránézés, hangadás stb. – 

alkalmas lehet. 

 

5. A nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság nyelvi 

birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának előkészítése 

A nyelvi 

eszközök 

folyamatos 

alkalmazása 

A gyógypedagógus 

 a nevelési-oktatási helyzeteket beszéddel vagy énekkel kísérje, a 

tárgyakat, eseményeket és személyeket nevezze meg, szem előtt 

tartva a „mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy” szabályát. Ezzel 

előkészítheti, hogy a nyelvi közlések a későbbiekben a konkrét 

helyzetekről leválva is értelmezhetők legyenek. Így fokozatosan 

lehetővé válik a tanulók számára a világ jelenségeinek fogalmi 

szintű megértése; 

 figyeljen arra, hogy a nyelvet kísérő metakommunikatív és 

paranyelvi mozzanatok (hangsúly, hanglejtés, dallam, ritmus) 

emocionális tartalmakat közvetítenek, és hitelesítik – vagy éppen 

cáfolják – a beszéd tartalmát. 

Amennyiben van olyan tanuló a csoportban, aki esetében az auditív 

információ felvétele nehezített, a pedagógus a nevelési-oktatási helyzeteket 

a tanuló számára érzékelhető gesztusnyelvvel vagy egyéb alternatív 

kommunikációs formában kísérje. Az emocionális tartalmak közlésére 

ebben az esetben is fektessen hangsúlyt. A beszédet ebben az esetben se 

hagyja el, mert azzal egyrészt lehetőséget teremthet, hogy a tanuló az 

auditív információk feldolgozása terén fejlődjön, másrészt a tanuló 

izoláltsága csökkenhet, mivel környezete számára is érthetővé válik 

kommunikációjának tartalma. 

A 

gyógypedagógus 

önkifejezése 

 

A gyógypedagógus 

 fejezze ki saját véleményét („Én szeretnék ezzel a labdával játszani. 

És te?”), ezzel minden egyes tanulót ösztönözzön kommunikációra; 

 tegye lehetővé, hogy a tanuló reagáljon, kifejezze saját attitűdjét, 

tiltakozását vagy beleegyezését; 

 az önkifejezéssel és a tanulók kommunikációjának motiválásával 

teremtsen lehetőséget arra, hogy a tanulók saját cselekvéseiket 

egyre inkább a beszélt nyelv kontextusában ismerjék fel. 

 

6. Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a kommunikációs eszköztár 
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egyénre szabott kiválasztása 

Kommunikációs 

eszköztár 

kiválasztása 

Figyelembe véve a tanuló mozgásállapotát, érzékszerveinek működését, 

kognitív képességeit, motiválhatóságát, kommunikációs igényét és szintjét, 

a gyógypedagógus válassza ki a tanuló számára legmegfelelőbb 

kommunikációs eszköztárat. 

Konkrét 

helyzethez 

kötődő 

eszközök 

alkalmazása 

A tárgyak, képek, testjelek, gesztusok vagy hangok beillesztése a nevelési-

oktatási folyamatba lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a mindennapos 

helyzetekben, a konkrét szituációhoz kötötten – de azoktól egyre 

függetlenebbé válva – kifejezzék szükségleteiket, és hatást gyakoroljanak 

környezetükre. 

Elvont 

kommunikációra 

alkalmas 

eszköztárak 

alkalmazása 

A magasabb szintű absztrakciós képességet igénylő kommunikációs 

eszközök (például kép-, jelkép- és szimbólumrendszerek, gesztusnyelv stb.) 

alkalmazása elsősorban azoknál a nem súlyosan értelmi fogyatékos 

tanulóknál eredményes, akik súlyos beszédzavaruk miatt nehezen fejezik ki 

magukat beszéddel. Ezek az eszközök lehetővé teszik számukra, hogy 

nyelvtanilag összetett, absztrakt mondatokat alkossanak, amelyek jelentése 

független lehet a konkrét szituációtól, illetve hogy kifejezzék magukat, 

kommunikáljanak környezetükkel, és – ha képességeik lehetővé teszik – a 

későbbiekben elsajátítsák az írott nyelvet, illetve annak elemeit. 

 

7. A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás üdvözlése, közösen végzett 

feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos foglalkozások során a tanulók cselekvéseinek 

egymás számára is értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele, a társakkal való test-, 

szemkontaktus formáinak megtapasztaltatása 

Csoportos 

foglalkozások 

Az intézményi rehabilitációs pedagógiai programba épített csoportos 

foglalkozások (például reggeli kör, közös étkezések, közös fejlesztő 

foglalkozások) és közös aktivitások (adott témáról való beszélgetés, közös 

éneklés stb.) lehetőséget teremtenek a közösség kialakulására. 

Az egymásra 

figyelés 

ösztönzése 

A gyógypedagógus ösztönözze, hogy a tanulók megismerjék egymást, 

tanulják meg egymás nevét. Serkentse őket, hogy figyeljenek mások 

cselekvéseire, és hívja fel az egyes tanulók figyelmét arra, hogy a többiek 

mit és hogyan csinálnak az osztályban. 

A tanulók közti 

közvetlen 

kommunikáció 

támogatása 

A gyógypedagógus egymás felé is közvetítse a tanulók megnyilvánulásait, 

a többi tanuló számára is kommentálja közléseiket, tegye lehetővé, hogy a 

tanulók egymással is kapcsolatba kerüljenek. 

 

8. A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a nagyobb önállóság és 

a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetőségének megteremtése 

A tágabb világra 

vonatkozó 

tartalmak 

Az iskola tegye lehetővé, hogy az oktatásban a tágabb világra vonatkozó 

tartalmak (természeti jelenségek, társadalmi jelenségek) is megismerhetők 

legyenek. 
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közvetítése 

Iskolán kívüli 

foglalkozások 

szervezése 

Az iskolán kívüli foglalkozások, kirándulások, más iskolák tanulóival való 

találkozás, közösségi tanulási és játéklehetőségek felajánlásával a 

gyógypedagógus teremtsen lehetőséget a tanulóknak, hogy minél szélesebb 

körű tapasztalatokat szerezzenek az emberi, kulturális és természeti 

világról. 

Integrált 

programok 

szervezése 

Az iskola integrált programok szervezésével biztosítsa a tanulók számára 

azokat a tapasztalatokat, amelyek a tágabb világ és a társadalom 

megismerését szolgálják, és lehetőséget teremtenek a megtanult 

kommunikációs formák új helyzetekben való kipróbálására és gyakorlására. 

 

1.14.13.7.2. Mozgásnevelés – A testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az 

önálló cselekvés ösztönzése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók többsége – túlnyomó részben a központi 

idegrendszeri (agyi) károsodás domináns jelenlétéből fakadóan – súlyos fokban 

mozgáskorlátozott. E területen a nevelés, oktatás, fejlesztés célja a tanuló testsémája 

kialakulásának elősegítése, a mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a 

károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás 

megelőzése és a mindennapos tevékenységek, valamint a tanulás, játék- és 

munkatevékenységek motoros feltételeinek kialakítása. 

Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen 

feltételező feladatai a következők. 

1. A szenzomotoros depriváció (az érzékelés-észlelés és mozgás nehezítettségéből adódó 

ingerhiányos állapot) csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások 

pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés), mozgásvezetéssel kiváltott 

(facilitált) mozgásokkal; az önindította mozgások ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos 

mozgások optimális feltételeinek megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és 

fejlesztése 

A saját test 

megélése és a 

testséma 

kialakítása 

A saját test megélésének és a testséma kialakításának elősegítése érdekében 

lehetővé kell tenni: 

 a test érzékelését mozgás közben, nyugalmi állapotban, a lazítás és 

feszítés állapotaiban; 

 a test térbeli helyzetének érzékelését különböző testhelyzetek 

felvételével és ezek megváltoztatásával; 

 az egyes testrészek differenciált érzékelését különböző szomatikus 

és vibratorikus (vibrációs, rezgés) ingerek biztosításával; 

 a rendelkezésre álló térben, annak eszközeit kihasználva a saját 

testnek az emberekhez és a dolgokhoz viszonyított helyzetének a 

térben való érzékeltetését; 

 a test pozitív megélését és a mozgás fejlődését az alapvető 

szükségletek kielégítése során – a fejlesztő gondozás módszerét is 

alkalmazva. 
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A tér és a téri 

viszonylatok 

megélése és 

tudatosítása 

A tér és a téri viszonylatok megélésének és tudatosításának elősegítése 

érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tanulók aktív és passzív módon is 

megtapasztalhassák a különféle téri viszonylatokat. Az önálló 

mozgásaktivitásra képes tanulók mozgásra ösztönzésével (gurulások, 

csúszások, forgások stb.) a gyógypedagógus segítse őket abban, hogy saját 

mozgásukról szenzoros visszajelzést kapjanak. 

A súlyosan mozgáskorlátozott tanulóknak is biztosítani kell a mozgás 

lehetőségét: rendszeres időközönként gondoskodni kell helyzetük 

megváltoztatásáról annak figyelembevételével, hogy ennek során 

megtapasztalhassák a mozgás élményét és a téri viszonyok alapformáit 

(közel-távol, alul-felül stb.). 

Testi 

kommunikáció 

alkalmazása 

A saját test érzékelésének lehetővé tétele közvetlen testi kontaktuson, testi 

kommunikáción keresztül (légzés, érintés, masszázs stb.). 

Aktivitás 

felkeltése, 

motoros 

válaszadás 

ösztönzése 

A különböző ingerek (szomatikus, vesztibuláris/egyensúlyi, 

vibratorikus/vibrációs, hallási, látási, tapintási stb. ingerek) biztosítása 

során az aktív motoros válaszadásra történő ösztönzés, kihasználva a 

tanulók mozgásos reakcióit az aktivitás kialakulásához és fejlődésének 

támogatásához. 

 

2. Pozicionálás, testhelyzet-korrekció, a helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, a 

kóros mozgásminták gátlása, a különböző tevékenységekhez szükséges stabil és biztonságos 

testhelyzetek kialakítása 

Helyes 

testhelyzetek 

felvétele 

A helyes testhelyzetek (fekvés, ülés) kialakítása és alkalmazása: 

 az általános testi funkciók (pl. légzés, emésztés stb.) javítása; 

 a következményes tünetek (pl. decubitus/felfekvés, 

kontraktúrák/ízületi mozgáspályák beszűkülése, deformitások stb.) 

megelőzése; 

 a mindennapos (önkiszolgálási) tevékenységek lehető legönállóbb 

kivitelezése (vizelet- és székletürítés, tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, 

étkezés stb.); 

 légzés, hangadás, tekintet, mimika, gesztusok, mutatás valamely 

végtaggal stb. optimális pozíciójának megtalálása és gyakoroltatása 

a kommunikáció motoros feltételeinek javítása érdekében; 

 a tanuló számára kényelmes, számára tetsző testhelyzet kialakítása. 

Gyógyászati és 

rehabilitációs 

segédeszközök 

alkalmazása 

A tanulók szükségleteinek megfelelően a pozicionálás (fekvő, ülő és álló 

testhelyzetek váltakoztatásának) lehetővé tétele különböző segédeszközök 

alkalmazásával. 

 

3. A mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával (a fejkontrolltól 

a felállásig) 
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Fej- és 

törzskontroll, 

testhelyzetek 

kialakítása, 

megtartása 

A fej- és törzskontroll kialakulásának segítése az érintett testtájak 

ingerlésével, az izomzat erősítésével, a szükséges mozgáselemek 

facilitálásával, a kóros mozgásminták gátlásával. 

A statikus testhelyzetek minél önállóbb megtartásának segítése 

segédeszközzel vagy anélkül (hason, háton és oldalfekvésben, ülés 

különböző eszközökön, állás segédeszközzel vagy anélkül). 

Helyzet- és 

helyváltoztatás 

A helyzet- és helyváltoztató mozgások kialakításának előkészítése, 

segítése a szenzomotoros ingerlés eljárásainak felhasználásával, a 

motoros aktivitás fokozásával. 

A helyzetváltoztató mozgások kialakítása és fejlesztése a fordulás, a 

végtagok emelése, a fej- és törzskontroll facilitálásával. 

 

4. A kézhasználat, a manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése 

A manipuláció 

fejlesztéséhez 

szükséges 

előfeltételek 

A helyes testhelyzetek kialakításának segítése, megteremtése, a 

kézhasználat feltételeinek megteremtése a manipuláció fejlesztése 

érdekében. A végtagok átmozgatása, kilazítása a kézhasználat 

feltételeinek megteremtése érdekében. 

A kézfelület 

érzékelésének-

észlelésének 

fejlesztése 

A taktilis, vibratorikus, vizuális ingerlés alkalmazásával a kéz 

érzékelésének, észlelésének elősegítése annak testsémába való stabil 

beépülése és a kézhasználat kialakítása érdekében. 

Koordináció 

fejlesztése 

A szem-kéz, száj-kéz és két kéz koordinációjának kialakítása és 

fejlesztése a különböző testhelyzetekben. 

Kézhasználat 

gyakorlása 

szituációhoz kötötten 

Az elsajátított kézfunkció beépítése a mindennapos tevékenységekbe, 

célzottan fejlesztve az önellátást és önkiszolgálást a tanult mozgások 

tudatos felhasználásával: 

 a kézhasználat gyakorlása a tanulók számára értelmezhető és 

jelentőséggel bíró tevékenységek során; 

 a kézhasználat gyakorlása a kommunikációs funkciók javítása 

érdekében; 

 a kézhasználat, manipuláció lehetőségeinek kihasználása az 

irányított játék-, tanulási, kreatív és munkatevékenységek 

során; 

 a rehabilitációs foglalkoztató (ergo-) terápia elemeinek 

beépítése a kézhasználat, a manipuláció fejlesztésébe. 

Segédeszközök A kézhasználat és a manipuláció javítása érdekében a tanulók 

szükségleteinek megfelelően gyógyászati és rehabilitációs 

segédeszközök alkalmazása. 
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5. A kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése 

Pozicionálás A megfelelő (megfelelően ellazított) testhelyzetek kialakítása a 

kommunikációs funkciók gyakorlásához. 

Mozgásgyakorlato

k végzése a 

kommunikáció 

kialakítása 

érdekében 

A gyógypedagógus az alkalmazott (alkalmazható) kommunikációs 

csatornától és/vagy eszköztől függően a foglalkozások során: 

 segítse elő a mutatásra alkalmas testrész (fej, felső végtag[ok], 

alsó végtag[ok]) célirányos mozgásainak kialakítását és 

gyakoroltatását; 

 javítsa a beszédszervek funkcióit (légzőgyakorlatok, 

fonáció/hangadás, szájmotórium funkcióinak fejlesztése orális 

ingerléssel, masszázzsal, evésterápiával stb.). 

  

1.14.13.7.3. Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív 

birtokbavétele – A dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók dologi világhoz való viszonya a fejlesztő nevelés-

oktatás kezdetén sok esetben szinte csak a táplálékfelvétellel, a testápolással és az öltöztetéssel 

kapcsolatos passzív élményekben merül ki. Kezdetben ez jelenti a világot, melyben otthon érzik 

magukat, amelyet észlelni képesek és uralni tudnak. Az ebből eredő kényszerű befelé figyelésük 

megakadályozza őket abban, hogy felfedezzék a világot. Ezért a fejlesztés feladata az 

érzékelhető és észlelhető világ megnyitása, a dologi és emberi világ rendjének felfedeztetése és 

a valóságmegismerés tágítása a magasabb rendű kognitív folyamatok bekapcsolásával. Ebből 

eredően az oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező feladatai a 

következők: 

 

1. A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése 

a) A külvilág felé fordulás és a dologi világ megélésének elősegítése 

Az első feladat, hogy a szakember egy elszigetelt világból a közös világba segítse eljutni a 

tanulót, majd olyan új tapasztalatok megszerzését tegye lehetővé számára, melyek a kifelé 

fordulásra ösztönzik. 

Közös 

irányultság egy 

közös világra 

Cél a kifelé fordulás, a tanuló figyelmének a közös világra irányítása. Olyan 

élmények biztosítása, amelyek felkeltik érdeklődését, és amelyekre pozitív 

módon reagálhat. Ez tanulónként más és más módon valósulhat meg, a 

meglévő képességtől függően változhatnak az előnyben részesített ingerek 

és tevékenységek. 

Ösztönzés az 

aktivitásra, a 

külvilág aktív 

felfedezésére 

A tanulók önmagukat általában a környezet aktív felfedezése (explorálása) 

során tevékenységük és észlelésük forrásaként élik meg, azonban a súlyos 

és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a világ megélése és alakítása a 

motoros akadályozottságból eredően részben eltérő feltételek között zajlik. 

Az aktivitásra ösztönző környezet kialakítása figyelemfelkeltő és könnyen 

mozdítható, működésbe hozható eszközök használatával valósítható meg. 

 Különböző eszközök és anyagok segítségével – szociális interakcióba 
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ágyazottan – a figyelem felkeltésére, a világ felé fordulásra és annak aktív 

megtapasztalására ösztönző ingerek biztosítására van szükség. Alkalmazni 

kell a mozgásnevelés során kialakított testhelyzeteket, a fejkontrollt és a 

manipulációt elősegítő segédeszközöket. 

A szenzoros 

funkciók 

fejlesztése 

Szükséges minden érzékelési terület (látás, hallás, tapintás, 

mozgásérzékelés, kinesztetikus és proprioceptív érzékelés [/különböző 

testrészek testhez viszonyított helyzetének érzékelése], szaglás és ízlelés 

stb.) fejlesztése a következő szinteken: figyelem, érzékelés, észlelés, 

differenciálás, emlékezet, szerialitás. 

 A szenzomotoros funkciók fejlesztése történhet: 

 a bazális stimuláció vagy más, a tanuló szükségleteinek megfelelő 

koncepció, módszer és eszköz alkalmazásával; 

 cselekvésbe ágyazottan, felhasználva a mindennapi tevékenységek 

adta alkalmakat (például a szaglás és az ízérzékelés fejlesztése, az 

ízekre való figyelés, a különböző ízek, szagok, illatok 

megkülönböztetése, az ezekre való visszaemlékezés természetes 

helyzetben, étkezés és evésterápia során is). 

 A gyógypedagógus 

 használja ki az alapvető szükségletek kielégítésének alkalmait a 

tanulók testérzékelésének fejlesztéséhez; 

 biztosítson különféle akusztikus ingereket a zeneterápia 

eszköztárának alkalmazásával. Az érdekes, különleges akusztikus 

ingerekre – kutyaugatás, fűrész hangja, csörömpölés stb. – külön fel 

kell hívni a tanulók figyelmét, ösztönözni kell őket a hangingerre 

való figyelésre, differenciálásra és az előzőekkel való 

összehasonlításra; 

 tegye lehetővé figyelemfelkeltő és személyre szóló, egyszerű vagy 

éppen összetett vizuális ingerek észlelését. Helyezzen fényes, 

csillogó, élénk, színes, mozgó vagy éles kontrasztos tárgyakat a 

tanuló látóterébe. A látásnevelés eszközei (színes lámpák, mozgó 

fények, fényorgona stb.) is használhatók a vizuális észlelés 

fejlesztésére. 

 A taktilis érzékelés a bazális terápia eszközeivel, cselekvésbe ágyazottan 

minden manipuláció során fejlesztendő (a tanulók figyelmének felhívása a 

tapintott anyag minőségére, felületére, hőmérsékletére). A tanulókat 

ösztönözni kell arra, hogy a tapasztaltakat eddigi emlékeikkel 

összehasonlítsák. 

 A proprioceptív és a kinesztetikus észlelés témakörét a mozgásnevelés 

tartalmazza, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a saját test helyzetének 

és mozdulatainak érzékelése és érzékeltetése a mindennapi tevékenységek 

során is folyamatosan megtörténhet (öltözködés, tisztálkodás stb.). A 

tanulók kapjanak verbális és vizuális megerősítést saját testük helyzetéről, 

mozdulataikról. (Érdemes például nagy tükröket használni az öltöző- és 



195 

 

tisztálkodóhelyiségekben, valamint a tornaszobában, tornateremben.) 

 

b) Az önindított, célirányos, akaratlagos mozgás elősegítése és annak következményei 

A gondolkodás későbbi műveletei az érzékszervi és a mozgásos struktúrák 

összekapcsolódásából erednek. Az észlelés és a mozgások koordinációjában a tanulás fontos 

szerepet játszik. Ehhez a tanuláshoz elengedhetetlen az önindított mozgások minél gyakoribb 

kivitelezése. Ezáltal a tanulók önmagukat a cselekvés végrehajtójaként ismerik fel, és 

szándékosan kezdenek cselekedni. 

A szenzoros és a 

motoros 

működések 

összekapcsolása 

A cél az érzékelés és a mozgás (például a látás, a nyúlás és a fogás, a hang 

irányába fordulás vagy a hangforrás keresése) összerendeződésének 

elősegítése. 

 A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál az önindított 

mozgás gyakran nehezen kivitelezhető. Ezért a teret, az eszközöket 

a tanuló adottságaihoz kell adaptálni, különös tekintettel arra, hogy 

a manipulálható tárgyaik legyenek számukra elérhető közelségben, 

vagy biztosítva legyen a tanuló számára a helyváltoztatás 

lehetősége. A manipulációt, fejkontrollt segítő testtartás és a 

segédeszközök használata – a tanulók szabadon történő 

közlekedése a csoportban – legyen természetes. 

 A segítés szükség szerint irányulhat a figyelemfelhívó inger felé 

fordulásra, az ingerkibocsátó tárgy megérintésére, 

megtapogatására, az azzal folytatott manipulációs tevékenységre, a 

mozdulat helyes kivitelezésére, elegendő időt hagyva a mozgásos 

tapasztalatszerzésre, valamint a tapasztaltak feldolgozására, 

beépítésére. 

A tér 

felfedezésének 

elősegítése 

Míg az állandó befelé figyelés egyben a tér mellőzését jelentette, a 

cselekvéssel, a térben való manipulálással, mozgással kezdetét veszi a téri 

irányok és térbeli viszonyok megismerése. Feladat a minél többrétű térbeli 

tapasztalat megszerzésének biztosítása. 

 A testhelyzetek gyakori váltogatása, a különböző vesztibuláris/egyensúlyi 

ingerlést adó játékok még az önindított mozgásra nem képes tanulóknak is 

segíthetnek, ha minél többször megtapasztalják az alapvető téri 

viszonyokat, mint a „fent” és a „lent”, az „előre”, a „hátra” és az „oldalra”. 

A fejlesztés, a térbeli tapasztalatszerzés lehetséges eszközei: 

 elegendő tér a mozgáshoz; 

 olyan megmászható, felborítható, gurítható puha tárgyak, 

amelyekbe bele lehet bújni, alá, mögé lehet mászni, bele lehet 

dobálni és ki lehet venni belőle dolgokat; 

 szabadtéri játékok, játszóterek és a természet rendszeres látogatása. 

Megfelelő számú segítő személyzettel és személyre szabott 

adaptációkkal kivitelezhetők a fel- és lemászások, a forgások, 

gurulások, lengések. 
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Az idő 

strukturálásának 

elősegítése 

A világ felé fordulással az idő strukturálódása is kezdetét veszi. Az 

örömmel végzett cselekvéseket már lehet várni, s az örömteli 

cselekvéseknek sorozata is lehet. Törekedni kell a napi és heti 

rendszerességre, az időbeli tájékozódás – mely a kis egységektől halad a 

nagyobb egységek felé – megkönnyítésére. A napok sorrendje 

érzékeltethető az egyes napokra jellemző tevékenységek váltakozásával. A 

gyógypedagógus erősítse meg az időbeli tájékozódást a tanulókkal 

alkalmazott – egyénre szabott, vizuális vagy taktilis – kommunikációs 

módszer segítségével is. Az aktuális tevékenység jelzéséről fokozatosan 

térjen át az elmúlt, az aktuális és az elkövetkező tevékenység jelzésére. 

Ezután az egész nap tevékenységeit jelző napirendről fokozatosan térjen át 

a heti rendre. Ha a tanuló képességei lehetővé teszik, ezután vezethető be a 

havi, majd éves terv, a naptár közös áttekintése. Ezt a folyamatot 

nagymértékben segíti, ha a gyógypedagógus minden napnak, hónapnak 

egy-egy egyedi eseményét emeli ki, melyet a közösen készített naptárban 

jelez, a tanuló számára érzékelhető vizuális vagy taktilis módon. 

Az elmúlt, átélt élmények felelevenítésével – fényképek, képeslapok, videó 

segítségével – a megismerés határai a múlt felé tágíthatók, míg a tervezett 

események elővételezésével a jelenből a jövő felé tekinthet ki a tanuló. 

A természeti 

világ 

megismerése 

Az idő strukturálásának legalapvetőbb egységeit a természet változásai 

(napszakok, évszakok, állatok, növények és emberek fejlődése, növekedése 

stb.) adják, ezért a fejlesztő nevelés-oktatás biztosítsa annak lehetőségét, 

hogy a tanulók közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a természeti világ 

jelenségeiről, és a velük kapcsolatos tevékenységeket maguk is 

végezhessék (évszakoknak megfelelő játékok, szokások). 

 

2. A szemiotikai funkciók (a jelek és jelenségek értése és megértése) megjelenésének, a valóság 

ábrázolásának segítése 

A világot alkotó tárgyak és jelenségek rendszeres és gyakori megtapasztalásával a tanulókban 

először emlékezeti képek alakulnak ki, majd állandósuló sémák, melyek a képzelet segítségével 

előkészítik a fogalmak kialakulását. A fogalmak lehetnek konkrét, illetve a kognitív fejlődés 

magasabb szintjén elvont fogalmak és az ezekkel történő gondolkodási műveletek. A súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók, különösen, ha az értelmi fogyatékosság súlyos fokban van 

jelen, rendszerint ezen a konkrét fogalmi szinten tudnak leginkább értelmi műveleteket végezni. 

Ha a kognitív fejlődés magasabb szintjére eljutottak, utalni tudnak a jelen lévő, a jelen nem 

lévő, az elmúlt vagy még meg sem történt eseményekre, dolgokra. A valóság ábrázolását 

mozdulatokkal, szimbolikus játékkal, tárgyakkal, képekkel, taktilis jelzésekkel és verbalitással 

szükséges elősegíteni. 

Az utánzás 

tanítása, 

utánzásra 

késztetés 

A megfelelő mozgásos utánzáshoz rendszeres, önindított mozgásra és 

utánzásra érdemes mintára van szükség. Az utánzás ismételgetéssel 

kezdődik. A gyógypedagógus végezzen olyan gesztusokat, mozdulatokat, 

amelyeket a tanuló – még bizonyos idő elteltével is – maga is végre tud 

hajtani. Kezdetben a gyógypedagógus is utánozhatja a tanulót, ezzel 

könnyebben előhívhatja és megértetheti az utánzást. 

Alkalmazni kell azokat a mozgásnevelés során kialakított testhelyzeteket, 

amelyekben a tanuló szabadon tud mozogni. A fejkontroll kivitelezése és a 
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szemkontaktus felvétele esetleg segédeszközök használatát is igényli. 

A közös éneklés, a reggeli kör alkalmával sok lehetőség nyílik 

mozdulatokkal kísért mondókák tanulására. A mozdulatok mindig a már 

ismert, gyakran végzett cselekvésekre utaljanak. 

Szimbolikus 

játékok 

alkalmazása 

A funkcionális (sokszor sztereotip) játékhasználatból a gyógypedagógus 

segítse a játéktárgyak beépítését egy szerepszituációba (például a korábban 

csak ide-oda tologatott autó építőanyagot vagy ennivalót szállítson). 

Alkalmat kell teremteni arra, hogy a tanulók a különböző mozdulatokkal, 

hangokkal, tárgyakkal jelölhessék és lejátszhassák a képzeletükben, 

emlékeikben élő valóságot, a szimbolikus játékon keresztül 

feldolgozhassák feszültségeiket is. A szerepjáték (babázás, fodrászjáték, 

főzőcskézés, boltos játék) így fontos része lesz a súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének-oktatásának. 

Nem kell mindig ragaszkodni az élethű játéktárgyakhoz: a „mondjuk, hogy 

ez a...” fordulat fokozatos bevezetésével, az egyre sablonosabb, a 

valóságostól eltérő külsejű tárgyak használatával a tanulók előrébb 

juthatnak az elvonatkoztatásban. 

A rajzolás 

elősegítése, a 

rajz fejlesztő 

hatása 

A rajzolás mint funkció kialakításához szükség van egyéni 

segítségnyújtásra (pozicionálás, adaptált segédeszközök stb.). A rajzolás 

lehet egyszerűen egy örömszerző tevékenység, magasabb szinten nem 

tudatos önkifejezési forma, kommunikációs eszköz. 

„Nyomot hagyni a papíron” egyéb eszközökkel is lehetséges. Figurás 

nyomdával pl. egész események megjeleníthetők. Ha egy tanuló már 

legalább két dolog közül tud választani, a nyomda önálló kiválasztása után 

a papíron az általa megjelölt helyre segített mozdulatokkal nyomdázhat. A 

formarészletek színeinek variálásával egyedivé, sajátjává teheti munkáit. 

Az önálló mozgásra képes tanulók kapjanak lehetőséget az önálló 

rajzolásra. A ceruzát foghatják kézben, szájban, lábujjak között, de 

felszerelhető csuklóra, fejpálcára vagy egyéb segédeszközökre, 

amelyeknek már kismértékű elmozdításával is önállóan tudnak alkotni. 

Becsüljük meg ezt az alkotást, díszítsük vele a csoportszobát vagy az 

iskolát. 

Azokkal a tanulókkal, akiknél a vizuális információfelvétel akadályozott, 

tárgyakból, tárgyrészletekből készíthetők képek, melyek a számukra 

lényeges taktilis információfelvételt segítik, fejlesztik. 

A szóbeli 

(verbális) – vagy 

alternatív és 

augmentatív 

(szóbeli 

kommunikációt 

helyettesítő vagy 

kiegészítő) 

eszközökkel 

segített – 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknál a verbális kifejezések 

helyett sok esetben alternatív kommunikációs formákra van szükség, ami 

mindig a tanuló egyéni adottságaitól függően alakítandó ki. A jelek, 

szimbólumok, ábrák megértésének tanítása egyúttal az absztrakciót és a 

gondolkodást is segíti. 

A kommunikációs forma építőköveinek alkalmasaknak kell lenniük arra, 

hogy azokkal a tanuló saját világát leírhassa, gondolatait megjeleníthesse, s 

környezete felől érdeklődhessen. A tanulók egyéni adottságaitól és 

akaratától függ, hogy a számukra választott kommunikációs rendszer 
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önkifejezés mekkora nyelvi egységeket tartalmaz. E nyelvi egységek a fejlesztés során 

tudatosan bővíthetők a tanuló értelmi képességei és akarata szerint. 

 

3. Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése- átmenet a ténylegesen elvégzett cselekvés és a 

csak fejben végzett értelmi műveletek szintje között 

A tanulók ezen a szinten már képesek eligazodni az általuk ismert helyeken, eltalálnak az épület 

egyik pontjából a másikba, de nem képesek lerajzolni vagy más úton visszaadni, hogyan is 

találnak el oda. Emlékeik még mozgásosak, a reprezentáció új síkján még nem képesek 

rekonstruálni, amit a cselekvés síkján már megszereztek. Ha az önálló helyváltoztatás 

nehezített, a téri megismerés elhúzódik, s a téri reprezentáció megjelenése is sokáig várat 

magára vagy teljesen el is maradhat. Ebben a szakaszban a fejlesztő nevelés-oktatás feladatai a 

következők: 

A téri 

megismerés 

interiorizálásána

k elősegítése 

A téri megismerés segítése személyre szabott segítség biztosításával. 

A bejárt, megismert teret jelölhetővé, lejátszhatóvá kell tenni. Mindez kis 

lépésekben haladva történik, például a „hol van?”, „merre találom?”, „hová 

rajzoljam?” kérdések tudatosításával és sikeres megválaszolásának 

elősegítésével. 

A térben történt változások felfedezését, megértését segíti a tér ábrázolása 

makettekkel, terepasztallal, rajzokkal, mozgásos feladatokkal. 

A több 

szempontú 

gondolkodás 

elősegítése 

E szakasz kezdetére jellemző, hogy a tanulók még nem képesek egyszerre 

több szempontot figyelembe venni, egyszerre csak egy kiválasztott 

szempont szerint értékelik a jelenségeket. A fejlesztés feladata annak 

elérése, hogy a tanulók egyszerre több szempontot is figyelembe és számba 

tudjanak venni. 

A decentráció 

(egyszerre több 

szempontra való 

figyelés; 

szempontváltás) 

elősegítése 

A fejlesztés célja a térre, időre, mennyiségre, távolságra, magasságra stb. 

vonatkozó decentráció, az egyéni helyzettől független gondolkodás 

kialakulásának segítése (például annak belátása, hogy az asztal előttem 

van, de másnak balra esik), a relációkat képviselő jelek és viszonyfogalmak 

megismertetése, használata. 

A közös játék alkalmas arra, hogy a játéktevékenységek során az eltérő 

szempontok, a többi tanuló perspektívája felismerhető, belátható legyen, és 

a tanuló megértse, hogy más szemszögből másképpen mutatkozhat meg 

ugyanaz a dolog. 

 

4. A konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, a cselekvések 

logikai struktúrájának kialakítása, a tér, az idő és a tartam, a sorozatok, halmazok elemi 

fogalmainak elsajátítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének-oktatásának alapja a 

cselekvéses tanulás, de a meglassúbbodott vagy zavart mozgásfejlődés miatt számolni kell az 

érés esetleges időbeli elhúzódásával. Ebben a szakaszban a tanulók fokozatosan 

megtapasztalják az anyag és a súly állandóságát, és ismereteket szereznek a tömeg fogalmáról. 

A gondolkodás fejlődésével mód nyílik a téri viszonylatok absztrakt megismerésére is. 

Kialakulnak azok a minőségi műveletek, melyek a teret strukturálják: térbeli, egymást követő 
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sorrend és szakaszok vagy távolságok elkülönítése; a hosszúság, a felszín stb. megmaradása. 

Összekapcsolódnak az időrendi összefüggések (előtt, után) a tartam összefüggéseivel (rövid 

vagy hosszú ideig). A tanulók egyszerre több tulajdonság alapján osztályozzák a tárgyakat és a 

fogalmakat, és több szempontból is képesek csoportosítani azokat. A számfogalom és a 

matematikai gondolkodás kialakulásában jelentős szerepet játszanak az absztrakt műveletek. 

A formális gondolkodás szakaszába jutott tanuló képes olyan elvonatkoztatásra és 

általánosításra, amelynek nincs szükségszerű kapcsolata a valósággal vagy a tanuló saját 

elgondolásával. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók közül általában kevesen jutnak el 

ebbe a szakaszba. Az ő esetükben az egyén számára legmegfelelőbb fejlesztés érdekében 

irányadónak kell tekinteni a fogyatékosság típusához illeszkedő irányelvek további releváns 

fejezeteit is (Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei), és kezdeményezni 

kell az értelmi állapotuknak megfelelő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegységben 

történő iskoláztatást, vagy biztosítani kell számukra az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás 

lehetőségét (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. 41. pont). 

1.14.13.7.4. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés – Az emberi lét 

esztétikai dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a műalkotások hozzáférhetővé tétele és 

azok önálló létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok a fejlesztő nevelés-oktatás 

integráns részét képezik. A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások 

megtapasztalása és önálló létrehozása lehetővé teszi a tanulók számára a befogadás, a megértés 

komplex emocionális és kognitív formáinak megtapasztalását, valamint a kreatív alkotás, 

létrehozás lehetőségét nyújtja számukra. Fontos, hogy a tanulók megtapasztalják, hogy maguk 

is képesek pozitív módon adni valamit a világnak. 

Ebből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen 

feltételező feladatai a következők. 

 

1. Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi művészeti tapasztalatok 

hozzáférhetővé tétele, ezek örömforrásként való megélésének segítése 

Elemi esztétikai 

élmények 

Az elemi esztétikai élmények rendszeres megtapasztalásának segítése a 

fények, hangok, hangdialógusok, zeneművek közvetítése, megmutatása 

által, a mozgás (a tánc elemeinek beépítése) hozzáférhetővé tételével. 

Célja: 

 a tanulókat segítse abban, hogy saját testükön és a másik emberrel 

való együttlétben – a légzés, a szívverés, a beszédritmus, a 

mozdulatok, az egész test egyes mozgásainak ritmusos ismétlődése, 

a hangdialógusok, énekek, mondókák, illetve ezek 

összekapcsolódása során – ritmust ismerjenek fel; 

 a műalkotásokkal vagy azok elemi formáival való találkozás során 

a tanulók számára lehetővé tegye a felfedezés, a rácsodálkozás 

örömének, az újdonság élményének megtapasztalását, a 

műalkotásokhoz kapcsolódó érzelmek (boldogság, szomorúság, 

meglepődés stb.) átélését; 

 segítse az új tapasztalatok összevetését, ezek egymás közötti 

kapcsolatainak, eltérő jellegének felismerését, használja ki az egyes 
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művészeti tevékenységek több érzékszervre hatást gyakorló 

jellegét (például a zene akusztikus és vibratorikus/vibrációs 

modalitásainak összefüggéseit, a zene mint hallható, tapintható – 

akár számítógép segítségével – látható tulajdonságait); 

 a foglalkozások kezdetének vagy végének, valamely cselekvéssor 

megkezdésének, tevékenységek zenei aláfestésének 

alkalmazásával az esztétikai elemek – akár rituálészerűen végzett – 

nevelési helyzetekbe illesztésével lehetővé tenni a tanulók számára 

egyes zenei motívumok, képek, mondókák ismétlődő felismerését. 

Minden tanulónál törekedni kell annak felmérésére, hogy melyek azok az 

élményforrások, melyek később beépíthetők szabadidős tevékenységének 

tartalmas eltöltésébe, és mely élményekből kiindulva lehet segíteni a 

tanulót a szabadidős tevékenységek kiválasztásában, a pihenésben, 

relaxálásban. 

A 

tevékenységekről 

felerősített 

szenzoros 

visszajelzések 

adása 

A gyógypedagógus 

 a szenzoros (érzékeléssel kapcsolatos) visszajelzések segítése, 

utánzása, a különböző érzékelési modalitások összekapcsolása által 

segítse a tanulókat saját cselekvéseik érzékelésében, észlelésében; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók a zenehallgatás során, a zene 

ritmusát követve mozoghassanak, táncolhassanak; testüket 

ritmusra mozgassák, azon doboljanak; alkalmazzon erre a célra 

kialakított hangszereket vagy használati tárgyakat, természetes 

anyagokat. 

A tevékenységek során a tanulók minél több alkalommal kapjanak 

lehetőséget a választásra annak érdekében, hogy egyre tudatosabban 

tudjanak részt venni a foglalkozásokon, majd azok egyes elemei 

beépüljenek a szabadidős tevékenységbe vagy az önálló játékba is. 

 

 

2. Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi művészi tevékenységek végzése és a közös kreativitás 

élményének megtapasztalása 

Művészi 

tevékenységek 

hozzáférhetővé 

tétele 

A gyógypedagógus ösztönözze a tanulókat önálló vagy közösen végzett 

cselekvésre, tegye lehetővé számukra, hogy elemi művészeti 

tevékenységeket végezzenek vagy ezekben részt vegyenek; ennek során 

aktívan kipróbálhassák az alkotás, a kreatív tevékenykedés élményét, és 

megtapasztalhassák, hogy befolyással vannak a dologi és emberi világra. 

 A fejlesztő nevelés-oktatás 

 tegye lehetővé zenei élmények megélését a zeneművek 

meghallgatása, az önálló vagy közös zenélés során: speciálisan 

kialakított hangszerekkel, közös, táncos improvizációval, 

énekléssel, a zenéhez kapcsolódó élmények és érzelmek 

megbeszélésével; 
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 a tanuló befogadóképességének megfelelően tegye lehetővé az 

irodalmi alkotások (ritmus, hanglejtés, hangulat, mondókák, versek, 

mesék, rövid történetek) megismerését, a megismert alkotásokkal 

kapcsolatos érzelmek, események, személyek helyzetének, 

dilemmáinak megismerését és átélését; 

 nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók – amennyiben 

képességeik ezt lehetővé teszik – elsajátítsák a kézműves technikák 

alapvető fogásait; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók különböző játékos tevékenységek 

során (festékkel csöpögtetni, kézzel, lábbal, szájjal képeket rajzolni, 

színes port húzni, grafitot szétdörzsölni, gyurmát szétnyomni) 

érzékelhessenek különböző formákat, tér- és színhatásokat, és 

közreműködhessenek különböző formák, terek (dobozokból házat 

építeni, sátrat verni stb.) létrehozásában; 

 használja ki, hogy a közösen kialakított terek lehetőséget nyújtanak 

számos tapasztalat (szoros, tágas, otthonos, csendes stb.) 

megélésére; 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók minél többet kísérletezhessenek a 

különböző anyagokkal, technikákkal önállóan is, a későbbiek során 

pedig ezek jelenjenek meg mint önálló szabadidős tevékenységek. 

A művészeti 

tevékenységek 

közösségi 

dimenziójának 

kiaknázása 

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók megosszák egymással a kreatív 

tevékenységek során felmerülő gondolataikat, kifejezhessék a társaik 

alkotására vonatkozó érdeklődésüket, véleményüket (a tanuló vagy a 

gyógypedagógus mutassa be a csoportnak az elkészült művet, a foglalkozás 

végén közösen nézzék át és beszélgessenek róla stb.). 

Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben a tanulók megélhetik a közösen 

végzett kreativitás, az együttgondolkodás kihívásait és élményét. A közösen 

készített műalkotásokon, közösen végzett művészeti tevékenységeken – 

együtt festett kép, közös zenélés, éneklés, csoportos meseszövés stb. – 

keresztül a tanulók megtapasztalják az együttalkotás közösségi jellegét, és 

azt, hogy az így létrehozott alkotás különbözik az egy ember által létrehozott 

műtől. 

A közös mesehallgatás és történetszövés – akár külső szakember 

bevonásával – a dramatikus játékok eszköztárának, a drámapedagógia 

elemeinek beépítésére ad alkalmat. A közös mesélés, meseszövés 

örömforrás, szabad alkotás, amely közelebb viszi a tanulókat saját 

élettörténetük megértéséhez, feldolgozásához, és lehetőséget teremt rá, 

hogy önmagukat egy közösség történetének szereplőjeként, döntések 

meghozójaként tapasztalják meg. 

A tágabb 

kulturális 

művészeti és 

esztétikai világ 

hozzáférhetővé 

tétele 

Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezzenek a mások 

által létrehozott – akár egyetemes jelentőségű, akár a magyar és az európai 

kultúrát meghatározó – műalkotásokról, valamint részt vegyenek a helyi 

közösség életében jelentőséggel bíró kulturális eseményeken. 

A helyi nevezetességek és rendezvények (múzeum, koncert, természeti 

értékek stb.) meglátogatása lehetőséget ad a tágabb kulturális világ 
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megismerésére, és egyben az integrált, közösségi programokban való 

részvétel lehetőségét, illetve az elsajátított kommunikációs készségek 

gyakorlását is jelenti. 

 

1.14.13.7.5. Érzelmi és szociális nevelés – Az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a 

közösség felé, a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása 

A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek megértése, a másokkal való 

együttműködés kialakulásának segítése az iskolai oktatás alapvető – a kommunikáció 

fejlesztésével szoros összhangban álló – feladatai közé tartozik. A súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók számára a szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel az egyik 

legnehezebben teljesíthető feladatot jelenti. A tanulóknak kezdetben lehetővé kell tenni, hogy 

önmagukat egyedi, autonóm lényként tapasztalják meg, és ilyenként képesek legyenek belépni 

egy közösségbe, és részt venni annak életében. 

 

1. Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és egyediségének 

megtapasztalása 

Az anyáról való 

leválás kísérése, 

segítése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló és édesanyja (vagy elsődleges 

gondviselője) többnyire igen szoros kapcsolatban (szimbiózisban) élnek, a 

fejlesztő nevelés-oktatás kezdetén bizonyos esetekben még az „én” és a 

„nem én” elkülönülése sem megy végbe a tanulóban. Saját magát 

gondviselője részeként, a gondviselőt önmaga kiterjesztett énjeként 

ragadhatja meg, fizikai és érzelmi állapotuk gyakran egymás tükörképe. 

A tanuló közösségbe kerülése az anyáról (gondviselőről) való leválás 

kezdeti állomása is lehet, ezért az iskola feladata, hogy figyelembe vegye az 

ebből a helyzetből fakadó feszültségeket, és minden eszközzel segítse a 

szülőket és a tanulót. 

Az emberi 

viszonyok 

kialakításának 

segítése 

Az iskolai nevelésnek meg kell adnia azt a biztonságot és védettséget, ami 

felbátoríthatja a tanulót arra, hogy az általa megélt világtól a dologi világ s 

az abban élő személyek felé forduljon. 

A különböző 

élethelyzetekre 

adott érzelmi 

reakciók 

gazdagítása 

A gyógypedagógus igyekezzen megérteni a tanuló érzelmi reakcióit, és 

tanítsa a differenciált érzelmek kifejezését (tetszik – nem tetszik, szeretem 

– nem szeretem, fájdalom, félelem, büszkeség, szomorúság, lelkesedés, 

öröm stb.). 

 

2. Az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának támogatása 

Minden 

megnyilvánulás 

megválaszolása 

A tanulók minden megnyilvánulását énjük kifejeződésének kell 

tekinteni, és ügyelni kell arra, hogy szubjektív szükségleteik 

megértésre, felelősségteljesen kielégítésre kerüljenek. 

A tanuló néven A tanulókban a nevükön történő megszólítás tudatosíthatja, hogy az 
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szólítása egyes helyzetekben róluk van szó. Törekedni kell annak tudatosítására, 

hogy társaiknak – akik körülöttük vannak – is van nevük, és közösen 

tevékenykednek a nap folyamán. 

A saját testiség 

megélése és az én 

megtapasztalásának 

segítése 

A saját testiség lehetővé teszi a másik énjével való találkozást, és ez 

egyben az én kifejeződésének egyik első formáját adja. A 

gyógypedagógus feladata, hogy a saját test megtapasztalásának sokféle 

útján gondoskodjon az én pozitív megéléséről és megismeréséről. 

Az én megélése az 

önindította 

mozgásban és a 

passzív mozgatás 

során keletkező 

élményekben 

Az önálló mozgás az én kifejeződése. A súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanulók esetében a mozgás gyakran erősen akadályozott 

vagy biztonsági okokból mesterségesen korlátozott. A fejlesztés 

feladata a mozgás ösztönzése, segítése. Minden lehetőséget meg kell 

ragadni az önindított mozgás kivitelezésére. A súlyosan 

mozgáskorlátozott tanulók számára a testmozgást és a helyváltoztatást 

segítséggel kell biztosítani. 

A környezet aktív 

felfedezésének 

(explorációs 

tevékenység) 

segítése 

Azáltal, hogy a tanulók környezetüket saját aktivitásukkal vizsgálják, és 

eközben megkülönböztetik a számukra érdekest az érdektelentől, saját 

énjüket közlik a körülöttük élők felé. A gyógypedagógus feladata, hogy 

segítse a tanulókat a világ jelenségei felé fordulásban, az élmények 

befogadásában, az érdeklődésüknek megfelelő emberek, dolgok és 

események megismerésében. 

 

3. Kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének megélése, 

a kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése 

Az örömteli 

szociális 

kapcsolatok 

megtapasztalásának 

elősegítése 

A tanulók a közös játékkal, a mindennapi testápolás során szerzett 

pozitív tapasztalatokkal ösztönözhetők arra, hogy újra és újra 

megnyíljanak környezetük felé. A másokkal teremtett biztonságos és 

örömteli kapcsolatok kialakítására minden alkalmat meg kell ragadni. 

A spontán 

kapcsolatfelvétel 

alkalmainak 

megteremtése 

Olyan helyzetek kialakítása, amelyekben a tanulóknak alkalmuk nyílik 

arra is, hogy egymással kapcsolatot teremtsenek. A tanulók mintaadással 

és rávezető játékokkal is motiválhatók. 

A szociálisan 

elfogadható jelzések 

megerősítése, a nem 

elfogadhatók 

leépítése 

A tanulók kommunikációjában gyakran megfigyelhetők olyan, a 

környezet számára kellemetlen jelzések, melyeket célszerű fokozatosan 

leépíteni, s helyettük olyan jelzéseket kialakítani, amelyeket a környezet 

is szívesen fogad, tudomásul vesz, és szívesen reagál rájuk. 

A gyógypedagógus feladata a jelzések és kifejezési formák fokozatos, 

az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő alakítása, továbbfejlesztése. 

Az új jelzések kialakításának sikere attól is függ, hogy a környezet 

egyértelműen jelzi, ha a tanuló a környezet számára nem elfogadható 

jelzést ad, és következetesen felkínálja az alternatív jelzést. 

A tanulók egymás A tanulók az iskolába lépéssel új közösségbe kerülnek. A közösségben 
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közti 

kommunikációjának 

ösztönzése 

a csoporttagok – a megfelelő pedagógiai segítségadással – kapcsolatot 

teremthetnek egymással. A testi kontaktus, egymás tevékenységének 

látványa, egymás hangjának meghallása hatással van a csoporttagokra. 

Lehetővé kell tenni, hogy a csoport életében természetessé váljék a 

kapcsolatteremtés és az egymással folytatott kommunikáció. 

 

4. A közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása 

A figyelemfelkeltés 

lehetőségének 

biztosítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kezdetben ritkán 

rendelkeznek olyan szociálisan is elfogadható jelzésekkel, melyekkel 

felhívhatnák magukra társaik és nevelőik figyelmét. A mozgás sokszor 

olyan súlyos fokban akadályozott, hogy a másik megközelítése, 

megérintése – hacsak nem közvetlenül egymás mellett vannak – sem 

lehetséges. A fejkontroll hiánya vagy a vizuális érzékelés zavara miatt a 

szemkontaktus felvétele is akadályokba ütközhet. 

A gyógypedagógus feladata, hogy tanulónként olyan szociálisan is 

elfogadható jelzést találjon és alakítson ki, amely alkalmas arra, hogy a 

tanuló felhívja magára a figyelmet. 

Az üdvözlés 

formáinak tanítása 

Az üdvözlés a kapcsolatteremtés és a kommunikáció része. Jelzés a 

másiknak arról, hogy „én itt vagyok, és látom, hogy te is itt vagy”. Az 

üdvözlés: nyitás a másik felé. A gyógypedagógus feladata, hogy a 

megfelelő pozicionálás után olyan jelzést találjon a tanulók számára, 

amivel önállóan és érthetően tudják üdvözölni a környezetükben lévőket. 

A kommunikáció 

fenntartásának 

segítése 

Kommunikáció közben az érdeklődést fenn kell tartani. A 

gyógypedagógus feladata, hogy a tanulóknak megtanítsa, hogyan 

tarthatják fenn a figyelmet kommunikáció közben (például gyakori 

visszajelzés hangjelzéssel, szempillantással, egyéb metakommunikatív 

eszközzel stb.), hogyan kommunikálhatnak minél hatékonyabban, ami 

elengedhetetlen a szociális kapcsolatok kialakításához. 

Az érzelmek 

kinyilvánításának 

segítése, a 

konfliktusok 

kezelése 

A gyógypedagógus segítse a tanulókat érzelmeik differenciált 

kifejezésében, és mások érzelmeinek, hangulatainak érzékelésében és 

megértésében. 

A kapcsolatokban előfordulhatnak félreértések, egyet nem értések, 

konfliktusok, ezért a tanulókat meg kell tanítani arra, hogyan 

viselkedjenek egy konfliktus során. A konfliktuskezelés természetét a 

tanuló képességeihez, adottságaihoz kell mérni. 

Csoporton belüli 

aktivitás 

ösztönzése 

A csoporton belüli aktivitást befolyásolja a tanuló személyisége, 

önmagáról alkotott képe, csoporton belül elfoglalt helye, csoporton belüli 

kapcsolatai, aktuális egészségi és érzelmi állapotai és kommunikációs 

hatékonysága. Mindezen tényezők fejlesztésével, optimalizálásával a 

gyógypedagógus segítse a tanulót, hogy minél aktívabban vehessen részt 

a csoport életében. 

 

5. A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ kommunikációs 
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normáinak megtanulása és gyakorlása 

A közösségi 

alkalmakon való 

aktív részvétel 

segítése 

A tanulóknak meg kell tanítani a kulturált együttlét szabályait, az ezek 

során alkalmazható kapcsolatteremtés lehetőségeit. A közösségi 

alkalmakat – reggeli kör, étkezések, közös programok stb. – úgy kell 

kialakítani, hogy minden tanulónak módja legyen a kapcsolatteremtésre, 

ha igénye van rá. 

A megfelelő 

kapcsolatteremtés 

formáinak 

kialakítása 

A csoportban való létezés, az ott kialakított kapcsolatok után fokozatosan 

kell megtanítani a tanulóknak, hogy mi a különbség az ismerősökkel és 

idegenekkel való kapcsolat között. A közvetlen és a távolságtartó 

magatartás jellemzőit, az ismerkedés elfogadható formáit meg kell 

ismerniük. 

A tágabb világban 

való viselkedés 

szabályainak 

elsajátítása 

Segíteni kell az iskolán kívüli színterekre jellemző viselkedési formák 

elsajátítását. Más és más az elfogadható viselkedés a játszótéren, a 

könyvtárban, az áruházban, az uszodában, az étteremben, vendégségben 

vagy éppen egy szalonnasütés alkalmával stb. Az oktatás során ezeket a 

normákat is közvetíteni kell a tanulók felé. 

 

1.14.13.7.6. Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, az 

önállóság és önellátás képességének elsajátítása, az emberiszükséglet-kielégítés 

kultúrájának megismerése 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint az e 

területeken való önállóság megvalósításának elősegítése alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, 

és nagymértékben hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív képességeinek – 

különösen az érzékelés és észlelés funkcióinak – fejlődéséhez. Az önkiszolgálás és az 

egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek 

kielégítésének – a kommunikáció fejlődése szempontjából elemi jelentőséggel bíró – kezdeti 

lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi 

szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve 

azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. 

Az önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a 

személyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez 

kapcsolódó alapvető életmódbeli ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek 

kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. E területek a megtanult 

készségek kitüntetett gyakorlóterepei, a rögzülés és általánosítás eszközei, valamint a 

természetes kommunikációs helyzetek legjobb modellhelyzetei. 

Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 

a testi higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés segítéséhez a fejlesztő 

gondozásnak nevezett gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és eljárásai alkalmazhatók. 

A fejlesztő gondozás megtervezése a gyógypedagógus és a szakmai team kompetenciája, míg 

gyakorlati megvalósításában a személyi és/vagy (gyógy)pedagógust segítő munkatársak is 

közreműködnek. A fentiekből eredően a fejlesztő nevelés-oktatás egymásra épülő és/vagy 

egymást kölcsönösen feltételező feladatai a következők: 
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1. A kiválasztási folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése, együttműködés kialakítása 

az ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás), szobatisztaságra nevelés 

Megfelelő 

táplálék 

biztosítása 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében a kiválasztás, 

valamint a vizelet- és székletürítés megkönnyítéséhez megfelelő étrend 

szükséges. A rendszeres és bőséges folyadékbevitel, a rostokban gazdag, 

változatos étrend biztosítása hozzájárul a mozgásszegény életmódból és a 

gyomor-béltraktus környékén tapasztalható izomműködési zavarokból 

fakadó ürítési problémák mérsékléséhez. 

Krónikus székrekedés esetén szükség lehet székletlazító termékek 

alkalmazására is, melyek nem károsítják a bélrendszert, de megkönnyítik az 

ürítést. 

Pozicionálás és 

masszázs 

A gyógypedagógus feladata a vizelet- és székletürítéshez szükséges 

optimális testhelyzet kialakítása. A tanuló mozgásállapotától függően ez 

lehet háton fekvés (ellazítást biztosító, reflexgátló testhelyzet), oldalfekvés, 

legcélszerűbb azonban az ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő 

stabilizálása (segédeszközzel vagy anélkül). A függőleges testhelyzet 

önmagában jelentősen megkönnyíti a vizelet- és székletürítést. A 

székletürítés segítésére az alhasi régió átmozgatása, a behajlított lábak 

váltakozó hashoz nyomása (bicikliző mozgás), a vastagbél lefutását követő 

körkörös stimuláló masszázs szükséges lehet. A vizeletürítés segítésére a 

gyógypedagógus végezhet a hólyag felett kopogtató masszázst. 

Szobatisztaság 

előkészítése és 

kialakítása 

A szobatisztaság kialakulásához megfelelő testi érzékelésre, testhelyzetre, 

lazítási képességre és bizonyos szintű kommunikációs készségre van 

szükség. Feladat a lassú, óvatos, fokozatos vécére (bilire) szoktatás: térben 

(mindig ugyanott) és időben (rendszeres időközönként) strukturált 

tevékenység-végrehajtás szükséges a szokássá váláshoz. Ugyanakkor 

észlelni kell a tanuló jelzését, ha sürgősen vécére kell mennie. 

 A hely legyen megfelelően felszerelt a szükséges testhelyzet felvétele és 

stabilizálása érdekében, legyen megfelelő hőmérsékletű. Kezdetben a tanuló 

közelében kell maradni, esetleges fizikai segítségnyújtással támogatni 

szükséges a cselekvés sikeres végrehajtásában. Minden önállóságra való 

kezdeményezést, törekvést értékelni kell, és követni a fokozatosan 

csökkenő mértékű segítségnyújtás elvét. Fontos figyelembe venni a tanuló 

személyiségi jogait, és ennek érdekében olyan körülményeket kell 

kialakítani, hogy a tanuló ne érezze magát frusztráltan ezekben a 

helyzetekben. 

 

2. A testápolás mint örömet adó élmény, a külső segítség elfogadása, az együttműködés 

kialakítása, az alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés, zuhanyozás, hajmosás, 

mosakodás, fogmosás, körömvágás), a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és 

emberi világról szerzett tapasztalatok biztosítása 

A tisztálkodási 

szituációk 

kialakítása 

A tisztálkodási helyzeteket úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanuló pozitív 

élményként élhesse meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, azonos 

sorrendben, azonos eszközökkel (ismert mosdókesztyű, szivacs, fogkefe), 
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azonos – határozott, könnyen észlelhető – mozdulatokkal kell végezni, ezzel 

is segítve a szituáció felismerését, elfogadását, később pedig az aktív 

közreműködést. 

A tisztálkodási helyzetek ideje illeszkedjék szorosan a napirend 

tevékenységeihez (étkezés előtt és után kézmosás, étkezés után fog- és 

arcmosás stb.), hogy a tanulók számára értelmet nyerjenek, kellő motiváció 

alakuljon ki. 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Fürdetéskor legfőbb feladat a biztonságos, stabil testhelyzet kialakítása, ami 

lehetővé teszi a megfelelő ellazulást, valamint a testi érzékelést. Szükség 

esetén kádba helyezett ülőkék, csúszásgátló alátétek, fejpárnák, 

kapaszkodók alkalmazása segíti a testhelyzet kialakítását. A megfelelő 

ellazulás szükséges a testi ingerek optimális felvételéhez. 

Zuhanyozáshoz előnyös a zuhanyzószék vagy lehajtható ülőke használata, 

kapaszkodókkal kiegészítve. A törölközéshez stabil és kemény felület 

szükséges, esetenként peremmel ellátott pelenkázó, öltöztető hely, de a 

baleset-megelőzés érdekében mindez megoldható a talajon, megfelelő 

matracalátéttel is. 

A kéz-, arc- és fogmosáshoz legcélszerűbb az ülő testhelyzet (mosdókagyló 

előtt) kialakítása és megfelelő stabilizálása, hogy a tanuló a tevékenységre 

tudjon koncentrálni, és abban részt tudjon venni. Az ülő testhelyzet 

jelentősen megkönnyíti a személyi segítségnyújtást, a segítő fogások 

alkalmazását. 

A testápolás 

kihasználása az 

egészség 

megőrzésében, 

az egészséges 

életmód 

kialakításában 

A testápolás tevékenységei közben rendszeresen lehetőség nyílik a tanuló 

bőrének megtekintésére, így az esetleges felfekvés, a veszélyeztetett 

területek (nyomáspontok, hajlatok) felfedezésére. A testápolás során ezeken 

a területeken a felfekvés megelőzése, illetve kezelése végezhető (hideg-

meleg kezelés, masszázs, krémezés, hajlatok szárítása, szellőztetése, 

hintőporozása). 

A fürdés, zuhanyozás a hőmérséklet változtatásával, szomatikus ingerlés, 

víz alatti masszázs alkalmazásával nemcsak a komfortérzetet javítja és a 

testséma kialakulását és differenciálódását segíti, hanem lazítja az izmokat, 

javítja a keringést. A tisztálkodást követő krémezés a bőr egészségének 

megőrzését segíti elő. 

A fog- és szájápolás hangsúlyozottan fontos a szájzár nehézségeivel küzdő, 

illetve a nem rágó tanulóknál. A fogmosás biztosítja a megfelelő 

szájhigiénét, az elektromos fogkefe fokozottan masszírozza a fogínyt. A 

hatás fokozására szájvíz használata is javasolt. 

 

3. Az öltözés, vetkőzés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és az önállóságra 

nevelés 

Az öltözés, 

vetkőzés 

optimális 

körülményeinek 

Az öltözés, vetkőzés ideje szorosan illeszkedjék a napirend 

tevékenységeihez (levegőzés előtt felöltözünk, pelenkázás előtt 

levetkőzünk), hogy a tanuló számára értelmet nyerjen, kellő motiváció 

alakuljon ki a tevékenységek vonatkozásában. Az öltözés, vetkőzés során 
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biztosítása mindig elegendő időt kell biztosítani az egyes mozdulatok gyakorlására. 

A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges ruhadarab legyen 

előkészítve, hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani. 

Az öltözésben, vetkőzésben megcélzott egyre nagyobb önállóság elérése 

érdekében fontos a könnyen kezelhető, praktikus és kényelmes ruházat 

kiválasztása, amit a tanuló valóban önállóan fel-, illetve le tud venni. A 

ruhadarabok nyitásának, zárásának módja feleljen meg a tanuló 

kézhasználati szintjének (pl. gombok helyett tépőzár, cipzár; gumis derekú 

nadrág stb.). 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Az öltözéshez, vetkőzéshez stabil és kemény alátámasztási felület 

szükséges, esetenként peremmel ellátott pelenkázó asztal, öltöztető hely, de 

a baleset-megelőzés érdekében az öltözés-vetkőzés megoldható a talajon, 

megfelelő matracalátéttel is. 

Célszerű az ülő testhelyzet kialakítása és megfelelő stabilizálása 

(segédeszközzel vagy anélkül), hogy a tanuló a tevékenységre tudjon 

koncentrálni, és abban részt tudjon venni. Az ülő testhelyzet jelentősen 

megkönnyíti a személyi segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását. 

Az öltözés, 

vetkőzés 

kihasználása az 

egészség 

megőrzésében, 

az egészséges 

életmód 

kialakításában 

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak, 

fokozottan ügyelni kell a megfelelő öltöztetésre a betegségek és az időjárás 

okozta problémák elkerülése érdekében. 

Fokozottan ügyelni kell a ruházatra abból a szempontból is, hogy ne 

gyűrődjön, ne szorítsa a tanuló derekát vagy végtagjait, mert ez 

felfekvéseket, keringési problémákat okozhat. A ruházat legyen lehetőleg jó 

minőségű anyagból. A jó nedvszívó, természetes alapanyag a komfortérzet 

biztosítása mellett a bőrirritációk, felfekvések megelőzését is segíti. A 

ruházaton ne legyenek felesleges zsinórok, zsinórzáró műanyag darabok, 

mert ezek balesetet (lenyelés, fulladás) okozhatnak. 

Az öltözés, vetkőzés során folyamatosan alkalom nyílik a tanuló 

ismereteinek bővítésére, az egészség megőrzésére vonatkozóan is. A 

rendszeresen ismétlődő események, az évszakok váltakozása biztosítja az 

ismeretek folyamatos gyakorlását és ismétlő felidézését. A tanuló megérti, 

hogy mikor, milyen ruhadarabot kell viselni és miért. Fokozatosan 

megtanulja, hogy mi a teendő, ha süt a nap, esik az eső, fúj a szél, esik a hó. 

Eközben folyamatosan fel kell hívni a figyelmét, hogy a helytelen 

öltözködésnek milyen káros következményei lehetnek az egészségére nézve 

(megfázás, napszúrás, leégés stb.). 

 

4. Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra 

nevelés 

Az étkezés, az evés és ivás nem korlátozható a biológiai értelemben vett táplálékfelvételre, 

hanem legalább ugyanekkora arányban jelent lelki és szellemi örömforrást, s ezzel együtt 

szociális élményt. Félelmektől és frusztrációtól terhes szituációban, kommunikációs zavarokkal 

terhelt kapcsolatban valóban nehezen elképzelhető, hogy a sokszor mindkét fél számára 

nehézkes étkezést örömteli élménnyé lehet alakítani. A fejlesztő gondozáson belül az étkezés 

tevékenységeiben a zavarok leküzdése mellett a minél aktívabb közreműködés elérése a cél. 
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Ennek érdekében a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

Az étkezés 

optimális 

körülményeinek 

biztosítása 

Az étkezés (evés, ivás) helyzeteit úgy kell kialakítani, hogy azokat a tanulók 

pozitív élményként élhessék meg. Az egyes lépéseket azonos helyszínen, 

azonos sorrendben végezzék, ezzel is segítve a szituáció felismerését, 

elfogadását, később pedig az aktív közreműködést. 

A megfelelő hosszúságú idő, a kellemes légkör és a nyugodt odafordulás 

lehetővé teszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók számára a 

táplálékfelvétel problémamentességét. Az étkezés elején rá kell hangolódni 

a tevékenységre. A külső, zavaró körülményeket lehetőség szerint ki kell 

iktatni. 

Az étel minősége, jellege és állaga, a tányéron való tálalás és a felkínált 

mennyiség mind-mind jelentősen befolyásolják az élményszerűséget. 

Az étkezés rendszerint a napirendnek megfelelően, kötött időpontban 

történik, ez biztonságot nyújt a tanulók számára, a rendszeresség és az 

előkészületekben való részvétel segít felkészülni a tevékenység végzésére. 

Ez növelheti a tevékenységhez szükséges motivációt. 

A tanulókkal való közös étkezés egyrészt legyen pozitív közösségi élmény, 

másrészt a mintaadás módszerével segíthetjük az étkezésben való részvétel 

fejlődését. 

A tevékenység megkezdése előtt minden szükséges alapanyag és eszköz 

legyen előkészítve, hogy a folyamatot ne kelljen félbeszakítani. 

Az evésterápiás eljárásoknak a csoport életében mindig a rendszeres 

étkezési helyzetekbe ágyazottan kell megvalósulniuk. Az étkezésben 

megcélzott egyre nagyobb önállóság elérése érdekében fontos a tanuló által 

könnyen kezelhető eszközök kiválasztása. 

Pozicionálás és 

segítő eszközök 

alkalmazása 

Étkezéskor olyan testhelyzetet kell létrehozni, amely a tanuló számára 

biztosítja a probléma- és félelemmentes táplálékfelvételt. A tanuló 

mozgásállapota és mozgáskészsége határozza meg, hogy milyen 

testhelyzetben és milyen segédeszközök (ültető-modulos kerekesszék, 

kapaszkodók) használatával tudjuk megkönnyíteni a helyes testhelyzet 

felvételét és megtartását. 

A szájmotórium optimális működése, a légzés és nyelés megfelelő 

koordinálása érdekében (reflexgátló) ülő testhelyzetet kell kialakítani, 

ezáltal a félrenyelés is elkerülhető. Megfelelő fejtámasz biztosítása 

szükséges hiányzó fejkontroll esetén. A testhelyzet legyen a tanuló számára 

ellazított, a segítő (gyógypedagógus) számára pedig kényelmes, nem 

fárasztó. Így a tanuló a tevékenységre tud koncentrálni, és abban aktívan 

részt tud venni. Az ülő testhelyzet jelentősen megkönnyíti a szem-kéz, száj-

kéz és két kéz koordinációját, valamint a gyógypedagógus szempontjából a 

személyi segítségnyújtást, a segítő fogások alkalmazását. 

Tanulónként egyénileg kell meghatározni, hogy milyen edényekből (tányér, 

pohár), milyen evőeszközökkel (kanál, villa) történjék az evés és ivás. 

Iváskor az életkori sajátosságoktól, a tanuló képességeitől függően a 

cumisüvegtől a pohárig kell kiválasztani a megfelelő eszközt, szem előtt 

tartva a minél hatékonyabb és minél önállóbb cselekvés-végrehajtást. Az 
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önálló étkezésnél nem baj, ha az étel szétmaszatolódik, a tanuló 

öltöztetésénél és az étkezési helyzet megteremtésénél gondoljunk erre. 

Az étkezés 

jelentősége az 

egészség 

megőrzésében, 

az egészséges 

életmód 

kialakításában 

Ha a tanuló kommunikációs jelzései nem minden esetben megbízhatóak, 

fokozottan ügyelni kell az étkezési szituációban a legapróbb jelzésekre, 

testmozdulatokra, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges balesetek 

(félrenyelés, hányás stb.). A megfelelő sűrűségű, állagú, méretű ételek 

segítik a rágást, a nyelést és a megfelelő emésztést.Fontos, hogy tanulóknak 

mindig legyen lehetőségük több étel vagy ital közül választani. Ez az 

autonóm személyiség, az egyéni ízlés és a kognitív képességek fejlődése 

szempontjából jelentős. Az ételek kiválasztásánál fontos a változatos és 

egészséges étrend kialakítása, hogy megelőzzük az emésztési és ürítési 

nehézségeket (lásd vizelet- és székletürítés). Törekedni kell arra, hogy a 

tanuló minél több fajta ételt megismerhessen, hogy minél változatosabb 

lehessen az étrendje. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a tanuló elutasít 

vagy elfogad bizonyos ételeket. Semmilyen körülmények között nem 

szabad ráerőltetni a tanulóra az „utált” ételt. Valamely ételre vagy 

alapanyagra való érzékenység esetén feltétlenül szükséges a megfelelő diéta 

összeállítása (dietetikus szakember segítségével). A fogak épségének 

megőrzése érdekében is fontos a rágás kialakítása és gyakoroltatása, az 

étkezés utáni fogmosás, az édes ételek és italok, valamint az étkezések 

közötti nassolás kerülése. 

 

5. Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek 

előnyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása 

Az egészséges 

életmódra való 

igény belsővé 

válásának 

elősegítése 

A gyógypedagógus értesse meg a tanulókkal az egészséges életmód 

jelentőségét, és azt, hogy felelősek saját egészségi állapotukért. Segítsen 

nekik abban, hogy önállóan is tegyenek egészségük megőrzéséért. 

A tanulókban tudatosítani kell, hogy bizonyos ételek, italok, tevékenységek 

milyen hatással vannak egészségi állapotukra, és hogy milyen speciális 

szempontokat kell figyelembe venniük a mindennapjaik során. 

Rendszeres 

mozgás és 

sportolás 

Az iskola biztosítsa a tanulóknak a – képességeiknek megfelelő – sportolás 

lehetőségét, és motiválja őket arra, hogy az iskolán kívüli programjaik során 

is igyekezzenek sporttevékenységeket folytatni. 

Segítségnyújtás 

a szexualitás 

megértése terén 

Az iskola és a gyógypedagógus ismerje el a tanulók intimitásra és 

szexualitásra vonatkozó igényeit, és segítse őket abban, hogy 

szükségleteiket és igényeiket felismerjék, és megértsék ezek jelentését és 

jelentőségét. 

Az iskola és a gyógypedagógus feladata, hogy segítséget nyújtson a 

tanulóknak és családjuknak a szexualitással kapcsolatos problémák és 

feszültségek feloldásában, és – az egyéni adottságoknak megfelelően – 

támogassa a tanulókat a felnőtt szexuális szerepek fokozatos elsajátításában. 
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1.14.13.8. Az iskolai fejlesztés szakaszai 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátos nevelési és terápiás szükségleteiből, 

igényeiből adódóan nem lehet a nevelést és oktatást sem a tananyag struktúrája, sem tér- és 

időbeli elrendezése szempontjából egységesen kialakított szerkezetbe rendezni. A differenciált 

tervezőmunka ezért a nevelés-oktatás fontos elemét képezi. A pedagógiai munka szakaszolása 

a gyógypedagógiai tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó 

strukturálását, valamint koncentrikus bővítését jelenti, mindenkor szem előtt tartva a tanuló 

adottságait, képességeit, érdeklődését. 

1.14.13.9. Differenciálás, egyéni tanulási utak, erősségek, fejlesztendő területek, 

habilitáció és rehabilitáció 

A differenciált tervezés legfontosabb lépése a tanulók alapos ismerete, az egyes tanulók, illetve 

a tanulócsoport képességstruktúrájának pontos vizsgálata, feltérképezése (lásd még 

Állapotmegismerés). 

A pedagógiai állapotfelmérés eredményei szolgáltatják az alapot a hosszú távú célkitűzések 

megfogalmazásához. A hosszú távú tervezés komplex és általános célkitűzéseket tartalmaz, 

alkalmazkodva a tanuló képességeihez, szükségleteihez, igényeihez, érdeklődéséhez. A hosszú 

távú célokat általában egy tanévre célszerű megadni, de az időintervallum tanulónként eltérhet. 

A célok a tanuló fejlődése alapján módosíthatók. Az egyéni (individuális) nevelési-oktatási-

fejlesztési terv a tanuló komplex állapotfelmérésének eredményeiből, az individuális 

célkitűzésekből, valamint az egyes tartalmi egységek megvalósítása során alkalmazandó 

speciális didaktikai-metodikai lépések konkrét megfogalmazásából áll. Az egyéni fejlesztési 

terv szoros összhangban van a csoport számára kidolgozott éves tervvel és az adott tanévre 

készített heti ütemtervvel, csupán a módszerek, eszközök tekintetében jelennek meg az 

eltérések. 

Az éves terv a nevelés-oktatás céljait és tartalmait szem előtt tartva készül, a csoport 

tevékenységeit tartalmazza. Egy-egy tartalom megtartása legalább két egymást követő évben 

indokolt; az új elemek bevezetésekor a fokozatosság szem előtt tartása szükséges (például: ha 

az őszi gyümölcsök szerepelnek az őszi tematikus tervben, az első két évben az alma és az 

őszibarack megismerése történik, a harmadik évben az alma megtartásával az őszibarack helyett 

a szilva kerül a tematikába). Az éves terv tartalmazza az ünnepeket és az iskola által – de 

lehetőség szerint a szülők bevonásával – szervezett közös programokat (kirándulás, farsang, 

nyaralás, múzeum látogatása stb.). 

A rehabilitációs pedagógiai program és az éves (helyi döntés alapján féléves, negyedéves 

szakasztervekre bontható) tervek alapján készül a heti ütemterv és az órarend. Kialakítását 

meghatározza a csoport napirendje, amelyben egyes tevékenységek – pl. reggeli köszöntés, 

étkezések, a testápolás tevékenységei, pihenőidők – rendszeresen ismétlődnek. Mindez 

szükséges ahhoz, hogy a tanulók tájékozódási biztonságérzete kialakuljon, mindig tudják, hogy 

az egyes tevékenységek hogyan következnek egymás után. Az étkezések és a testi higiénia 

tevékenységei is a fejlesztési időszak szerves részét képezik. A rendszeresen ismétlődő 

tevékenységek mellett a hét egyes napjain kerül sor a tematikus tervezés alapján kitűzött 

különböző tartalmi egységek feldolgozására. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt 

teret kap a csoportközösségben, kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés. A 

csoportban végzett nevelésre, oktatásra, fejlesztésre a tematikus egységek feldolgozása, a 

szociális kapcsolatok kialakítását segítő „reggeli körök”, valamint a szabadidős és kreatív 

foglalkozások (művészeti jellegű alkotótevékenység, zene stb.) során nyílik alkalom. A 

csoportban végzett tevékenységek szükségesek a közösségi élmények átéléséhez, a 
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közösséghez tartozás megéléséhez, a társakkal való együttműködés megtapasztalásához és 

gyakorlásához, azaz a szociális és érzelmi nevelés alapvető feladatainak megvalósításához. A 

csoportban és a csoportért végzett tevékenység az egyes tanulók kompetenciaérzését is növeli. 

A kiscsoportos és egyéni foglalkoztatás az egyéni képesség- és készségfejlesztéskor indokolt. 

Biztosítani kell azonban, hogy a tanulók egyénileg elsajátított képességeiket, készségeiket 

közösségi szituációban is kipróbálhassák, gyakorolhassák. 

A tanuló egyéni képesség- és készségfejlődése határozza meg, hogy a heti óraszámból milyen 

arányban vesz részt egyéni és milyen arányban csoportos foglalkoztatásban. Az egyéni fejlesztő 

foglalkozások nyújtanak lehetőséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai és/vagy terápiás 

segítséget nyújtsunk a tanulóknak (pl. beszéd- és kommunikációfejlesztés, mozgásnevelés, 

hidroterápia, gyógylovaglás, bazális stimuláció, foglalkoztató terápia/ergoterápia stb.). A 

különböző terápiák alkalmazásának lehetősége függ még a tanulók sajátos nevelési igényétől, 

a helyi körülményektől, valamint a terápiás ellátásokhoz szükséges meglévő, illetve igénybe 

vett szakemberektől. Az egyes tanulók esetében a szakértői bizottság és szükség esetén a 

szakorvos javaslata alapján – a szülők véleményének ismeretében – az intézmény szakemberei 

közösen határoznak. 

1.14.13.10. Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény) 

A fejlesztő nevelés-oktatásban egyénileg történik a képességek, szükségletek és igények 

felmérése, a fejlesztési folyamat megtervezése, megvalósítása és értékelése. A pedagógiai 

tevékenység kiindulási, vonatkoztatási, összehasonlítási és ellenőrzési pontját a súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanuló és az ő egyéni előrehaladása adja. A tanulókkal foglalkozó 

szakmai team minden félévben és tanév végén értékelést készít a tanuló haladásáról. Ez az 

értékelés lehetőséget nyújt arra, hogy a szakmai team egységbe foglalja tapasztalatait, 

kontrollálja önmaga munkáját és a pedagógiai tervet. Az értékelés tartalmazza a tanuló minden 

egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, javaslatokat tesz az újabb fejlesztési 

terv elkészítésére vagy a meglévő kiegészítésére, módosítására. A tanév végi értékelés egyben 

a tanuló bizonyítványaként is szolgál, melynek egyik példánya a haladási naplóhoz csatolandó, 

másik példányát a szülő kapja. 

1.14.13.11. Állapotmegismerés – szakértői vélemény 

A tanulókról készült szakértői vélemények rendszerint egy adott pillanatban észlelhető statikus 

állapotot rögzítenek. A differenciált egyéni tervezéshez azonban a gyógypedagógusnak további 

részletes folyamatdiagnosztikát kell végeznie. A pedagógiai állapotfelméréshez számos eszköz 

(fejlődési skálák, felmérőlapok, kérdőívek) áll rendelkezésre, de a gyógypedagógus saját maga 

is összeállíthat olyan kérdéssort vagy kérdőívet, amelyet a fejlesztést szolgáló nevelés-oktatás 

megkezdése előtt minden tanulóról felvesz. A tervezőmunka kezdetekor fontos a szülő, 

valamint az iskolai nevelést megelőzően a tanulóval foglalkozó intézmény szakemberei 

megfigyeléseinek, tapasztalatainak megismerése is. A tanulók állapotmegismerése minden 

esetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a megmaradt, illetve a meglévő képességeket, 

funkciókat, ugyanakkor számba veszi a tanuló képességstruktúrájában észlelt funkciózavarokat 

is. A hiányok, zavarok számbavétele a reális célkitűzések megfogalmazását kell hogy segítse. 

A pedagógiai felmérés célja annak feltérképezése, hogy mit tud a tanuló, azt hogyan tudja, 

illetve melyek a személyes szükségletei. Nagyon fontos az információk alapos összegyűjtése a 

tanuló megelőző élethelyzetéről, kialakult szokásairól, családi vagy intézményes nevelése 

eddig elért eredményeiről és kudarcairól. A tervezés során elengedhetetlen annak 

figyelembevétele, hogy a tanuló maga és közvetlen környezete mit jelöl meg elsődleges 

hiányként, illetve milyen igényeket fogalmaz meg. A tanuló korábbi tapasztalatai mellett az 

állapotfelmérés kitér a tanuló természetes és „mesterséges” helyzetben tapasztalt 
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viselkedésének, tanulási és tevékenységi képességeinek elemzésére is. 

Az állapotmegismerés a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében nem egyszeri 

vizsgálatot, hanem folyamatdiagnosztikát jelent: a korábbi életszakaszra vonatkozó 

információk megszerzése mellett 8–12 hetes megfigyelési időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy 

alapos információkat szerezzünk a tanulóról, a tanuló képességeiről. Ez szükséges az egyéni 

nevelési-oktatási terv és a pedagógiai program elkészítéséhez, a célok, feladatok 

meghatározásához, a pedagógiai és terápiás módszerek, eljárások kiválasztásához. Különösen 

a csoportba, osztályba újonnan érkező tanuló esetében szükséges hosszabb megfigyelési időt 

szánni az egyéni tervezés előtt. A korábban már ismert tanuló esetében a következő évi egyéni 

nevelési-oktatási terv összeállítása előtt elegendő lehet rövidebb megfigyelési időszak a tanév 

kezdetén. 

A tanuló folyamatdiagnózisa alapján elkészített felvételi pedagógiai vélemény, valamint a 

szülői kérdőív a tanulóról szerzett tapasztalatokat, megfigyeléseket, esetleg teszteredményeket 

tartalmazza. A pedagógiai vélemény az első megfigyelési időszak alkalmával a legrészletesebb, 

ez szolgál majd a félévi vagy év végi értékelés elkészítésének alapjául, mely a kiindulási 

helyzethez viszonyítva tartalmazza a változásokat. A pedagógiai véleményt célszerű minden 

tanév kezdetén kiegészíteni, hogy a tanuló fejlődése következtében megváltozott kiindulási 

helyzet alapján kerüljön sor az adott tanévre vonatkozó célkitűzések meghatározására. 
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1.15. A Lázár Ervin Program 
 

„A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat 

alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen 

állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, 

valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű 

érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 

 

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől 

függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként 

egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 

hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

 

Intézményünk a kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével rész vesz a színházi, tánc- 

és cirkuszi előadásokon, komolyzenei hangversenyeken, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásán az egyes évfolyamok tekintetében a következők szerint: 

 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy 

koncerttermekben 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi Nagycirkusz) 

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten - (kőszínház) 

  

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató 

farmot is meglátogatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény dönt a 

lehetőségek függvényében. Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat 

helyben, az iskola vagy a területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt 

helyszínen kell megvalósítani. 

 

Az intézmény a szülőket tájékoztatja a látogatások és utazások részleteiről, a szervezés során a 

„Kréta” rendszer LEP modulja kerül felhasználásra.  Minden 10 tanuló után 1 fő kísérőt lehet 

számítani. A programban való részvétel a Kisvárdai Tankerületi Központ szervezésében valósul 

meg.” 
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Helyi Tanterv 
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A 

Vári Emil Általános Iskola 

Helyi Tanterve 
 

2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

2.2 Témakörök és óraszámok az egyes tantárgyakon belül 

 

2.3 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem 

kötelező tanórai foglalkozások, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható tanórai foglalkozások 

 

2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, valamint a tankönyvek térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettsége 

 

2.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi  

      megvalósításának szabályai 

 

2.6 Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai 

 

2.7 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

2.8 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 

2.9 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

2.10 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.12 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

 

2.14 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

2.15 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése 

(i) A Kormány 5/2020.(I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet 
módosításának megfelelően készítette el az intézmény a Helyi tantervet. 

Bevezető: 

 

 Az 5/2020.(I.31.) Korm. rendelet értelmében nevelőtestületünk az iskola helyi tanterveként 

adaptálta az Oktatási Hivatal által közzétett és elfogadott új kerettanterveket. Az új 

kerettanterveknél az alábbi szakmailag megalapozott szempontok érvényesültek: 

 Átlagos feltételek közepette működő intézmény számára készültek, ahol az iskolát 

körülvevő közeg is a magyar átlagot tükrözi.  

 A szülői háttér, a fenntartói támogatás a magyar társadalom egészét reprezentálja. 

 A megcélzott iskolamodell pedagógiai értelemben is kerüli a szélsőségeket.  

 Egyszerre és azonos ambíciókkal foglalkozik a lemaradókkal és a kiugró képességű 

tanulókkal, a hátránykezelés és felzárkóztatás mellett a tehetséggondozással és a 

tehetségmegtartással.  

 Az általános iskola 1-8. évfolyamán a NAT-nak megfelelően valamennyi műveltségterület 

lefedésre került.  

 

A tanterv főbb jellemzői: 

 

 Tantárgystruktúrában a NAT műveltségterületeihez igazodik  

 Osztályfőnöki tantárgyat is tartalmaz 

 Az idegen nyelvekre is készültek tantervek 

 Tartalmazza a magyar-angol két tanítási nyelvű tantárgyak oktatásának írányelveit 

 A dráma és színház, a hon- és népismeret önálló tantárgyként kerültek megtervezésre 

 Tartalmazza a szegregáltan oktatott tanulók tantervét 

 

A vonatkozó jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 5/2020.(I.31.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és  

      alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

 4/2013.(I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

 Az Oktatási Hivatal által közzétett 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

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

 alkalmazásáról 

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 1265/2017. (V.29.) Korm. Rend. 

 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
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2.1.1.  A kerettanterv tantárgyi rendszere és heti óraszámai 

 

2.1.1.1.Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes évfolyamokon az 

110/2012 (VI.4.) Korm.rend., az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 

mellékleteiben felsorolt kerettanterv, valamint a 2011. évi CXC. tv. alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az osztályok számára engedélyezhető időkeret a 2011. évi CXC. tv. 6 sz. melléklet alapján 

 

 

Évfolyam Engedélyezett 

heti időkeret 

az osztályok 

számára  

 

A tanuló 

kötelező 

tanórai 

foglako-

zásainak 

óraszáma  

 

A tanuló 

kötelező és 

választható 

tanórai 

foglako-

zásainak 

óraszámát 

emelő 

órakeret 

 

A tanuló 

kötelező és 

választható 

tanórai 

foglalkozásai-

nak túl nem 

léphető összege  

  

Az egyéb 

foglakozásokra 

felhasználható 

időkeret, 

melynek része a 

napközis 

foglalkozás  

 

1.  52  25  2  27  25  

2.  52  25  2  27  25 

3.  52  25  2  27  25  

4.  55  27  2  29  23  

5.  51  28  3  31  20  

6.  51  28  3  31  20  

7.  56  31  4  35  21  

8.  56  31  4  35  21  



219 

 

2.1.1.2. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes évfolyamokon a 

110/2012 (VI.4.) Korm.rend., valamint a 2011. évi CXC. tv. alapján. 

 

Tanórai 

rendelkezésre álló 

időkeret 

25 25 25 27 28 28 31 31 

Tantárgyi 

engedélyezett 

többletórakeret 

2 2 2 2 3 3 4 4 

A tanuló heti 

kötelező óraszáma 

és az osztályok  

számára 

engedélyezett heti 

időkeret terhére 

tervezhető  

többletóraszám 

része 

(osztálybontás, 

tanóra) 

3 3 3 3 4 4   

Heti tanulói 

terhelhetőség 

óraszám maximum 

  30 30 30 35 35 35 35 35 

Tervezhető további 

időkeret (egyéb 

foglalkozás) 

22 22 22 20 16 16 21 21 

Az osztályok 

számára 

engedélyezhető 

időkeret 

52 52 52 55 51 51 56 56 

Nkt. 27. § (5) bek. 

értelmében 

kötelezően 

biztosított időkeret 

tehetséggondozásra 

és felzárkóztatásra 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Összesen 

 

53 

 

53 

 

53 

 

56 

 

52 

 

52 

 

57 

 

57 
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2.1.1.3. A kerettanterv tantárgyi rendszere és heti óraszámai. 

(b) Az OFI által közzétett kerettanterv tantárgyi rendszere és heti óraszámai az 

51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján, kivezetésre kerül a 2023/2024. 

tanévig. 

 

Óraterv a kerettantervekhez  1–4. évfolyam 

51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  7 6 6 

Idegen nyelvek      2 

Matematika  4 4 4 

Etika  1 1 1 

Környezetismeret  1 1 1 

Ének-zene  2 2 2 

Vizuális kultúra  2 2 2 

Életvitel és gyakorlat   1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret  2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret  25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez  5–8. évfolyam 

51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 3 4 

     

Idegen nyelvek  3 3 3 

Matematika  3 3 3 

Etika  1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
 2 2 2 

Természetismeret  2     

Fizika    2 1 

Kémia    2 1 

Biológia–egészségtan    1 2 

Földrajz    1 2 

Ének-zene  1 1 1 

Dráma és tánc / Hon- és népismeret        

Vizuális kultúra  1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat   1 1   

Testnevelés és sport  5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret  3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret  28 31 31 
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2.1.1.4. Óraszámok a 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. szerint, az 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet mellékleteiben felsorolt kerettanterv alapján, felmenő 

rendszerben kivezetve a 2023/2024. tanévig. 

 

Óraszámok a 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. szerint, az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 

mellékleteiben felsorolt kerettanterv alapján. 

 

Évfolyam 2. 3. 4. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 6+1 6+1 4+1 3+1 4 

Angol nyelv   2 3 3 3 

Matematika; Emelt szintű matematika (választható 

+2 óra) 

4+1 4+1 4+1 3+1+2 3+1+2 3+1+2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek    2 2 2 

Etika / Hit- és etika 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1+1 1+1    

Természetismeret    2   

Biológia – egészségtan     1 2 

Fizika     2 1 

Kémia     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 

Dráma és tánc / Hon- és népismeret       

Informatika    1 1 1 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1    

Technika, életvitel és gyakorlat    1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki    1 1 1 

Természettudományi gyakorlat / 

Humán/Szövegértés 

   +1 +1 +1 

Kötelező alapóraszám 23 22 24 25 28 28 

Szabadon tervezhető óraszám +2 +3 +3 +3 +3 +2 

Emelt szintű képzés óraszáma    +2 +2 +2 

Összes óraszám 25 25 27 30 33 32 

Egésznapos, tanulószoba, napközi, szakkör 

óra/hét 
27 27 28 21 23 24 

Összesen 52 52 55 51 56 56 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

óra/hét 
1 1 1 1 1 1 

Összes finanszírozott felhasználható 

időkeret/osztály (osztálylétszám alapján 

arányosítva), 

óra/hét 

53 53 56 52 57 57 
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2.1.1.5. Óraszámok a 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. szerint kéttannyelvű képzésben 

résztvevő tanulók számára, az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 

mellékleteiben felsorolt kerettanterv, valamint a 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet 

alapján, felmenő rendszerben kivezetve a 2023/2024. tanévig. 

 

Óraszámok a 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. szerint kéttannyelvű képzésben 

résztvevő tanulók számára, az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 

mellékleteiben felsorolt kerettanterv, valamint a 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet 

alapján. 

Évfolyam 2. 3. 4. 6. 7. 8. 

Kéttannyelvű képzésben részvevők 

óraszámai 

      

Magyar nyelv és irodalom 7+1 6+1 6+1    

Angol nyelv kéttannyelvű képzésben +4 +4 2+2    

Matematika 4+1 4+1 4+1    

Emelt szintű matematika (választható)       

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

      

Etika / Hit- és etika 1 1 1    

Környezetismeret angol nyelven 1 1+1 1+1    

Természetismeret       

Biológia – egészségtan       

Fizika       

Kémia       

Földrajz       

Ének-zene angol nyelven 2 2 2    

Vizuális kultúra angol nyelven 2 2 2    

Dráma és tánc / Hon- és népismeret       

Informatika       

Életvitel és gyakorlat 1 1 1    

Technika, életvitel és gyakorlat       

Testnevelés és sport 5 5 5    

Angol nyelvű lektori óra +1 +1 +1    

Osztályfőnöki       

Természettudományi gyakorlat / Humán        

Kötelező alapóraszám 23 22 24    

Szabadon tervezhető óraszám +2 +3 +3    

Kéttannyelvű képzés óraszáma +5 +5 +3    

Összes óraszám 30 30 30    

Egésznapos, tanulószoba, napközi, szakkör 

óra/hét 
22 22 25    

Összesen 52 52 55    

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

óra/hét 
1 1 1    

Összes finanszírozott felhasználható 

időkeret/osztály (osztálylétszám alapján 

arányosítva), 

óra/hét 

53 53 56    
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2.1.1.6. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes évfolyamokon az 

5/2020 (I.31.) Korm.rend., valamint a 2011. évi CXC. tv. alapján, felmenő 

rendszerben bevezetve a 2020/2021 tanévtől. 

 

Kötelező alapóraszám 5/2020 

Korm.rend. II.2.1.3. táblázat 

alapján 

 

22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 

5/2020 Korm.rend. II.2.1.3. 

táblázat alapján 

 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Az 5/2020 Korm.rend. 3.§.(2) 

alapján kéttannyelvű képzés 

esetén 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Az 5/2020 Korm.rend. 3.§.(2) 

alapján  emelt szintű 

oktatásszervezés esetén  

(matematika) 

 

    2 2 2 2 

Heti tanulói terhelhetőség 

óraszám maximuma az 

5/2020 Korm.rend. 6.§. da), 

db) alapján 

 

 26 26 26 27 32 32 34 34 

Tervezhető további időkeret 

(egyéb foglalkozás, egész 

napos, napközi, tanulószoba, 

szakkör) a 2011. évi CXC. tv. 

6 sz. melléklet CA oszlop 

alapján 

 

26 26 26 28 19 19 22 22 

Az osztályok számára 

engedélyezhető időkeret a 

2011. évi CXC. tv. 6 sz. 

melléklet CA oszlop alapján 

 

52 52 52 55 51 51 56 56 

A 2011. évi CXC. tv. 27. § 

(5) bek. értelmében 

kötelezően biztosított 

időkeret tehetséggondozásra 

és felzárkóztatásra 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Összesen 

 

53 

 

53 

 

53 

 

56 

 

52 

 

52 

 

57 

 

57 
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2.1.1.7. A NAT ajánlása az alapóraszámok tanulási területekhez tartozó tantárgyanként, 

képzési szakaszok és évfolyamok szerinti arányos tanóraelosztása a 8 évfolyamos 

általános iskolákban az 5/2020 (I.31.) Korm.rend. II.2.1.3. táblázata alapján, 

bevezetve a 2020/2021. tanévtől, felmenő rendszerben. 

 
 

1. 
Tantárgyak műveltségi 

terület szerinti felosztásban 

 

 

Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai, tantárgyak óraszámai 

2. Évfolyam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Magyar nyelv és irodalom         

4. magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 4 4 3 3 

5. Matematika         

6. matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

7. Történelem és állampolgári 

ismeretek 

        

8. történelem     2 2 2 2 

9. állampolgári ismeretek        1 

10. hon- és népismeret     1    

11. Etika / hit- és etika 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Természettudomány és 

földrajz 

        

13. környezetismeret   1 1     

14. természettudomány     2 2   

15. kémia       2 1 

16. fizika       2 1 

17. biológia       1 2 

18. földrajz       1 2 

19. Idegen nyelv         

20. első élő idegen nyelv    2 3 3 3 3 

21. második idegen nyelv         

22. Művészetek         

23. ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

24. vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

25. dráma és színház      1   

26. mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

        

27. Technológia         

28. technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

29. digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

30. Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

        

31. testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

32. közösségi nevelési 

(osztályfőnöki) 

    1 1 1 1 

33. kötött célú órakeret 

 

- - - - - - - - 

34. Kötelező alapóraszám 

óra/hét 

 

22 

 

22 

 

22 

 

23 

 

28 

 

27 

 

28 

 

28 

35. Szabadon tervezhető 

órakeret 

óra/hét 

2 2 2 2 0 1 2 2 
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36. Kéttannyelvű képzés 

óra/hét 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

37. Emelt szintű oktatás 

óra/hét 

 

    2 2 2 2 

 

38. 
Összesen 24-26 24-26 24-26 25-27 28-32 28-32 30-34 30-34 

39. Tanulók maximális tanórai 

terhelhetősége 

óra/hét 

 

26 26 26 27 32 32 34 34 

40. Egésznapos, tanulószoba, 

napközi, szakkör 

óra/hét 

 

26-28 26-28 26-28 28-30 19-23 19-23 22-26 22-26 

41. Összes finanszírozott 

felhasználható 

időkeret/osztály 

(osztálylétszám alapján) 

óra/hét 

 

 

 

 

52 

 

 

 

52 

 

 

 

52 

 

 

 

55 

 

51 

 

51 

 

56 

 

56 

42. Tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

óra/hét 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

43. Összes finanszírozott 

felhasználható 

időkeret/osztály 

(osztálylétszám alapján 

arányosítva), 

óra/hét 

 

 

 

 

53 

 

 

 

53 

 

 

 

53 

 

 

 

56 52 52 57 57 
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2.1.1.8. Óraszámok az 5/2020. (I.31.) Korm. rend. szerint 2020.09.01-től felmenő 

rendszerben. Először bevezetve 1. évfolyamon a 2020/2021. tanévben 
 

Óraszámok az 5/2020. (I.31.) Korm. rend. szerint 2020.09.01-től felmenő rendszerben. Először bevezetve 1. évfolyamon a 

2020/2021. tanévben 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Osztály A B C A B C A B C A B C 

Magyar nyelv és irodalom             

magyar nyelv és irodalom 7  7 7+1          

Matematika             

matematika 4  4 4+1          

Történelem és állampolgári ismeretek             

történelem             

állampolgári ismeretek             

hon- és népismeret             

Etika / hit- és etika 1 1 1          

Természettudomány és földrajz             

környezetismeret             

természettudomány             

kémia             

fizika             

biológia              

földrajz              

Angol nyelv             

kéttannyelvű angol nyelv +4            

angol nyelv  +2           

célnyelvi civilizáció             

Művészetek             

ének-zene  2 2          

ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyamon 2            

vizuális kultúra  2 2          

vizuális kultúra angol nyelven 1-4. évfolyamon 2            

dráma és színház             

Technológia             

technika és tervezés  1 1 1          

digitális kultúra             

Testnevelés és egészségfejlesztés             

testnevelés 5 5 5          

Kötelező alapóraszám 22 22 22          

Szabadon tervezhető óraszám +2 +2 +2          

Emelt szintű képzés óraszáma             

Kéttannyelvű képzés óraszáma +2            

Összes óraszám 26 24 24          

Egésznapos, tanulószoba, napközi, szakkör 

óra/hét 
26 28 28          

Összesen 

 
52 52 52          

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

óra/hét 
1 1 1          

Összes finanszírozott felhasználható 

időkeret/osztály (osztálylétszám alapján 

arányosítva), 

óra/hét 

53 53 53          
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2.1.1.9. Óraszámok az 5/2020. (I.31.) Korm. rend. szerint 2020.09.01-től felmenő 

rendszerben. Először bevezetve az 5. évfolyamon a 2020/2021. tanévben 
 
 

Óraszámok az 5/2020. (I.31.) Korm. rend. szerint 2020.09.01-től felmenő rendszerben. Először bevezetve az 5. évfolyamon a 

2020/2021. tanévben 
 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Osztály A B C A B C A B C A B C 

Magyar nyelv és irodalom             

magyar nyelv és irodalom 4   4 4          

Matematika             

matematika 4 4 4          

emelt szintű matematika (választható) +2 +2 +2          

Történelem és állampolgári ismeretek             

történelem 2 2 2          

történelem angol nyelven             

állampolgári ismeretek             

hon- és népismeret +1 +1 +1          

Etika / hit- és etika 1 1 1          

Természettudomány és földrajz             

környezetismeret             

természettudomány 2 2 2          

kémia             

fizika             

biológia              

földrajz              

Angol nyelv             

kéttannyelvű angol nyelv             

angol nyelv 3 3 3          

célnyelvi civilizáció             

Művészetek             

ének-zene 2 2 2          

vizuális kultúra 1 1 1          

dráma és színház             

Technológia             

technika és tervezés  1 1 1          

digitális kultúra 1 1 1          

Testnevelés és egészségfejlesztés             

testnevelés 5 5 5          

Közösségi nevelés 1 1 1          

Kötelező alapóraszám 27 27 27          

Szabadon tervezhető óraszám +1 +1 +1          

Emelt szintű képzés óraszáma +2 +2 +2          

Kéttannyelvű képzés óraszáma             

Összes óraszám 30 30 30          

Egésznapos, tanulószoba, napközi, szakkör 

óra/hét 
21 21 21          

Összesen 

 
51 51 51          

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

óra/hét 
1 1 1          

Összes finanszírozott felhasználható 

időkeret/osztály (osztálylétszám alapján 

arányosítva), 

óra/hét 

52 52 52          
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2.1.1.10. A választott kerettanterv tantárgyi rendszerét és kötelező minimális 

óraszámait  az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2020/2021. tanévtől  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok az 1. évfolyamon 

Választott kerettanterv: 5/2020 (I.31.) Korm. rend. alapján 

 

Évfolyam 1. 

Osztály A B C 

Magyar nyelv és irodalom    

magyar nyelv és irodalom 7  7 7+1 

Matematika    

matematika 4  4 4+1 

Történelem és állampolgári ismeretek    

történelem    

állampolgári ismeretek    

hon- és népismeret    

Etika / hit- és etika 1 1 1 

Természettudomány és földrajz    

környezetismeret    

természettudomány    

kémia    

fizika    

biológia     

földrajz     

Angol nyelv    

kéttannyelvű angol nyelv +4   

angol nyelv  +2  

célnyelvi civilizáció    

Művészetek    

ének-zene  2 2 

ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyamon 2   

vizuális kultúra  2 2 

vizuális kultúra angol nyelven 1-4. évfolyamon 2   

dráma és színház    

Technológia    

technika és tervezés  1 1 1 

digitális kultúra    

Testnevelés és egészségfejlesztés    

testnevelés 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 

Szabadon tervezhető óraszám +2 +2 +2 

Emelt szintű képzés óraszáma    

Kéttannyelvű képzés óraszáma +2   

Összes óraszám 26 24 24 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 2. évfolyamon 

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021. tanévben. 

 

Tantárgyak 

2. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv alapján) 

Iskolának 

kell beépí-

teni a 

tananyag- 

tartalmat 

ebbe az 

óraszámba 

(10%)  

Magyar nyelv  3+1 108+36=144 130 14 

Irodalom 4 144 130 14 

Angol nyelv 

(kéttannyelvű) 
4  144 130 14 

Lektori óra 1 36 32 4 

Matematika 4+1 144+36=180 162 18 

Hit és- etika 1 36 32 4 

Környezetismeret 1 36 32 4 

Ének-zene  2 72 65 7 

Vizuális kultúra 2 72 65 7 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 36 32 4 

Testnevelés és 

sport 
5 180 162 18 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2 óra  

 

2 óra 

beépítve  

36 óra a 

magyarhoz, 

36 óra a 

matematikához 

  

Kéttannyelvű 

oktatás 

óraszámai 

5 óra 

beépítve 
   

Rendelkezésre 

álló órakeret 

(heti időkeret 

terhére) 

25 900+144+36 810+130+32         90+14+4 

Összesen 25+5 1080 972 108 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 3. évfolyamon 

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021, és a 

2021/2022. tanévben. 

 

Tantárgyak 

3. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv alapján) 

Iskolának 

kell 

beépíteni a 

tananyag 

tartalmat 

ebbe az 

óraszámba 

(10%)  

Magyar nyelv  3 108 97 11 

Irodalom 3+1 144 130 14 

Angol nyelv 

(kéttannyelvű) 
4  144 130 14 

Lektori óra 1 36 32 4 

Matematika 4+1 144+36=180 162 18 

Hit és- etika 1 36 32 4 

Környezetismeret 1+1 36+36=72 65 7 

Ének-zene  2 72 65 7 

Vizuális kultúra 2 72 65 7 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 36 32 4 

Testnevelés és 

sport 
5 180 162 18 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

 3 óra 

 

3 óra 

beépítve  

36 óra 

magyarhoz, 

36 óra a 

matematikához, 

36 óra a 

köny.ism-hez 

  

Kéttannyelvű 

oktatás 

óraszámai 

5 óra 

beépítve 
   

Rendelkezésre 

álló órakeret 

(heti időkeret 

terhére) 

25 900+144+36 810+130+32          90+14+4 

Összesen 25+5 1080 972 108 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 4. évfolyamon 

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021, a 

2021/2022., és a 2022/2023. tanévben. 

 

 

Tantárgyak 

4. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv 

alapján) 

Iskolának kell 

beépíteni a 

tana-nyag 

tartalmat ebbe 

az óraszámba 

(10%)  

Magyar nyelv  3 108 97 11 

Irodalom 3+1 108+36=144 130 14 

Angol nyelv norm, 

kéttannyelvű 
2  72 65 7 

Angol nyelv 

(kéttannyelvű) 
+2  +72 +65 +7 

Lektori óra +1 +36 +32 +4 

Matematika 4+1 180 162 18 

Hit és-etika 1 36 32 4 

Környezetismeret 1+1 36+36=72 65 7 

Ének-zene  2 72 65 7 

Vizuális kultúra 2 72 65 7 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 36 32 4 

Testnevelés és 

sport 
5 180 162 18 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret  

3 óra 

 

3 óra 

beépítve  

36 magyarhoz, 

36 óra a 

matematikához 

36 óra 

köny.ism-hez 

  

Kéttannyelvű 

oktatás óraszámai 

3 óra 

beépítve 
   

Rendelkezésre 

álló órakeret 
27 972+72+36 875+65+32 97+7+4 

Összesen 27+3 1080 972 108 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok az 5. évfolyamon 

Választott kerettanterv: 5/2020 (I.31.) Korm. rend. alapján 

 

 

Évfolyam 5. 

Osztály A B C 

Magyar nyelv és irodalom    

magyar nyelv és irodalom 4   4 4 

Matematika    

matematika 4 4 4 

emelt szintű matematika (választható) +2 +2 +2 

Történelem és állampolgári ismeretek    

történelem 2 2 2 

történelem angol nyelven    

állampolgári ismeretek    

hon- és népismeret +1 +1 +1 

Etika / hit- és etika 1 1 1 

Természettudomány és földrajz    

környezetismeret    

természettudomány 2 2 2 

kémia    

fizika    

biológia     

földrajz     

Angol nyelv    

kéttannyelvű angol nyelv    

angol nyelv 3 3 3 

célnyelvi civilizáció    

Művészetek    

ének-zene 2 2 2 

vizuális kultúra 1 1 1 

dráma és színház    

Technológia    

technika és tervezés  1 1 1 

digitális kultúra 1 1 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés    

testnevelés 5 5 5 

Közösségi nevelés 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 27 27 

Szabadon tervezhető óraszám +1 +1 +1 

Emelt szintű képzés óraszáma +2 +2 +2 

Kéttannyelvű képzés óraszáma    

Összes óraszám 30 30 30 

 

 

 



233 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok.  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 6. évfolyamon.  

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021. tanévben. 

 

Tantárgyak 

6. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv 

alapján) 

Iskolának 

kell beépí-

teni a tana-

nyag 

tartalmat 

ebbe az 

óraszámba 

(10%)  

Magyar nyelv  2 72 65 7 

Irodalom 2+1 72+36=108 97 11 

Angol nyelv 3  108 97 11 

Matematika 3+1 144 130 14 

Matematika emelt szintű okt. +2 +72 +65 +7 

Történelem, társadalmi – és 

állampolgári ism. 
2 72 65 7 

Hit és- etika 1 36 32 4 

Természetismeret 2 72 65 7 

Ének-zene  1 36 32 4 

Vizuális kultúra 1 36 32 4 

Informatika 1 36 32 4 

Technika,életvitel és 

gyakorlat  
1 36 32 4 

Testnevelés és sport 5 180 162 18 

Osztályfőnöki 1 36 0 36 

Természettudományi 

gyakorlat/Humán/Szövegértés 
+1 +36 +32 +4 

Szabadon tervezhető 

órakeret  3 óra 

1 óra magyar, 

1 óra matemat., 

1 óra 

term.tud.gyak 

1008 873 135 

Emelt szintű oktatás 2  72 65 7 

Rendelkezésre álló órakeret 28+2 1080 938       142 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok.  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 7. évfolyamon.  

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021, és a 

2021/2022. tanévben. 

 

Tantárgyak 

7. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv 

alapján) 

Iskolának 

kell beépí-

teni a tana-

nyag 

tartalmat 

ebbe az 

óraszámba 

(10%) 

Magyar nyelv 1+1 36+36=72 65 7 

Irodalom 2 72 65 7 

Angol nyelv 3 108 97 11 

Matematika 3+1 108+36=144 130 14 

Matematika emelt szintű okt. +2 +72 +65 +7 

Történelem, társadalmi – és 

állampolgári ism. 
2 72 65 7 

Hit és- etika 1 36 32 4 

Biológia - Egészségtan 1 36 32 4 

Fizika 2 72 65 7 

Kémia 2 72 65 7 

Földrajz 1 36 32 4 

Ének-zene  1 36 32 4 

Vizuális kultúra 1 36 32 4 

Informatika 1 72 65 7 

Technika,életvitel és 

gyakorlat 
1 36 32 4 

Testnevelés és sport 5 180 162 18 

Osztályfőnöki 1 36 0 36 

Természettudományi 

gyakorlat/Humán/Szövegértés 
+1 +36 +32 +4 

Szabadon tervezhető 

órakeret  3 óra 

1 óra magyar, 

1 óra matemat., 

1 óra 

term.tud.gyak 

1152 1002 150 

Emelt szintű oktatás 2  72 65 7 

Rendelkezésre álló órakeret 31+2 1224 1067 157 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok.  

Kötelező tantárgyak és maximális óraszámok a 8. évfolyamon.  

Választott kerettanterv: 51/2012 (XII.21.) EMMI rend. alapján a 2020/2021, a 

2021/2022., és a 2022/2023. tanévben. 

 

Tantárgyak 

8. évf. 

Heti 

óra- 

szám 

Éves 

Óra- 

szám 

Tananyag- 

tartalommal 

ellátott óra- 

szám 90% 

(kerettan-

terv 

alapján) 

Iskolának kell 

beépí-teni a 

tana-nyag 

tartalmat ebbe 

az óraszámba 

(10%)  

Magyar nyelv 2 72 65 7 

Irodalom 2 72 65 7 

Angol nyelv 3  108 97 11 

Matematika 3+1 108+36=144 130 14 

Matematika emelt szintű okt. +2 +72 +65 +7 

Történelem, társadalmi – és 

állampolgári ism. 
2 72 65 7 

Hit és- etika 1 36 32 4 

Biológia - Egészségtan 2 72 65 7 

Fizika 1 36 32 4 

Kémia 1 36 32 4 

Földrajz 2 72 65 7 

Ének-zene  1 36 32 4 

Vizuális kultúra 1 36 32 4 

Informatika 1 72 65 7 

Testnevelés és sport 5 180 162 18 

Osztályfőnöki 1 36 0 36 

Természettudományi 

gyakorlat/Humán/Szövegértés 
+1 +36 +32 +4 

Szabadon tervezhető 

órakeret  3 óra 

1 óra matemat., 

1 óra 

term.tud.gyak 

1152 1004 148 

Emelt szintű oktatás 2 72 65 7 

Rendelkezésre álló órakeret 30+2 1224 1069 155 

 

 

 

 



236 

 

2.1.1.11.  Óraterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

 

Az óratervet a 2020/2021-es tanévtől az első és ötödik évfolyammal kezdődően felmenő 

rendszerben alkalmazzuk. 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 7 

Matematika 4 4 3+1 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1+1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1+1 1+1 1 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

Habilitáció és rehabilitáció 3 3 3 3 

Mindösszesen 27 27 27 28 

A szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt tantárgyi óraszámok: 

1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

2. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

3. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                      Matematika:                        1 óra 

4. évfolyam: Vizuális kultúra:                 1 óra 

                      Technika és tervezés:         1 óra    

 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természettudomány 2 3 5 5 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1+1 1+1 1+1 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 1 1 

Heti órakeret 28 28 30 30 

Habilitáció és rehabilitáció 3 3 4 4 

Mindösszesen 31 31 34 34 
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A szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt tantárgyi óraszámok. 

 

5. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

 

6. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

 

7. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                      Technika és tervezés:          1 óra 

 

8. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                      Technika és tervezés:         1 óra    

 

 
2.1.1.12.  Óraterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

 

Az óratervet a 2020/2021-es tanévtől az első és ötödik évfolyammal kezdődően felmenő 

rendszerben alkalmazzuk. 

 

 

Műveltségi 

terület 
Tantárgy 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

4 4 4 4 4+1 4+1 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

2+1 2+1 3+1 3+1 4 4 2+1 2+1 

Matematika Számolás-

mérés 

(Matematika) 

2 2 2+1 2+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 

- - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természet-

tudomány és 

földrajz 

Környezet-

ismeret 

- - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

(Vizuális 

kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális 

kultúra 

- - - - - - 1 1 

 Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 
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Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi 

nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 2 2+1 2+1 3 3 

Játékra nevelés 2+1 2+1 2 2 - - - - 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Habilitáció és rehabilitáció 3 3 3 3 3 3 4 4 

Mindösszesen:  

 

27 27 27 28 31 31 34 34 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt tantárgyi óraszámok: 

1. évfolyam: Olvasás-írás :                 1 óra  

                      Játékra nevelés:             1 óra   

2. évfolyam:  Olvasás-írás :                1 óra  

                      Játékra nevelés:             1 óra 

3. évfolyam:  Olvasás-írás :                1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra    

4. évfolyam:   Olvasás-írás :               1 óra 

                       Számolás-mérés:          2 óra   

5. évfolyam:   Kommunikáció:           1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra 

                       Életvitel és gyakorlat:  1 óra 

6. évfolyam:   Kommunikáció:           1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra 

                       Életvitel és gyakorlat:  1 óra 

7. évfolyam:   Olvasás-írás :               1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra    

8. évfolyam:   Olvasás-írás :               1 óra 

                        Számolás-mérés:         1 óra   

2.1.1.13. A tanulók napi és heti terhelhetőségére vonatkozó korlátozások 
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A 110/2012 (VI.4.) Kormány rendelet alapján a tanulók terhelhetőségével kapcsolatban 

a következő táblázat szerint kell eljárni kivezető rendszerben a 2020/2021. tanévtől. 

 

Évfolyam 
Napi 

óraszám 

Napi 

óraszám 

maximum 

Heti 

óraszám 

Emelt szintű 

oktatás 

Kéttannyelvű 

képzés 

A tanulók heti 

tanórai 

terhelésének 

felső határa 

       

2. 5 6 25  5 30 

3. 5 6 25  5 30 

4. 5-6 6 27  3 35 

       

6. 5-6 7 28 2  35 

7. 6-7 7 31 2  35 

8. 6-7 7 31 2  35 

 

 

 

Az 5/2020.(I.31.) Korm. rendelet alapján a tanulók terhelhetőségével kapcsolatban a 

következő táblázat szerint kell eljárni 1. és 5. évfolyammal kezdődően, felmenő 

rendszerben a 2020/2021. tanévtől. 

 

Évfolyam 
Napi 

óraszám 

Napi 

óraszám 

maximum 

Heti 

óraszám 

Emelt szintű 

oktatás 

Kéttannyelvű 

képzés 

A tanulók heti 

tanórai 

terhelésének 

felső határa 

1. 5 6 24  2 26 

2. 5 6 24  2 26 

3. 5 6 24  2 26 

4. 5 7 25  2 27 

5. 6 7 28 2 2 32 

6. 6 7 28 2 2 32 

7. 6 7 30 2 2 34 

8. 6 7 30 2 2 34 
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2.1.1.14. Választható foglalkozások óra/hét, a tervezhető további időkeret (egyéb 

foglalkozás, egész napos, napközi, tanulószoba, szakkör) terhére a 2011. évi 

CXC. tv. 6 sz. melléklet CA oszlop alapján. 

 

 

Választható foglalkozások óra/hét, a tervezhető további időkeret (egyéb 

foglalkozás, egész napos, napközi, tanulószoba, szakkör) terhére a 2011. évi 

CXC. tv. 6 sz. melléklet CA oszlop alapján. 

 

 

 

Lektori óra első évfolyamon  

Angol nyelvű környezetismeret szakkör első évfolyamon  

Manó Matek   

Manó Magyar  

Magyar szakkör alsó tagozaton  

Matematika szakkör alsó tagozaton  

Matematika szakkör felső tagozaton  

Magyar nyelv és irodalom gyakorlat  

Természettudományos gyakorlat  

Szövegértés gyakorlat  

Magyar szakkör  

Informatika szakkör  

Robotika szakkör  

Természetismeret szakkör  

Biológia szakkör  

Angol szakkör  

Történelem szakkör  

Kémia szakkör  

Médiaismeret-elsősegély szakkör  

Énekkar  

Rajz szakkör  

Football szakkör  

Kézilabda szakkör  

Atlétika szakkör  

Torna szakkör  

Tánc szakkör  

Színjátszó szakkör  

Napközi  
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2.2.  Témakörök és óraszámok az egyes tantárgyakon belül 

 

Témakörök és óraszámok az 1-2. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból  
 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 504 óra 

 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

1. Beszéd és kommunikáció  

2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz 

képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 

3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betű- 

tanítás ismereteit, fejlesztési feladatait.  

4. Népmesék, műmesék 

 

 

A Helyi Tantervet magyar nyelv és irodalomból, 1-2. évfolyamon a szakmai 

munkaközöségek évi 36 hétre tervezték heti 7 órás és heti 8 órás változatban az egyes 

osztályok eltérő képzési specialitásának megfelelően. 

A rendelkezésre álló időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el arányosan az 

alkalmazható tudás, a kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása 

céljából. A Kerettantervben megadott minimum óraszám feletti órákat zöld színnel 

jelöltük.  

 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 504/576 óra 

1. évfolyam: 252/288 óra        7/8 óra/ hét 

2. évfolyam: 252/288 óra        7/8 óra/ hét  

 

Mivel a Kerettanterv az 1-2. évfolyamot egy oktatási szakasznak tekinti, a táblázatban a 2. 

évfolyam óraszámait is jelöltük. 

 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata:  

  1. évf. 2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS min.-max. heti 7 órás heti 7 órás 

Beszéd és kommunikáció 30 15 15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek fejlesztése 
60 60 

 

0 

Betűtanítás. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek fejlesztése 
60 -70 48+8 

12+2 

Népmesék, műmesék  36 -40 6 30+4 

Versek, népköltészeti alkotások 28 5 23 

Helyem a közösségben – család, iskola 18 4 14 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 4 21 

Állatok, növények, emberek 

 
20 -24 4 

16+4 
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ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS     

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, 

íráskészséget megalapozó képességek 

fejlesztése 

40 -32 40-8 

 

0 

Írás jelrendszere 40 -58 28+14 12+4 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, 

szó  
26 11 

15 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, 

mondat, szöveg 
25 2 

23 

Kisbetű – nagybetű 18 4 14 

A magyar ábécé – a betűrend 18 2 16 

Hangok időtartamának jelentés 

megkülönböztető szerepe 
32 5 

27 

Összes óraszám: 476-504 
238+14 

252 

238+14 

252 

 

  1. évf. 2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS min.-max. heti 8 órás heti 8 órás 

Beszéd és kommunikáció 30 15 15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek fejlesztése 
60 

60 0 

Betűtanítás. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek fejlesztése 
60- 70+18 

56+12 14+6 

Népmesék, műmesék  36- 40+12 6+4 34+8 

Versek, népköltészeti alkotások     28+4 5+2 23+2 

Helyem a közösségben – család, iskola    18+1 4 14+1 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok    25+1 4 21+1 

Állatok, növények, emberek 20 - 24 4 20 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS     

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, 

íráskészséget megalapozó képességek 

fejlesztése 

40 - 32 

32 0 

Írás jelrendszere 40 – 58+30 42+16 16+14 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, 

szó  
26 

11 15 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, 

mondat, szöveg 
    25+2 

2 23+2 

Kisbetű – nagybetű 18 4 14 

A magyar ábécé – a betűrend 18 2 16 

Hangok időtartamának jelentés 

megkülönböztető szerepe 
   32+4 

5+2 27+2 

Összes óraszám: 

476-504+72 

 

576 

252+36 

 

288 

252+36 

 

288 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

első évfolyam 

végén 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  

 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.  

 A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  

 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 

és köszöntésének udvarias nyelvi formáit.  

 Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel.  

 Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  

 Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

 Ismerje az írott és nyomtatott kisbetűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel.  

 Legyen képes szavakat, rövid mondatot önálló olvasással megismerni 

és megérteni.  

 Írása legyen rendezett, pontos: a betűket olvashatóan alakítsa és 

kapcsolja egymáshoz. 

 Szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet szavaiban.  

 Jelölje helyesen a j hangot 20 begyakorolt szóban.  

 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 Szavak másolása betűkihagyás, betűtévesztés, betűcsere nélkül. 

 Ismert szavakat, rövid mondatot írjon le másolással, látó-halló 

tollbamondással vagy emlékezetből. 

 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

 

Minimum 

követelmény 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  

 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.  

 A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  

 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 

és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 

 A megismert betűkkel ismerje az olvasás technikáját, 2-3 betűs 

szavakat tudjon elolvasni.  

 Szöveghűen mondjon el 2-3 memoritert. 

 Szavak írottról másolását kevés (2-3) hibával legyen képes megoldani.  

 Írása legyen rendezett. 
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Témakörök és óraszámok az 1-2. évfolyamon matematikából (heti 4 órás 

matematika) 
 

 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. Szabadon 

felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált fejlesztés, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. A rendelkezésre álló 

időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el arányosan az alkalmazható tudás, a 

kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása céljából. 

 

Témakör neve 

Javasolt 

alapoz 

óraszám 

Helyi tanterv szerinti óraszám  

1. évfolyamon 

1.-2. 

évfolyam 

javasolt 

tananyag 

feldolgozás, 

ismeretszerzés 

szabadon tervezhető óra 

beépítése 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 4  

Rendszerezés, rendszerképzés 8 4  

Állítások 8 4  

Problémamegoldás 8 4  

Szöveges feladatok megoldása 11 6 2     

Szám és valóság kapcsolata 19 9  

Számlálás, becslés 12 6  

Számok rendezése 12 6 1  

Számok tulajdonságai 18 9  

Számok helyi értékes alakja 10 5 1   

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 10  

Alapműveletek értelmezése 20 10 2      

Alapműveletek tulajdonságai 16 8 2   

Szóbeli számolási eljárások 20 10  

Fejben számolás 18 9  

Alkotás térben és síkon 8 4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 6  

Transzformációk 6 3  

Tájékozódás térben és síkon 8 4  

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 
18 9  

Adatok megfigyelése 6 3  

Valószínűségi gondolkodás 6 3  

Összes óraszám: 272 136 8 
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Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 144 óra. 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 4 144 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4 

Szöveges feladatok megoldása 8 

Szám és valóság kapcsolata 9 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 7 

Számok tulajdonságai 9 

Számok helyi értékes alakja 6 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 12 

Alapműveletek tulajdonságai 10 

Szóbeli számolási eljárások 10 

Fejben számolás 9 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 4 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9 

Adatok megfigyelése 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 

Összes óraszám: 144 

 

A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén 

A továbbhaladás 

feltételei az 1. 

évfolyam végén 

 A tanuló képes 20-as számkörben 

 halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint; 

 halmazt alkotni; 

 állítások igazságtartalmának eldöntése;  

 állítások megfogalmazására;  

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására; 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére; 

 több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára; 

 néhány elem sorba rendezésére próbálgatással; 

 számokat ír, olvas; 

 megtalálja a számok helyét a számegyenesen;  

 meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat;  

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 
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 képes összeadni, kivonni; 

 képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírása számokkal, segítséggel 

  megkülönbözethetni a páros és páratlan számokat; 

 növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása;  

 számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 ismeri az egyenes, görbe vonalakat; 

 képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak 

jelentését;  

 a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét, 

hónap, év; 

 mennyiségek közötti összefüggések felismerése;  

 mérőeszközök használatára; 

 közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni; 

 adatokról megállapításokat megfogalmazni. 

 

 

A 2. évfolyam 

Óraterv 

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

Heti óraszám 4 4   

Éves óraszám 144 144   

 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. Szabadon 

felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált fejlesztés, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. A rendelkezésre álló 

időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el arányosan az alkalmazható tudás, a 

kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása céljából. 

 

Témakör neve 

Javasolt 

alapoz 

óraszám 

Helyi tanterv szerinti óraszám  

2. évfolyamon 

1.-2. 

évfolyam 

javasolt 

tananyag 

feldolgozás, 

ismeretszerzés 

szabadon tervezhető óra 

beépítése 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 4  

Rendszerezés, rendszerképzés 8 4  

Állítások 8 4  

Problémamegoldás 8 4  

Szöveges feladatok megoldása 11 6 2 

Szám és valóság kapcsolata 19 9  
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Számlálás, becslés 12 6  

Számok rendezése 12 6 1 

Számok tulajdonságai 18 9  

Számok helyi értékes alakja 10 5 1 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 10  

Alapműveletek értelmezése 20 10 2 

Alapműveletek tulajdonságai 16 8 2 

Szóbeli számolási eljárások 20 10  

Fejben számolás 18 9  

Alkotás térben és síkon 8 4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 6  

Transzformációk 6 3  

Tájékozódás térben és síkon 8 4  

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 
18 9  

Adatok megfigyelése 6 3  

Valószínűségi gondolkodás 6 3  

Összes óraszám: 272 136 8 

 

Az 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 144 óra. 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 4 144 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4 

Szöveges feladatok megoldása 8 

Szám és valóság kapcsolata 9 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 7 

Számok tulajdonságai 9 

Számok helyi értékes alakja 6 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 12 

Alapműveletek tulajdonságai 10 

Szóbeli számolási eljárások 10 

Fejben számolás 9 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 4 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9 

Adatok megfigyelése 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 

Összes óraszám: 144 
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A továbbhaladás feltételei az 2. évfolyam végén 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 2. 

évfolyam végén 

A tanuló 100-as számkörben  

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt 

alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat 

megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a 

közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez; 

 – helyi érték fogalmát; 

 – számokat ír, olvas; 

 – tud római számokat írni, olvasni (I, V, X,L,C)  

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen;  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani; 

 – ismeri a szorzótáblát; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a 

sorozatot folytatni; 

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok az 1-2. évfolyamon matematikából (heti 

5 órás matematika) 
 

Óraterv 

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

Heti óraszám 5 5 5 5 

Éves óraszám 180 180 180 180 

 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. Szabadon 

felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált fejlesztés, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. A rendelkezésre álló 

időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el arányosan az alkalmazható tudás, a 

kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása céljából. 

 

Témakör neve 

Javasolt 

alapoz 

óraszám 

Helyi tanterv szerinti óraszám  

1. évfolyamon 

1.-2. 

évfolyam 

javasolt 

tananyag 

feldolgozás, 

ismeretszerzés 

szabadon tervezhető óra 

beépítése 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 4  

Rendszerezés, rendszerképzés 8 4  

Állítások 8 4  

Problémamegoldás 8 4 2 

Szöveges feladatok megoldása 11 6 9 

Szám és valóság kapcsolata 19 9 1 

Számlálás, becslés 12 6  

Számok rendezése 12 6 4 

Számok tulajdonságai 18 9 2 

Számok helyi értékes alakja 10 5 4 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 10  

Alapműveletek értelmezése 20 10 6 

Alapműveletek tulajdonságai 16 8 4 

Szóbeli számolási eljárások 20 10 2 

Fejben számolás 18 9 2 

Alkotás térben és síkon 8 4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 6  

Transzformációk 6 3  

Tájékozódás térben és síkon 8 4 2 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 
18 9 2 

Adatok megfigyelése 6 3 2 

Valószínűségi gondolkodás 6 3 2 

Összes óraszám: 272 136 44 
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Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 180 óra. 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 5 180 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 6 

Szöveges feladatok megoldása 14 

Szám és valóság kapcsolata 10 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 10 

Számok tulajdonságai 12 

Számok helyi értékes alakja 9 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 16 

Alapműveletek tulajdonságai 12 

Szóbeli számolási eljárások 12 

Fejben számolás 11 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 6 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 11 

Adatok megfigyelése 5 

Valószínűségi gondolkodás 5 

Összes óraszám: 180 

 

 

A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 1. 

évfolyam végén 

 A tanuló képes 20-as számkörben 

 halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint; 

 halmazt alkotni; 

 állítások igazságtartalmának eldöntése;  

 állítások megfogalmazására;  

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására; 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére; 

 több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára; 

 néhány elem sorba rendezésére próbálgatással; 

 számokat ír, olvas; 

 megtalálja a számok helyét a számegyenesen;  
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 meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat;  

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 

 képes összeadni, kivonni; 

 képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírása számokkal, segítséggel 

  megkülönbözethetni a páros és páratlan számokat; 

 növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása;  

 számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 ismeri az egyenes, görbe vonalakat; 

 képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak 

jelentését;  

 a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét, 

hónap, év; 

 mennyiségek közötti összefüggések felismerése;  

 mérőeszközök használatára; 

 közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni; 

 adatokról megállapításokat megfogalmazni. 

 

 

A 2. évfolyam 

Óraterv 

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

Heti óraszám 5 5 5 5 

Éves óraszám 180 180 180 180 

 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

Szabadon felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált 

fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. 

A rendelkezésre álló időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el arányosan az 

alkalmazható tudás, a kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása 

céljából. 

 

Témakör neve 

Javasolt 

alapoz 

óraszám 

Helyi tanterv szerinti óraszám  

2. évfolyamon 

1.-2. 

évfolyam 

javasolt 

tananyag 

feldolgozás, 

ismeretszerzés 

szabadon tervezhető óra 

beépítése 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 4  
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Rendszerezés, rendszerképzés 8 4  

Állítások 8 4  

Problémamegoldás 8 4 2 

Szöveges feladatok megoldása 11 6 9 

Szám és valóság kapcsolata 19 9 1 

Számlálás, becslés 12 6  

Számok rendezése 12 6 4 

Számok tulajdonságai 18 9 2 

Számok helyi értékes alakja 10 5 4 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 10  

Alapműveletek értelmezése 20 10 6 

Alapműveletek tulajdonságai 16 8 4 

Szóbeli számolási eljárások 20 10 2 

Fejben számolás 18 9 2 

Alkotás térben és síkon 8 4  

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 6  

Transzformációk 6 3  

Tájékozódás térben és síkon 8 4 2 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 
18 9 2 

Adatok megfigyelése 6 3 2 

Valószínűségi gondolkodás 6 3 2 

Összes óraszám: 272 136 44 

 

Az 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 180 óra. 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 5 180 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 6 

Szöveges feladatok megoldása 14 

Szám és valóság kapcsolata 10 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 10 

Számok tulajdonságai 12 

Számok helyi értékes alakja 9 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 16 

Alapműveletek tulajdonságai 12 

Szóbeli számolási eljárások 12 

Fejben számolás 11 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 
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Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 6 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 11 

Adatok megfigyelése 5 

Valószínűségi gondolkodás 5 

Összes óraszám: 180 

 

 

A továbbhaladás feltételei az 2. évfolyam végén 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 2. 

évfolyam végén 

A tanuló 100-as számkörben  

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt 

alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat 

megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a 

közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez; 

 – helyi érték fogalmát; 

 – számokat ír, olvas; 

 – tud római számokat írni, olvasni (I, V, X,L,C)  

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen;  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani; 

 – ismeri a szorzótáblát; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a 

sorozatot folytatni; 

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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Témakörök és óraszámok az 1. évfolyamon etikából 
 

Az 1. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 5+1 

2.  Család – Helyem a családban 6 

3. Helyem az osztály közösségében 6+1 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

Helyem a társadalomban 

5 

5.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében 

6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 36 

 

 

Témakörök és óraszámok az 1-2. évfolyamon vizuális kultúrából 
 

Az 1. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
28+2 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10+2 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 72 

A  2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
28+2 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10+2 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 72 
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Témakörök és óraszámok az 1-2. évfolyamon ének-zenéből 

(i) A tantárgy óraterve 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136+8= 144 óra. 

 

A rendelkezésre álló időkeretet a tematikus egységek között osztottuk el az alkalmazható 

tudás, a kompetenciák fejlesztése, a törzsanyag elmélyítése, gyakorlása céljából.  

A kerettantervben megadott minimum óraszám feletti óraszámokat zöld színnel jelöltük. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 

Zeneművek/Zenehallgatás  27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés      13+4 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás       13+4 

Összes óraszám: 
            

136+8=144 

(ii) A tantárgy óraterve 
1-2. évfolyam 

ÉNEK-ZENE 1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 68+4=72 68+4=72 

 

 

1. évfolyam 

 A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

1. évfolyam 
2 72 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 
35 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
13 óra 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 
7 + 2 =9 óra 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 
7 óra 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 
6 + 2 =8 óra 

 Össz. óraszám:  
68+4=72 óra 
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2. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

2. évfolyam 
2 72 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 
35 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
14 óra 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 
6+ 2 =8 óra 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 
6 óra 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 
7+ 2 =9 óra 

Össz. óraszám:  
68+4=72 óra 

 

 

 

Témakörök és óraszámok az 1. évfolyamon technika és tervezésből 
 

Az 1. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Anyagok a környezetünkben 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 15+1 

Otthon – család – életmód 7 

Jeles napok, ünnepek 5+1 

Közlekedés 3 

Összes óraszám: 36 

 

 

Témakörök és óraszámok az 1. évfolyamon testnevelésből 
 

Az 1. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 180 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 10 

Kúszások és mászások 13+2 

Járások, futások               18+2 

Szökdelések, ugrások 18 

Dobások, ütések 13+3 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 20 

Labdás gyakorlatok 21+3 

Testnevelési és népi játékok 24 

Küzdőfeladatok és -játékok 10 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 

Összes óraszám: 180 
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Témakörök és óraszámok az 1. évfolyamon angol nyelvből (2 órás angol) 
 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Témakör Témakör feldolgozására 

javasolt óraszámok 

Üdvözlés, bemutatkozás  2 

Alapszínek 3 

Az iskolában 

- Mi található az osztályteremben ?  

- iskolai eszközök azonosítása 

- az osztályteremben elhangzó utasítások 

megismerése, végrehajtása 

 

4 

Mennyiségek azonosítása 

- Számok 1 - 10 

 

3 

Megjelenés 

- Hogy nézek ki? 

- tárgyak, személyek leírása 

5 

Az én családom 

 családtagok azonosítása 
4 

Házi kedvenceink 

 kisállatok (hobbi állatok), háziállatok 

azonosítása, leírása 

3 

Az állatkertben 

 vadon élő állatok azonosítása, leírása 
3 

A nappaliban 

 térbeli tájékozódás berendezési tárgyaink 

között 

3 

Játsszunk! 

 gyerekjátékok azonosítása, leírása 
4 

Kedvenceink 

- ételek, italok megnevezése, csoportosítása 
 

5 

A testünk 

- amit a tükörben látunk – arcunk részei, 

testrészeink 

 

5 

Odakint 

- Milyen idő van ma? 
 

4 
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- az időjárással kapcsolatos fogalmak 

megismerése 

Szerepjátékok 

- rövid történetek reprodukálása 

 

8 

Tantárgyi kapcsolatok 

- más tantárgyakhoz kapcsolódó szavak, 

kifejezések megismerése (pl.: geometriai 

alakzatok, állatok élőhelyei, egészséges / 

egészségtelen ételek ) 

 

 

8 

Ünnepeink 

- Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Föld 

napja, Anyák napja 

 

6 

Project – Craftwork 2 

 

Kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Good morning. Hello. Hi! Good morning. Hello. Hi! 

Elköszönés Goodbye. Bye-bye. Good night! Goodbye. Bye! 

Bemutatkozás What’s your name? Hello! I am… 

My name is… 

Dolgok, személyek 

megnevezése 

What is it? / What’s this? 

Who’s that? 

What have you got? 

It’s a/an ….  . 

It’s my mum. 

I’ve got a bike. 

Köszönet Thank you! 

Thanks. 

 

Érzelmi viszonyulások Do you like ….. ? I like … . Yummy! 

I don’t like… Yuk! 

Információkérés 

 

How are you? 

How many… 

How old are you? 

What colour is it? 

Where is Roon? 

Have you got a kite? 

 

What can you do? 

Can you run? 

What’s the weather like? 

Fine, thanks. 

Five. 

I’m seven. 

It’s blue. 

On / under the sofa. 

I’ve got a kite.  

I haven’t got a kite. 

I can jump. 

Yes, I can. / No, I can’t. 

It’s hot. 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejezések 

Fogalomkörök Nyelvi kifejezések 

Létezés kifejezése I’m a girl / boy.   

I’m at the park / zoo / beach. 
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He is short.  

She is tall. 

It is new / old . 

Kérés, felszólítás kifejezése Listen! 

Look! 

Stand up,(please)!  

Sit down,(please)! 

Clap your hands! 

Run! 

Stop! 

Turn around! 

Close your eyes! 

Stamp your feet! 

Touch your nose / eyes / ears / mouth! 

Érzékelés  I can see …..  

Mennyiségi viszonyok How many…     ( 1-10)  

How many birds can you see? I can see 

seven birds. 

Minőségi viszonyok What colour is it?, It’s blue. 

What’s the weather like? It’s hot / cold / 

windy. 

Birtokviszonyok What have you got? I’ve got a plane. 

Have you got a ball? Yes, I have. / No, I 

haven’t. 

Vásárlás Five tomatoes, please. 

Here you are. 

Thanks. / Thank you. 

 

 

 

Témakörök és óraszámok az 1. évfolyamon testnevelésből 
 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 

Témakörök és óraszámok 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 10 

Kúszások és mászások 13+2 

Járások, futások               18+2 

Szökdelések, ugrások 18 

Dobások, ütések 13+3 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 20 

Labdás gyakorlatok 21+3 

Testnevelési és népi játékok 24 

Küzdőfeladatok és -játékok 10 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 

Összes óraszám: 180 
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Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon magyar irodalomból  

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

5. évfolyam: IRODALOM 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Család, otthon, nemzet– kisepikai 

alkotások (mese, monda, mítosz) és 

lírai alkotások 

18 8 26 

Petőfi Sándor: János vitéz 14 6 20 

Szülőföld, táj - lírai és kisepikai 

alkotások 

8 4 12 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

10 0 10 

Választható magyar ifjúsági vagy 

meseregény 

4 0 4 

Évfolyam összesen 54 18 72 

 

A TANTERV HELYI TANTERVÉBEN A KERETTANTERV KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

BIZTOSÍTOTT ÓRAKERET FELHASZNÁLÁSA 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

5. évfolyam: IRODALOM Szabad órakeret: 18 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Család, otthon, nemzet– kisepikai 

alkotások (mese, monda, mítosz) és 

lírai alkotások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen 

Szülőföldem szép határa – írások 

a szülőföldről 

 

Siv Widerberg: Sóderparti 

Tündérszép Ilona és Árgyélus 

Csalimese, Bolond mese, A kakas 

és a pipe 

La: Fontaine: A farkas és a 

bárány 

Andersen: A rendíthetetlen 

ólomkatona 

 

Párisz és Oinóné 

Odüsszeusz kalandjai 

Philémon és Baukisz 

8 
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 Részletek a Teremtés könyvéből 

Íráskészség, szövegalkotás, 

szövegértés fejlesztése. 

Memoriterek számonkérése. 

Összefoglalás, 

témazáró dolgozatok 

írása 

 

Petőfi Sándor: János vitéz Irodalomelméleti ismeretek 

gyakorlása, elmélyítése. A mű 

részleteinek dramatizálása, 

projektek megvalósítása. 

Gyakorlás, összefoglalás, 

témazáró, tehetséggondozás. 

6 

Szülőföld, táj Szülőföldem szép határa – írások 

a szülőföldről. 

Mikszáth Kálmán: A kis csizmák 

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Tanítom a 

kisfiamat 

Fekete István: Lutra 

Összefoglalás, rendszerezés, 

témazáró. 

4 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 

0 

Választható magyar ifjúsági vagy 

meseregény 
 

0 

 Összesen: 18 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár jelöli ki) 

 

MEMORITEREK: 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Arany János: Családi kör (részlet) 
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Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon magyar nyelvből 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

5.évfolyam: MAGYAR NYELV 

Témakör Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

felhasználható  

Témakör 

összidőkerete 

(heti 2 óra) 

Év eleji ismétlés 2 1 3 

A kommunikáció alapjai 6 - 6 

Helyesírás, nyelvhelyesség 

játékosan 

8 5 13 

Állandósult szókapcsolatok 5 1 6 

A nyelvi szintek: a beszédhang, a 

fonéma, a szóelemek, a szavak, az 

összetett szavak 

20 4 24 

Hangalak és jelentés 6 - 6 

Szövegértés és szövegalkotás a 

gyakorlatban 

7 3 10 

Könyv-és könyvtárhasználat, a 

kultúra helyszínei 

2 - 2 

Év végi ismétlés 2 - 2 

Szabadon felhasználható 

órakeret 20%-a a tananyagok 

mélyebb, sokszínűbb 

tanítására, ismétlésre, 

gyakorlásra vagy a tanórán 

kívüli tudásszerzésre, 

kompetenciafejlesztésre, 

projektmunkák 

megalkotására  

 

14  - 

Évfolyam összesen 72 14 72 

 

A TANTERV HELYI TANTERVÉBEN A KERETTANTERV KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

BIZTOSÍTOTT ÓRAKERET FELHASZNÁLÁSA 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

5. évfolyam: MAGYAR NYELV szabadon felhasználható: 14 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 
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Év eleji ismétlés Év eleji ismétlések, 

Tollbamondás, Dolgozat írása, a 

Tanulás tanulása, Szövegről 

szövegre 

- 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

 

Helyesírási szótárak és 

helyesírási tanácsadó portálak 

használata. Összefoglalás; 

Számonkérés, Keltezés, 

Gyakorlások 

5 

Állandósult szókapcsolatok Szókincsbővítés: szólások, 

közmondások gyűjtése játékos 

formában 

1 

A nyelvi szintek: a beszédhang, a 

fonéma, a szóelemek, a szavak, az 

összetett szavak  

A hangképzés biológiája – 

digitális anyagok –

Beszédtechnika; Összefoglalás; 

Számonkérés, Gyakorlás 

4 

Hangalak és jelentés Nyelvi humor; Összefoglalás; 

Számonkérés 

- 

Szövegértés és szövegalkotás a 

gyakorlatban 

Az írás története, szerepe az 

emberiség fejlődésében. A 

szövegalkotás fázisai   

 

3 

Év végi ismétlés Rendszerezés, Témazáró írása, 

javítása 

- 

 Összesen: 14 

 

TÉMAKÖRÖK, TÖRZSANYAGOK, HELYI TÖBBLET, ÓRAKERET, 

FEJLESZTENDŐ FELADATOK ÉS ISMERETEK, FOGALMAK  

 

MAGYAR NYELV 5. 

 

Témakör I. A kommunikáció alapjai Órakeret  

Törzsanyag 

A jelek világa 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

6 

(c) FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség 

fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, 

alkalmazása és üzenetének felismerése a mindennapi 

beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, 

alkalmazása 

természetes jelek, 

mesterséges jelek, 

jelrendszerek, feladó, 

címzett, üzenet, kód, 

csatorna, beszédhelyzet, 

arcjáték, gesztusok, 

testhelyzet, külső 

megjelenés, térköz; 

hangsúly, hanglejtés, 
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 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs 

helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, 

alkalmazása 

- A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak 

tudatosítása, alkalmazása 
 

tempó, hangerő, szünet, 

csend; megszólítás, 

bemutatkozás, 

bemutatás, kérdés, kérés 

 

 

Témakör II. Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan Órakeret  

Törzsanyag 

Hang és betű, az ábécé 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve 

8 

Helyi többlet  Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó portálak 

használata. Összefoglalás; Keltezés, Számonkérés 
5 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés 

elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott 

szövegekben, és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

 

hang és betű, ábécé, 

helyesírási alapelv 

(kiejtés elve, 

szóelemzés elve, 

hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) 

elválasztás, helyes 

kiejtés, nyelvi 

normáknak megfelelő 

mondatalkotás, 

határozóragok 

megfelelő használata 

 

 

Témakör III. Állandósult szókapcsolatok Órakeret  

Törzsanyag Szólások 5 
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Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

Helyi többlet 
Szókincsbővítés: közmondássá, szólássá, állandósult 

szókapcsolattá vált mondások. 1 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok 

alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások 

értelmezése, szerkezetének, használati körének 

megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák 

jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 

állandósult 

szókapcsolat, szólás, 

szóláshasonlat, 

közmondás, szállóige, 

köznyelvi metaforák 

 

 

 

Témakör IV. A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, 

a szóelemek, a szavak, az összetett szavak 

Órakeret 

20+ 12 

Törzsanyag 

Hangképzés, fonéma 

A magánhangzók csoportosítása 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 

20 

Helyi többlet 
A hangképzés biológiája – digitális anyagok –

Beszédtechnika; Összefoglalás; Gyakorlás, Számonkérés   4 



266 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

. 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak 

megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, 

csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) 

felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének 

megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle 

módjainak megismerése, digitális programok 

használatával is 

 

 

beszédhang, fonéma, 

magánhangzó, 

mássalhangzó, 

hangkapcsolódási 

szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, 

összetett szó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör V. Hangalak és jelentés Órakeret  

Törzsanyag 

Egyjelentésű szavak 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

6 

Helyi többlet - - 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a 

jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az 

ellentétes jelentésű szavak, a rokon értelmű szavak, a hasonló 

alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak 

jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak 

sokféleségében 

 

egyjelentésű, 

többjelentésű, hasonló 

alakú, ellentétes 

jelentésű, hangutánzó, 

hangulatfestő szavak, 

jelentésmező 
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Témakör VI. Szövegértés és szövegalkotás a 

gyakorlatban 
Órakeret  

Törzsanyag 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

7 

Helyi többlet 
Az írás története, szerepe az emberiség fejlődésében. A 

szövegalkotás fázisai   3 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és 

alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, 

vázlat) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, 

könyvismertetés, hagyományos levél, elektronikus levél: 

e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető 

szövegszerkesztési szabályok ismerete 

. 

elbeszélés, leírás, 

feleletterv, felelet, 

szóbeli beszámoló, 

vázlat, jellemzés, levél, 

elektronikus levél,  

 

 

 

Témakör VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra 

helyszínei 

Órakeret 

2 

Törzsanyag 

A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Sajtótermékek jellemző jegyei 

2 

Helyi többlet - 0 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK FOGALMAK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a 

könyvtárban és digitális felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak 

gyakorlása 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 

könyvtár, katalógus, 

digitális adattárak, , 

sajtó, folyóirat, rovat 

 

 

 

 

 

 

Év eleji és év végi ismétlések 

-Ismétlések, gyakorlások, témazáró, tollbamondás írása 

 

Órakeret 4 

 

 

Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon matematikából 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 144 – heti óraszám: 4 

Témakörök és óraszámok  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Halmazok 5  

Matematikai logika, kombinatorika 5 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 

Alapműveletek természetes számokkal 13  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 14  

Alapműveletek közönséges törtekkel 14  

Alapműveletek tizedes törtekkel 8 

Arányosság, százalékszámítás 4  

Egyszerű szöveges feladatok 8 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 9  

Síkbeli alakzatok 8  

Transzformációk, szerkesztések 8 

Térgeometria 10  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 144 
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Az ötórás matematika témakörei és óraszámai: 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Halmazok 5  

Matematikai logika, kombinatorika 5+3 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 

Alapműveletek természetes számokkal 12 +7 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11+2 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 14 +1 

Alapműveletek közönséges törtekkel 14 +2 

Alapműveletek tizedes törtekkel 7 +6 

Arányosság, százalékszámítás 4 +2 

Egyszerű szöveges feladatok 8+8 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 9 +7 

Síkbeli alakzatok 8 +5 

Transzformációk, szerkesztések 8+1 

Térgeometria 10  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 180 

 

Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon matematikából (emelt szintű 

oktatás) 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 216 – heti óraszám: 6 

Témakörök és óraszámok  

Az emelt szintű matematika oktatásban az összóraszám: 216. A többi csoporthoz képesti 

további plusz 36 órát pirossal jelöltük. 

 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Halmazok 5  

Matematikai logika, kombinatorika 5+3+2 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8+5 

Alapműveletek természetes számokkal 12 +7 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11+2+2 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 14 +1+3 

Alapműveletek közönséges törtekkel 14 +2+3 

Alapműveletek tizedes törtekkel 7 +6+3 

Arányosság, százalékszámítás 4 +2 

Egyszerű szöveges feladatok 8+8+9 

A függvény fogalmának előkészítése 5+1 
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Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 9 +7+4 

Síkbeli alakzatok 8 +5 

Transzformációk, szerkesztések 8+1+2 

Térgeometria 10+2  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 216 

 

 

 

Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon történelemből 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Óraterv 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Személyes történelem 7 óra 

Az ókori görög-római világ 14 óra 

A kereszténység 5 óra 

A középkori Európa világa 19 óra 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 
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Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon hon- és népismeretből  

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témakörök és óraszámok 

A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
Az én világom 6 

Találkozás a múlttal 20 + 2 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Összes óraszám: 34 + 2 = 36 

 

 

Témakörök és óraszámok az 5-6. évfolyamon etikából  

5-6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témakörök és óraszámok 

Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
4. Éntudat – Önismeret 10 

5. Család – Helyem a családban 12 

6. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

12 

7. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban 

10 + 2 

8. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 + 2 

9. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

12 

Összes óraszám: 68 + 4 = 72 
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Témakörök és óraszámok az 5-6. évfolyamon természettudományból  

5-6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Anyagok és tulajdonságaik 12 

 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7 

 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 

 

Tájékozódás az időben 6 

 

Alapvető térképészeti ismeretek 7 

 

Topográfiai alapismeretek 7 

 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 
7 

A növények testfelépítése 10 

 

Az állatok testfelépítése 10 

 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 11 

 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái 
9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 10 

 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 10 

 

Az energia 6 

 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 

 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 

 

Összes óraszám: 136 
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Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon angol nyelvből 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 108 – heti óraszám: 3 

Témakörök és óraszámok 

Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

32 

Public matters 4 

Topics concerning classroom activities 17 

Cross-curricular topics and activities 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment and playful learning 8 

Gaining and sharing knowledge 7 

Összes óraszám: 108 

 

Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon ének-zenéből  

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

Témakörök és óraszámok 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 
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Témakörök és óraszámok az 5. évfolyamon vizuális kultúrából  

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témakörök és óraszámok 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 5. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 óra 36 óra 

 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
5 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
2óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
 7 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, kiállításokra szánt 

órakeret 
4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 
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Témakörök és óraszámok az 5-6. évfolyamon technika és tervezésből 

5-6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témakörök és óraszámok 

Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Modell- és makettépítés technológiái 
8 

 

Település – a település kialakulása, településtípusok 
6 

 

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 
8 

 

Közterek, közösségi terek, középületek 
8 

 

Közlekedés – közlekedés egykor és ma 
6 

 

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, 

funkciók, helyiségek 

8 

 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 
8 

 

Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 

6 

 

Komplex modell- és makettkészítés 
10 

 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

Témakörök és óraszámok az 5-6. évfolyamon digitális kultúrából  

5-6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36– heti óraszám: 1 

Témakörök és óraszámok 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

 
Online kommunikáció 5 
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Robotika 11 
 

Szövegszerkesztés 12 
 

Bemutatókészítés 8 
 

Multimédiás elemek készítése 8 
 

Az információs társadalom, e-Világ 6 
 

A digitális eszközök használata 4 
 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

Témakörök és óraszámok az 5-6. évfolyamon testnevelésből  

5-6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 

Témakörök és óraszámok 

Az 5–6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 36 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 46 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 46 

 

Sportjátékok 70 

 

Testnevelési és népi játékok 34 

 

Önvédelmi és küzdősportok 40 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 32 

 

Úszás 36 

 

Összes óraszám: 340 
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Témakörök és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

Az óratervet a 2020/2021-es tanévtől az első és ötödik évfolyammal kezdődően felmenő 

rendszerben alkalmazzuk. 

 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 7 

Matematika 4 4 3+1 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1+1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1+1 1+1 1 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

Habilitáció és rehabilitáció 3 3 3 3 

Mindösszesen 27 27 27 28 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt tantárgyi óraszámok. 

 

1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

 

2. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                     Technika és tervezés:          1 óra 

 

3. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

                      Matematika:                        1 óra 

 

4. évfolyam: Vizuális kultúra:                 1 óra 

                      Technika és tervezés:         1 óra    

 

  

 

Magyar nyelv és irodalom 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 288 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli 

szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

45 - 45 

Olvasás, az írott szöveg megértése 89 16 105 

Írás, szövegalkotás 65 20 85 



278 

 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 

30 - 30 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

23 - 23 

 

 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 288 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség fejlesztése, 

szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

45 - 45 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

87 16 103 

Írás, szövegalkotás 65 20 85 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek 

az anyanyelvről 

33 - 33 

Irodalmi kultúra, irodalmi 

művek értelmezése 

22 - 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók 
sajátos nevelési igénye és egyéni képességei szerint, 
különösen: 
 
Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő 
köszönés.  
Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes 
ritmusban. 
A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a 
beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 
Szókincs gyarapodása. 
Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában.  
Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás eseményekről. 

Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus 

játékokba. 

Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi 
fogalmak helyes megítélése.  
Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok 
figyelembevételével).  
A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 
Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, 
illetve lassú szóképes formában. 
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Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek 
tartalmáról kérdések segítségével. A szereplők és események 
megnevezése. 
A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés 
után, segítséggel.  
Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási 
ütemnek megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása 
és kapcsolása.  
Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott, 
nyomtatott szövegről. 3-4 betűből álló szavak leírása 
tollbamondás után. Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  
Az írott nagybetűk. alkalmazása másolásnál önállóan, 
tollbamondásnál előkészítés után. 
Rendezett, olvasható íráskép. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 252 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

38 - 38 

Olvasás, az írott szöveg megértése 62 16 78 

Írás, szövegalkotás 44 20 64 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 

53 - 53 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

19 - 19 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 252 óra 

  

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

44 - 44 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

72 - 72 

Írás, szövegalkotás 50 - 50 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek 

az anyanyelvről 

64 - 64 

Irodalmi kultúra, irodalmi 

művek értelmezése 

22 - 22 
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Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos 
nevelési igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 
A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, 
hangerő, beszédtechnika, hangsúly. 
Négy-öt mondóka, vers ismerete.   

A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelelő 

tolmácsolása.  

Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és 

szituációs játékokban. 

A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben. 
Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.  
Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi ítélet 
alkotása. 
A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy 
összefüggő mondat megfogalmazása. 
Összefüggő szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel. 
Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő 
hangsúlyozás. 
Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás 
segítséggel.  
Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. A 
szereplők, helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba 
rendezése. 
Szövegelemzés végzése segítséggel. Összefüggések észrevétele a 
szövegben. 
Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott 
mintáról. 
A begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása tollbamondással, 
emlékezetből való írással.  
Előkészítés után 4-5 mondatból álló szöveg leírása tollbamondás 
után. 
Az írott nagybetűk alkalmazása.  
Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.  
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása.  
Önellenőrzés, hibajavítás. 
Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép.  

 

 

Matematika 
 

1. évfolyam: 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

14  - 14 

Számelmélet, algebra: 73  - 73 

Geometria, mérés 36  - 36 

Függvények, az analízis elemei: 21  - 21 

 

2. évfolyam: 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

13  - 13 

Számelmélet, algebra: 74  - 74 

Geometria, mérés 38  - 38 

Függvények, az analízis elemei: 19  - 19 

 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos nevelési 

igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 

 

Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos 

tulajdonság alapján. 

Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

 

Biztos számfogalom 10-es számkörben. 

Jártasság 20-as számkörben. 

Összeadások és kivonások 10-es számkörben készségszinten, 20-as 

számkörben eszközhasználattal.  

Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

 

Alkotás térben, síkban.  

Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása. 

A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik 

megfogalmazása. 

Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom méréséről. 

 

Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 
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3. évfolyam: 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

 6  - 6 

Számelmélet, algebra: 52  30 82 

Geometria, mérés 29  6  35 

Függvények, az analízis elemei: 21  - 21 

 

4. évfolyam: 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

8  - 8 

Számelmélet, algebra: 84  - 84 

Geometria, mérés 35  - 35 

Függvények, az analízis elemei: 17  - 17 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos 
nevelési igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti 

válogatása, csoportosítása. 

Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. 

Állítások igazságának eldöntése.  

 

Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. 

Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok. 

Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten. 

Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia és 

eszközök segítségével. 

Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban. 

A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése. 

A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete. 

A négyzet és a téglalap kerületének mérése, számítása mért adatok 

alapján (szükség esetén segítséggel). 

A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. 

A tanult mértékegységek ismerete, használata. 

 

Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. 

Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban. 
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Etika 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az én világom 9 - 9 

Társaim - Ők és én 6 - 6 

Közvetlen közösségeim - A 

család és a gyerekek 

11 - 11 

Tágabb közösségeim - A 

lakóhelyi közösség 

5 - 5 

A környező világ 5 - 5 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az én világom 4 - 4 

Társaim - Ők és én 7 - 7 

Közvetlen közösségeim -

A család és a gyerekek 

10 - 10 

Tágabb közösségeim - A 

lakóhelyi közösség 

8 - 8 

A környező világ 7 - 7 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos 
nevelési igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 

A tanuló elemi ismeretekkel rendelkezik személyi adatairól, külső 

tulajdonságairól. 

A körülötte élő gyermekekhez és felnőttekhez barátságos magatartással 

közeledik, pozitívan viszonyul a környezetéhez. 

Udvariasan kommunikál környezetével (gyerekkel, felnőttel) köszönés, 

kérés, beszélgetés során. 

Képességeinek megfelelően nyitott a természet szépségeire, óvja, 

vigyázza környezetét. 

Érzéseit, gondolatait rajzban, mozgással és szóban fejezi ki. 

Különbséget tesz mese és valóság között.  
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3. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Milyen vagyok, milyennek látnak 

mások 

5 - 5 

Közösségben és egyedül- a társaim 

és én 

8 - 8 

Az osztály és az iskola 7 - 7 

Kulturális nemzeti közösség 9 - 9 

A környezetem és én - Az épített és 

a tárgyi világ 

3 - 3 

A mindenség és én - születés és 

elmúlás 

4 - 4 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Milyen vagyok, milyennek látnak 

mások 

5 - 5 

Közösségben és egyedül - a társaim 

és én 

8 - 8 

Az osztály és az iskola 6 - 6 

Kulturális nemzeti közösség 9 - 9 

A környezetem és én - Az épített és a 

tárgyi világ 

3 - 3 

A mindenség és én - születés és 

elmúlás 

5 - 5 

 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos 
nevelési igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 

A tanuló életkorának és képességének megfelelő szinten képe van saját 

külső és belső tulajdonságairól. 

Figyel másokra, egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait. 

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe. 

Kialakul szabálytudata, képes a szabályok betartására.  

Képes másokkal kapcsolatot kialakítani, felnőtt segítségével 

konfliktusokat feloldani. 

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

Elemi szinten megismeri más népek hagyományait, kulturális 

jelenségeit.  

A múlt értékeinek megismerésére és azok megóvására törekszik. 
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Környezetismeret 
 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás térben, időben 10 - 10 

Megfigyelés, mérés 6 - 6 

Az élettelen környezet 

kölcsönhatásai 

4 - 4 

Életközösségek a lakóhelyünk 

környezetében 

10 - 10 

Hazánk, Magyarország 2 - 2 

Testünk, egészségünk 4 - 4 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás térben, időben 6 - 6 

Megfigyelés, mérés 6 - 6 

Az élettelen környezet 

kölcsönhatásai 

4 - 4 

Életközösségek a lakóhelyünk 

környezetében 

8 - 8 

Hazánk, Magyarország 6 - 6 

Testünk, egészségünk 6 - 6 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről.  

Aktív részvétel egyszerű kísérletek, mérések végzésekor.  

Tapasztalatok megfogalmazása szóban, rajzos formában.  

Adott szempontok szerint csoportosítás.  

Egyszerű összefüggések felismerése.  

Tájékozódás térben, időben a tanuló saját lakóhelyén.  

Magyarország fő jellegzetességeinek ismerete. 

Irányok, iránytű használata.  

Az idő mérése, mértékegysége.  

Elemi szintű térképismeret. A másság elfogadása. 

A sérült embertársak segítése.  

Társainak és saját testének védelme.  

Aktív részvétel a környezet óvásában.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Energiatakarékosságra törekvés.  
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Ének-zene 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei reprodukció 38 - 38 

Zenei befogadás 34 - 34 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei reprodukció 38 - 38 

Zenei befogadás 34 - 34 

 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 

Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

Játékbátorság erősödése, kreativitás fejlődése. 

Képesség az örömteli zenélésre. 

Bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.   

Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályainak betartása. 

Dallamok éneklése a kották segítségével. 

A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  

A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok között.  

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének megfigyelése, 

felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző tulajdonságainak 

összehasonlítása, felismerése, kifejezése.  

Aktív befogadás, érzelmi átélés.  

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei reprodukció 38 - 38 

Zenei befogadás 34 - 34 
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4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei reprodukció 38 - 38 

Zenei befogadás 34 - 34 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés. 

Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése. 

Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési 

játékokban, gyakorlatokban. 

Ismeretek a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

Részvétel kánonéneklésben.  

Muzikalitás, zenei hallás fejlődése. 

A zenei kreativitás fejlődése. 

Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban. 

Az örömteli zenélés képességének átélése. 

Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén.  

Ritmusok felismerése, írása-olvasása, pontos megszólaltatása.    

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban.  

A tanult kották felismerése, olvasása, dallamok éneklése kották 

segítségével. 

Az írásbeli feladatok pontos kivitelezése tanári segítségnyújtás 

mellett.  

Egyre nagyobb fokú önállóság a zenei írás-olvasás terén.  

A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése. 

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

Dalok felismerése jellemző részleteik alapján. 

A tanult hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának felismerése, 

többszöri meghallgatás után. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

Aktív befogadás, érzelmi átélés. 

 

Vizuális kultúra 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 18 - 18 

Kifejezés, képzőművészet 20 - 20 



288 

 

Vizuális kommunikáció 16 - 16 

Tárgy-és környezetkultúra 18 - 18 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 18 - 18 

Kifejezés, képzőművészet 19 - 19 

Vizuális kommunikáció 15 - 15 

Tárgy-és környezetkultúra 20 - 20 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére, 

 bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez, kitöltéséhez, 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás 

létrehozására, 

 társaival való kooperációra a közös alkotás során, 

 családábrázolás értelmezésére, 

 egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára, 

 térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, illetve 

felismerésére, 

 munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készíteni,  

 tudatosan változtatni az alkotás nagyságát, 

 utánzással egyszerű formákat készíteni, 

 esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat, 

 saját alkotása feletti örömre.  

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 21 - 21 

Kifejezés, képzőművészet 19 - 19 

Vizuális kommunikáció 13 - 13 

Tárgy-és környezetkultúra 19 - 19 
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4. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 10 - 10 

Kifejezés, képzőművészet 9 - 9 

Vizuális kommunikáció 8 - 8 

Tárgy-és környezetkultúra 9 - 9 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes: 

– az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására, 

– a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára, 

– az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására, 

– a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak egy 

tulajdonságának változtatásával, 

– forma- és színritmus létrehozására, 

– egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére, 

– társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére, 

– képen látható dolgok megnevezésére, 

– egyszerű jelenetábrák megértésére,  

– a plakátok, reklámok elemi kritikájára, 

– saját alkotása feletti örömre. 

 

Digitális kultúra 
 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Digitális eszközök használata 3 - 3 

Alkalmazói ismeretek 10 - 10 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

12 - 12 

Infokommunikáció, információs 

társadalom 

7 - 7 

Könyvtári technikák 4 - 4 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Digitális eszközök használata 5 - 5 
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Alkalmazói ismeretek 8 - 8 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

13 - 13 

Infokommunikáció, információs 

társadalom 

6 - 6 

Könyvtári technikák 4 - 4 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult 

funkcióinak használata, „kommunikálás” a számítógéppel. 

A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  

Próbálkozás a grafikus önkifejezésben.  

A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 

Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése 

különféle formákban tanári segítséggel. 

Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség 

alkalmazására törekvés. 

Több digitális segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 

Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek 

használata önállóan vagy segítséggel. 

Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret 

felhasználása más tantárgyakban. 

Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

Irányított információszerzés az internetről. 

Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, 

fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő könyv, újság 

kiválasztása. 

Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az 

érdeklődésnek megfelelően. 

Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel. 

Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, 

betartása. 

 

Technika és tervezés 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

19 12 31 

Anyagok alakítása, modellezés 10 12 22 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 7 12 19 
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2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

10  12 22 

Anyagok alakítása, modellezés 20  12 32 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 6  12 18 

- 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó 

önállósággal. 

Kulturált, szabályos étkezés. 

A közvetlen környezet rendben tartása. 

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása. 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és 

használata.  

A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az 

eszközök balesetmentes használata. 

Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása utánzással és egyéni 

elképzelés alapján. 

A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők: 

10  - 10 

Anyagok alakítása, modellezés 13 - 13 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 - 13 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

9  14 23 

Anyagok alakítása, modellezés 11 8 19 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 16 14 30 
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Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek, 

szokások ismerete és rendszeres elvégzése. 

A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és 

elkerülése. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata.  

A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a 

gyakorlatban, a tömegközlekedés eszközeinek és módjának ismerete, a 

közlekedési jelzőtáblák utasításainak megértése. 

Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, 

irányítással használati tárgy készítése. 

Varróeszközök használata, egyszerű öltésekkel varrás. 

Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 

Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos 

anyagfelhasználással. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók megismerése. 

Aktív részvétel a család életében, képességének megfelelő feladat 

vállalásával. 

Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

 

Testnevelés 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés - 

edzettség, fittség 

39 - 39 

Motoros készségfejlesztés - 

mozgástanulás 

39 - 39 

Játék 39 - 39 

Versenyzés 27 - 27 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

21 - 21 

Tánc 15 - 15 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés - 

edzettség, fittség 

39 - 39 

Motoros készségfejlesztés - 

mozgástanulás 

39 - 39 

Játék 39 - 39 
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Versenyzés 27 - 27 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

22 - 22 

Tánc 14 - 14 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes 

 az alapvető biztonsági szabályok betartására, 

 testrészei megnevezésére,  

 testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

 szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, 

kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő testhelyzet 

elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után és/vagy 

segítséggel), 

 a járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálására, 

 a tanult játékok nevének felismerésére, 

 empirikus szinten felismerni a labda mozgásának 

sajátosságait, 

 az alapvető higiénés követelmények betartására, 

 a mozgás és játék élvezetére. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés - 

edzettség, fittség 

39 - 39 

Motoros készségfejlesztés - 

mozgástanulás 

39 - 39 

Játék 39 - 39 

Versenyzés 27 - 27 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

21 - 21 

Tánc 15 - 15 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés - 

edzettség, fittség 

39 - 39 

Motoros készségfejlesztés - 

mozgástanulás 

39 - 39 

Játék 39 - 39 

Versenyzés 27 - 27 
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Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

21 - 21 

Tánc 15 - 15 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes 

 felismerni és használni a legfontosabb kézi- és tornaszereket, 

 vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

 tartáshelyzetek felvételére, 

 irány, ütem tartására, 

 labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 a játékszabályok betartására, 

 aktív részvételre a közös játékokban, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti alkalmazására, 

 teste és ruházata tisztán tartására, 

 a minőségi ételek felismerésére, 

 egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzésére, 

 egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc 

során. 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos - folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg 

megértése 

folyamatos - folyamatos 

Írás, szövegalkotás 7 óra + folyamatos - 7 óra + 

folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 

65 - 65 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

72 36 108 
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6. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos - folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg 

megértése 

folyamatos - folyamatos 

Írás, szövegalkotás 7 óra + 

folyamatos 

- 7 óra + 

folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 

65 - 65 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

72 36 108 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 

Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 

Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját 

gondolatainak kifejezése érdekében. 

A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 

Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 

szándékához igazítva. 

A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 

Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja. 

Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 

Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást 

végezni. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos - folyamatos 
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Olvasás és az írott szöveg 

megértése 

folyamatos - folyamatos 

Írás, szövegalkotás 7 óra + 

folyamatos 

- 7 óra + 

folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek 

65 - 65 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

72 36 108 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos - folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg 

megértése 

folyamatos - folyamatos 

Írás, szövegalkotás 7 óra + 

folyamatos 

- 7 óra + 

folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek 

65 - 65 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 

72 36 108 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, 

képes az olvasottak időrendi, történeti átlátására, összefoglalására. 

Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni.  

Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a 

(helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával elmond, 

bemutat (felolvasás). 

Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.  

Képes hangulati szempontú szövegelemzésre.  

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van. 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni. 

A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során.  

Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni. 

A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről. 

Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is öt-hat mondatban számot 

ad. 

Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról. 

Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, cselekvések következményeit. Szöveghűen elmondja a 

tanult verseket, versrészleteket. 
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Idegen nyelv 
 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédszándékok, beszédértési 

készség 

11 - 11 

Beszédkészség 21 - 21 

Fogalomkörök 15 - 15 

Témakörök, szókincs 25 - 25 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédszándékok, beszédértési 

készség 

11 - 11 

Beszédkészség 21 - 21 

Fogalomkörök 15 - 15 

Témakörök, szókincs 25 - 25 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten merjen 

megszólalni a különböző kommunikációs helyzetekben. Alkalmazza a 

tanult a nonverbális és verbális elemeket, a kommunikáció szabályait.  

Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni, a 

lényegét megérteni és azokhoz alkalmazkodni.  

Próbálja meg felismerni és megérteni a tanult szavakat és 

kifejezéseket, a tanár egyszerű utasításait, tőmondatait. Ismerje fel a 

tanult kérdéseket, s azokra releváns válaszokat adjon.  Próbálja a 

tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni. Igyekezzen megfelelő 

ritmussal a tanult egyszerű mondatokat megismételni, törekedjen a 

megfelelő kiejtésre, hanglejtésre.  

Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen nyelven. 

Próbáljon meg saját magáról 12-15 mondatban összefüggően beszélni.  

(Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, 

s inkább az akarat, a motiváció dominál, semmint a pontos 

nyelvhasználat. ) 
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Matematika 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

12 - 12 

Számelmélet, algebra: 70 - 70 

Geometria, mérés 35 - 35 

Függvények, az analízis elemei: 22 - 22 

Statisztika, valószínűség 5 - 5 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatórika 

11 - 11 

Számelmélet, algebra: 75 - 75 

Geometria, mérés 33 - 33 

Függvények, az analízis elemei: 20 - 20 

Statisztika, valószínűség 5 - 5 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  

Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

Logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

 

Biztos számfogalom 100-as számkörben. 

Jártasság 1 000-es és 10 000-es számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

 

Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult 

tulajdonságok alapján. Szabvány mértékegységek és a közöttük lévő 

váltószámok ismerete.  
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A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének 

mérése lefedéssel. 

Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; 

párhuzamos-, merőleges egyenesek szerkesztése, téglalap- és négyzet 

rajzolása. 

 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak 

leolvasása, lejegyzése. 

Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

koordináta-rendszerben. 

 

Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatórika 

6 - 6 

Számelmélet, algebra: 73 - 73 

Geometria, mérés 39 - 39 

Függvények, az analízis elemei: 20 - 20 

Statisztika, valószínűség 6 - 6 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatórika 

8 - 8 

Számelmélet, algebra: 75 - 75 

Geometria, mérés 34 - 34 

Függvények, az analízis elemei: 20 - 20 

Statisztika, valószínűség 7 - 7 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Elemek több szempont szerinti rendezése a halmazábrák különböző 

részeibe. 

Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.  
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Állítások igazságának eldöntése. 

A logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

Biztos számfogalom 10 000-es és 100 000-es számkörben. 

Jártasság 1 000 000-s számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása (szükség esetén 

segítséggel). 

Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti csoportosítása. 

Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése. 

Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap és háromszög 

szerkesztése. 

Henger és kúp tulajdonságainak ismerete. 

Mértékváltások következtetéssel. 

Négyzet és téglalap területének számítása. 

Kocka és téglatest felszínének számítása, térfogatának mérése. 

 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak 

leolvasása, lejegyzése.   

Adatok beírása táblázatba a felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

koordináta-rendszerben. 

 

Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

 

Etika 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Test és lélek 6 - 7 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 - 7 

Kortársi csoportok 5 - 6 

Társadalmi együttélés 7 - 6 

A technikai fejlődés hatásai 5 - 5 

A mindenséget kutató ember 7 - 5 

 

 

 

 



301 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Test és lélek 6 - 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 - 6 

Kortársi csoportok 5 - 6 

Társadalmi együttélés 7 - 6 

A technikai fejlődés hatásai 5 - 6 

A mindenséget kutató ember 7 - 6 

 

Követelmény a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és 

tudja, hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. 

Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein, 

törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. 

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez 

befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a 

számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat.  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat. Érzékeli, hogy a társadalom tagjai 

különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az 

elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók 

segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet. Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit 

és hátrányait.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek. 

 

7.évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Ki vagyok én és mi vezérli a 

tetteimet? 

6 - 6 

Párkapcsolat, és szerelem 6 - 6 

Egyén és közösség 6 - 6 
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Helyem a világban 6 - 6 

Mi dolgunk a világban? 6 - 6 

Hit, világkép, világnézet 6 - 6 

 

8.évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Ki vagyok én és mi vezérli a 

tetteimet? 

6 - 6 

Párkapcsolat, és szerelem 6 - 6 

Egyén és közösség 6 - 6 

Helyem a világban 6 - 6 

Mi dolgunk a világban? 6 - 6 

Hit, világkép, világnézet 6 - 6 

 

Követelmény a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó 

lény, aki alkalmas tanulásra és mások megértésére. 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos 

következményeiről. 

Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében 

jelenlevő hagyományokról, az emberi- és a társas kapcsolatok 

természetéről, az erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység 

európai hagyományairól.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel 

rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

 

Történelem 
5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes történelem.                      

A kereszténység 

20 - 20 

Fejezetek az ókor történetéből 26 - 26 

A középkori világa 8 - 8 

Kalandozások és honfoglalás, a 

magyarok eredete, képek és portrék 

18 - 18 
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az Árpád-kor és a XIV-XV. század 

történetéből, a középkori magyar 

állam 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A középkor világa 10 - 10 

Kalandozások és honfoglalás, a 

magyarok eredete, képek és portrék 

az Árpád-kor és a XIV-XV. század 

történetéből, a középkori magyar 

állam 

28 - 28 

Új látóhatárok: a földrajzi 

felfedezések, a vallási megújulás; az 

új világkép kialakulása 

10 - 10 

Magyarország a XVI-XVIII. 

században 

24 - 24 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud 

kapcsolni hozzá. Ismeri a történelmi időszámítás egységeit. Alapvető 

szinten tájékozódik a történelmi térképen. Az időszalagon felismeri a 

tárgyalt történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult 

ismeretet. Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, 

időtornyon. Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult 

elemi történelmi ismereteiről. 

Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a magyar és a 

világtörténelem eseményei között. Ismeri a világtörténelem tanult 

fordulópontjait; a magyar történelmi tudáskánon legfontosabb 

sarokpontjait – évszámok, események, uralkodók tükrében.  

A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert mondák, 

legendák, rövid történetek tartalmát segítséggel elmondja.  

Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit. A 

történelmi hősökkel érzelmileg képes azonosulni. Ok-okozati 

összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Történelmi áttekintés 8 - 8 

Forradalmak kora 14 - 14 
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A modern kor születése: a nemzeti 

eszme és a birodalmak kora 

10 - 10 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század 

első felében 

30 - 30 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század 

második felében 

10 - 10 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36  óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század 

második felében 

22 - 22 

Régiók története, mérlegen a magyar 

történelem: lábnyomaink a 

nagyvilágban; a magyar megmaradás 

kérdései 

14 -  14 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő történelmi személyiségekről 

gyűjtött életrajzi adatokat. Ismeri a reformkor haladó politikusainak 

nevét és törekvéseikről néhány mondatban beszámol.  A reformkor 

eseményei között történelmi összefüggéseket szempontsor szerint 

fölismer tanári irányítás mellett.  

Összefüggéseket tud említeni a világtörténelem és hazánk 

történelmének eseményei között. A nemzeti alapműveltséghez tartozó 

évszámokhoz történelmi ismeretet kapcsol. Az adott tematikai egység 

tárgyalt témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy 

szóban számot ad a tanult elemi történelmi ismereteiről. Gazdasági, 

társadalmi változásokra példát tud mondani.  

A térképen meg tudja mutatni a szabadságharc legfontosabb helyszíneit, 

szempontsor alkalmazásával beszámol a történelmi eseményekről. 

Információkat képes gyűjteni a történelmi atlaszból.  

Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Deák Ferencet. 

Felismeri Budapest történelmileg nevezetes épületeit. Felismeri, hogy a 

trianoni békeszerződés mekkora veszteségeket jelentett hazánk számára.  

A második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, legfontosabb 

eseményeiről a térkép adatainak segítségével beszámol. A 

nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát fölismeri, a faj- és 

idegengyűlöletet elutasítja. 

Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, regényt ismer. 

Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez pozitív 

attitűddel viszonyul. 

A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei 

szerint értelmezi. Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból 

következtetéseket képes levonni. A történelem műveltségterülethez 

kapcsolódó eszközöket, tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja 

alkalmazni. 
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Hon- és népismeret 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az én világom 12 - 14 

Találkozás a múlttal 10 - 12 

Örökségünk, hagyományaink, 

nagyjaink 

14 - 10 

 

Követelmény 

A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és értékeit. 

Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai művelődés 

szerves részét alkotja; ismeretekkel rendelkezik szűkebb és tágabb 

környezetének múltjáról és jelenéről. Hazánk főbb tájegységeit 

megkülönbözteti, azokhoz kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban 

és/vagy írásban, néhány mondatban beszámol.  

Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és 

felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők hétköznapjaira, 

ünnepnapjaira. Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, 

azokat tiszteli és őrzi. Ismeretekkel rendelkezik a történelmi 

Magyarország területén élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a 

magyarlakta területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.  

A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről alapvető 

ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi hírnevet szerző művészek és 

tudósok közül néhányat megnevez, munkásságuk iránt érdeklődik. 

Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik. 

 

Természettudomány 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 7 - 7 

Rendszerek 15 - 15 

Felépítés és működés kapcsolata 12 - 12 

Állandóság, változás 15 - 15 

Az ember megismerése és egészsége 12 - 12 

Környezet, fenntarthatóság 11 - 11 
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6. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 4 - 4 

Rendszerek 13 - 13 

Felépítés és működés kapcsolata 8 - 8 

Állandóság, változás 13 - 13 

Az ember megismerése és egészsége 12 - 12 

Környezet, fenntarthatóság 9 - 9 

Tájékozódás a földrajzi térben 10 - 10 

Tájékozódás az időben 5 - 5 

Tájékozódás a környezet anyagairól és 

jelenségeiről 

10 - 10 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól - A társadalmi-

gazdasági élet szerveződése és 

folyamatai 

10 - 10 

Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

8 - 8 

Tájékozódás a regionális és a globális 

földrajzi, környezeti folyamatokról 

6 - 6 

 

Követelmény     

a két évfolyamos 

ciklus végére 

Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált anyagok 

jellemző tulajdonságainak ismerete. Kölcsönhatások, változások, 

folyamatok ismerete a mindennapi környezetben. Egyre önállóbb 

tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése 

írásban és rajzban. 

Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek 

ismerete. Életközösségek élő és élettelen összetevőinek 

megkülönböztetése, ismeretek az élőlények, az emberi test 

felépítéséről. 

Az egészséges életmód feltételeinek ismerete. Aktív részvétel a 

környezetvédő tevékenységekben. Tájékozottság a Naprendszerről, a 

bolygókról. Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön. Látja a 

térkép és a valóság kapcsolatát. Ismeri a Föld alakját. Megérti, hogy a 

térkép a valóság sajátos ábrázolása.  Tud tájékozódni egyszerű térkép, 

térképvázlat alapján. Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen, 

földgömbön. Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és 

szemléleti térképolvasásra. Ismeri a történelmi és a földtörténeti 

időegységek időnagyságrendi és időtartambeli különbözőségét. A 

tanuló megérti, hogy a Föld története sokkal régebben kezdődött, mint 

az emberiségé. Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az 
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időszámítás között. Tudja, hogy a felszín folyamatos változásban van. 

Ismeri a hegységképződési folyamatokat. A fenntartható fejlődés 

érdekében belátja a nyersanyagok és energiahordozó-készletek 

végessége miatti takarékosság szükségességét. Az energiatakarékos 

magatartás szükségességét megérti, követését elfogadja. Belátja az 

emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos problémákat: 

ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. Ismer a földrajzi 

környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból adódó problémákat.  

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit. Képről megismeri lakóhelye és a 

főváros nevezetes épületeit. Magyarország tipikus tájait képről szóban 

képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   

 

7. évfolyam 

Természettudomány - Kémia 

Éves órakeret: 180 óra – 44 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 7 - 7 

Rendszerek 7 - 7 

Felépítés és működés kapcsolata 7 - 7 

Állandóság, változás 9 - 9 

Az ember megismerése és egészsége 9 - 9 

Környezet, fenntarthatóság 5 - 5 

 

Természettudomány - Fizika 

Éves órakeret: 180 óra – 37 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 8 - 8 

Rendszerek 3 - 3 

Felépítés és működés kapcsolata 4 - 4 

Állandóság, változás 11 - 11 

Az ember megismerése és 

egészsége 

7 - 7 

Környezet, fenntarthatóság 4 - 4 

 

Természettudomány - Biológia 

Éves órakeret: 180 óra – 51 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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Anyag, energia, információ 3 - 3 

Rendszerek 6 - 6 

Felépítés és működés kapcsolata 6 - 6 

Állandóság, változás 9 - 9 

Az ember megismerése és egészsége 18 - 18 

Környezet, fenntarthatóság 9 - 9 

 

Természettudomány – Földrajz 

Éves órakeret 180 óra – 48 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 4 - 4 

Tájékozódás az időben 5 - 5 

Tájékozódás a környezet anyagairól  10 - 10 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól  

8 - 8 

Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról – A földrajzi 

tér regionális szerveződése 

15 - 15 

Tájékozódás a regionális és a globális 

földrajzi, környezeti folyamatokról 

6 - 6 

 

8. évfolyam 

Természettudomány - Kémia 

Éves órakeret: 180 óra – 44 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 7 - 7 

Rendszerek 8 - 8 

Felépítés és működés kapcsolata 7 - 7 

Állandóság, változás 9 - 9 

Az ember megismerése és 

egészsége 

9 - 9 

Környezet, fenntarthatóság 4 - 4 

 

Természettudomány - Fizika 

Éves órakeret: 180 óra – 37 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 7 - 7 

Rendszerek 4 - 4 

Felépítés és működés kapcsolata 3 - 3 

Állandóság, változás 11 - 11 
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Az ember megismerése és 

egészsége 

7 - 7 

Környezet, fenntarthatóság 5 - 5 

 

Természettudomány - Biológia 

Éves órakeret: 180 óra – 50 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Anyag, energia, információ 4 - 4 

Rendszerek 5 - 5 

Felépítés és működés kapcsolata 5 - 5 

Állandóság, változás 9 - 9 

Az ember megismerése és 

egészsége 

18 - 18 

Környezet, fenntarthatóság 9 - 9 

 

Természettudomány – Földrajz 

Éves órakeret 180 óra – 49 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 5 - 5 

Tájékozódás az időben 4 - 4 

Tájékozódás a környezet anyagairól  10 - 10 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól  

9 - 9 

Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról – A földrajzi 

tér regionális szerveződése 

15 - 15 

Tájékozódás a regionális és a globális 

földrajzi, környezeti folyamatokról 

6 - 6 

 

Állampolgári ismeretek 
 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Társadalmi szabályok 10 - 10 

Állampolgári ismeretek 14 - 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 - 12 
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Követelmény 

A tanuló 

1. tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes 

és korszerű formáiban, 

2. tud a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről, 

3. ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember 

életvezetésének tükrében, 

4. fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok 

tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya 

felépítésének tükrében. 

 

Ének-zene 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei produkció 36 - 36 

Zenei befogadás 36 - 36 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei produkció 36 - 36 

Zenei befogadás 36 - 36 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a 

muzikalitás fejlődése.  

Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az 

irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  
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A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának 

felismerése. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, 

zeneszerzők életéről, munkásságáról. 

Nyitottság a zenei élmények befogadására. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei produkció 18 - 18 

Zenei befogadás 18 - 18 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Zenei produkció 18 - 18 

Zenei befogadás 18 - 18 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással 

kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.  

Törekvés a zene belső lényegének megértésére. 

Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és lejegyzése terén. 

Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok írása, olvasása, 

másolása fokozott önállósággal.   

Népdalok elemzése, jelölése.  

A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. 

A szülőföld zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a lakóhely 

zenei értékei iránt. 

Ismerkedés korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és alkalmazott 

zenék). 

Képesség a zenei élmény átélésére. 

Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése különféle 

formákban. Az esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlődése.  
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Képesség kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, valamint 

tanulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik között. 

 

Vizuális kultúra 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 20 - 18 

Kifejezés, képzőművészet 20 - 21 

Vizuális kommunikáció 15 - 16 

Tárgy-és környezetkultúra 17 - 17 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 20 - 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 - 19 

Vizuális kommunikáció 15 - 17 

Tárgy-és környezetkultúra 17 - 16 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a 

muzikalitás fejlődése.  

Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az 

irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának 

felismerése. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 
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Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, 

zeneszerzők életéről, munkásságáról. 

Nyitottság a zenei élmények befogadására. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 8 - 8 

Kifejezés, képzőművészet 8 - 10 

Vizuális kommunikáció 6 - 4 

Tárgy-és környezetkultúra 7 - 7 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 - 7 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális nyelv és technikák 8 - 8 

Kifejezés, képzőművészet 8 - 10 

Vizuális kommunikáció 6 - 4 

Tárgy-és környezetkultúra 7 - 7 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 - 7 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló képes 

 műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére, 

 ritmikus, szimmetrikus képet komponálni, 

 egyszerű makettet készíteni, 

 két híres magyar képzőművészt megnevezni, 

 vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére, 

 egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott 

technikával, 

 szabad képalkotó önkifejezésre, érzelemvilága harmonizálása 

érdekében, 

 műélmény vizuális kifejezésére, 

 egyszerű formák látványszerű ábrázolására, 

 egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére, 

 egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és megalkotására, 

 közvetlen környezet esztétikumának, rendjének fenntartására, 

 értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének 

esztétikájára vonatkozóan, 

 a mozgóképes közlésmód elemi értelmezésére, 

 különbségtételre a dokumentum és a játékfilm között, 

 kritikával szemlélni a reklámokat, 
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 a személyiségépítő műsorválasztásra, 

 internetes viszonylatban ügyelni saját biztonságára, személyes 

adatai védelmére. 

 

Digitális kultúra 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

  

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből növelt 

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A digitális eszközök 

használata 

8 - 6 

Alkalmazói ismeretek 8 - 11 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

8 - 8 

Infokommunikáció, 

információs társadalom 

7 - 7 

 Könyvtári informatika 5 - 4 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

  

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A digitális eszközök használata 8 - 6 

Alkalmazói ismeretek 8 - 11 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

8 - 8 

Infokommunikáció, információs 

társadalom 

8 - 7 

Könyvtári informatika 4 - 4 

 

Követelmény a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

A számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér tanult 

funkcióinak használata. Alapszintű „kommunikálás” a 

számítógéppel. 

Szabálykövető magatartás. 

Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha 

szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló elkészítése. 

Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú 

információforrások megtalálása és felhasználása a mindennapi 

életben. 

A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk. 
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Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének 

kiválasztása tanári segítséggel. Algoritmikus képesség egyéni 

haladáshoz képest elvárt megerősödése, a grafikai kifejezőképesség 

önállósulása.  

Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a 

gyermekek számára készült honlapok használata önállóan vagy 

tanári segítséggel. 

Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a könyvtárban 

segítséggel, szerző vagy cím alapján könyv kiválasztása a 

katalógusból – segítséggel. Tartalomjegyzék használata – 

segítséggel. 

Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A digitális eszközök használata 6 - 4 

Alkalmazói ismeretek 7 - 8 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

13 - 13 

Infokommunikáció, információs 

társadalom 

6 - 6 

Könyvtári informatika 4 - 2 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A digitális eszközök használata 6 - 5 

Alkalmazói ismeretek 6 - 8 

Problémamegoldás digitális 

eszközökkel és módszerekkel 

12 - 12 

Infokommunikáció, információs 

társadalom 

7 - 7 

Könyvtári informatika 5 - 4 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A számítógép főbb perifériás egységeinek használata önállóan vagy 

segítséggel, funkcióik ismerete. 

A számítógép és a mobilkommunikációs eszközök fontosabb 

alkalmazási területeinek és jelentőségüknek ismerete a mai 

társadalomban. 
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A net célirányos használata. 

A program- és adatvédelem szabályainak betartása. 

Tapasztalatok az informatikai eszközök és információhordozók 

használatában. 

Az információforrások etikus használata. 

A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása. 

Többféle formázást tartalmazó, szöveges, rajzos, táblázatos 

dokumentumok elkészítése. 

Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének 

értelmezése. 

Információfeldolgozási képesség gyakorlati hasznosságának belátása. 

Testi és lelki egészség megóvása érdekében a függőség megelőzése, a 

net veszélyeinek elhárítása. 

Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására. 

A számítógép egyre biztosabb, önálló kezelése. 

Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása.  

Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása. 

Grafikai kifejezőképesség önállósulása. 

Szabálykövető magatartás, megerősödött feladattudat kialakulása. 

Önbizalom, önértékelés fejlődése. 

Képesség céltudatos információszerzésre. 

Iskolai feladathoz dokumentum kiválasztása segítséggel, majd egyre 

önállóban. 

Tárgy- és névmutató használata. 

Beszámoló a szerzett információról – kérdések segítségével. 

Hagyományos és elektronikus könyvtárszolgáltatások igénybevétele 

tanauláshoz, szórakozáshoz. 

A korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, 

számítógépes, hálózatokból, multimédiás oktatóprogramokból történő 

információszerzés lehetőségének, módjának ismerete. 

 

Technika és tervezés 
5.évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

5 5 10 

Anyagok alakítása, modellezés 18 18 36 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 13 26 
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6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

A személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

5 5 10 

Anyagok alakítása, modellezés 18 18 36 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 13 26 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekében. 

A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokások bevezetése. 

Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros 

közlekedés szabályainak elsajátítása. 

Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, 

modellek készítéséhez. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének 

bővítése.  

A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak 

megismerése.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

4 3 7 

Anyagok alakítása, modellezés 13 6 19 

Háztartás, gazdálkodás: 9 14 23 

Pályaorientáció: 10 13 23 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

4 3 7 

Anyagok alakítása, modellezés 13 8 21 

Háztartás, gazdálkodás: 9 12 21 



318 

 

Pályaorientáció: 10 13 23 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás 

figyelemmel kísérése. 

Működő modellek készítése irányítással.  

Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

szabályok és információk ismerete. 

Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, 

az ismeretek alkalmazása. 

Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és 

mérlegelése a helyes döntés érdekében. 

 

Testnevelés 
5. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés- 

edzettség, fittség 
33 - 35 

Motoros készségfejlesztés-

mozgástanulás 
40 - 42 

Játék 32 - 33 

Versenyzés 32 - 29 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 
25 - 22 

Tánc 18 - 19 

 

Követelmény 

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 
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6. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés-

edzettség, fittség 
32 - 37 

Motoros készségfejlesztés-

mozgástanulás 
40 - 44 

Játék 33 - 34 

Versenyzés 32 - 27 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 
25 - 21 

Tánc 18 - 17 

 

  

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés-

edzettség, fittség 
35 - 41 

Motoros készségfejlesztés-

mozgástanulás 
45 - 48 

Játék 35 - 35 

Versenyzés 35 - 30 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 
30 - 26 
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8. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Motoros képességfejlesztés-

edzettség, fittség 
35 - 40 

Motoros készségfejlesztés-

mozgástanulás 
45 - 49 

Játék 35 - 36 

Versenyzés 35 - 30 

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 
30 - 25 

 

 

Követelmény 

A tanuló képes 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására, 

 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben, 

 a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  

 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti 

alkalmazására, 

  a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stresszhelyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 

 

Osztályfőnöki 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Közösség és személyiség 13 - 12 

Tanulás és munka 7 - 7 

Én és a társadalom 8 - 8 

Egészséges életmód 8 - 9 
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6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Közösség és személyiség 13 - 12 

Tanulás és munka 8 - 7 

Én és a társadalom 8 - 9 

Egészséges életmód 7 - 8 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Közösség és személyiség 13 - 12 

Tanulás és munka 7 - 8 

Én és a társadalom 8 - 8 

Egészséges életmód 8 - 8 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám: 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Közösség és személyiség 13 - 12 

Tanulás és munka 8 - 9 

Én és a társadalom 8 - 8 

Egészséges életmód 7 - 7 
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Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására, 

 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben, 

 a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására,  

 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti 

alkalmazására, 

  a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stresszhelyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 

 

 

 

Témakörök és óraszámok a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 

számára  

Műveltségi 

terület 
Tantárgy 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

4 4 4 4 4+1 4+1 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

2+1 2+1 3+1 3+1 4 4 2+1 2+1 

Matematika Számolás-

mérés 

(Matematika) 

2 2 2+1 2+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 

- - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természet-

tudomány és 

földrajz 

Környezet-

ismeret 

- - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

(Vizuális 

kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 
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Technológia Digitális 

kultúra 

- - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi 

nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 2 2+1 2+1 3 3 

Játékra nevelés 2+1 2+1 2 2 - - - - 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Habilitáció és rehabilitáció 3 3 3 3 3 3 4 4 

Mindösszesen:  27 27 27 28 31 31 34 34 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére megemelt tantárgyi óraszámok. 

1. évfolyam: Olvasás-írás :                 1 óra  

                      Játékra nevelés:             1 óra   

2. évfolyam:  Olvasás-írás :                1 óra  

                      Játékra nevelés:             1 óra 

3. évfolyam:  Olvasás-írás :                1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra    

4. évfolyam:   Olvasás-írás :               1 óra 

                       Számolás-mérés:          2 óra   

5. évfolyam:   Kommunikáció:           1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra 

                       Életvitel és gyakorlat:  1 óra 

6. évfolyam:   Kommunikáció:           1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra 

                       Életvitel és gyakorlat:  1 óra 

7. évfolyam:   Olvasás-írás :                1 óra 

                       Számolás-mérés:          1 óra    

8. évfolyam:   Olvasás-írás :               1 óra 

                        Számolás-mérés:         1 óra    

 

                                                                                                

                   

KOMMUNIKÁCIÓ 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 34 - 34 

Társadalmi érintkezési formák 24 - 24 

Testünk és személyes teendőink 20 - 20 
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Tájékozódás térben 19 - 19 

Tájékozódás időben 13 - 13 

Élőlények 19 - 19 

Előkészület a felnőtt életre 7 - 7 

Ünnepek 8 - 8 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 34 - 34 

Társadalmi érintkezési formák 24 - 24 

Testünk és személyes teendőink 20 - 20 

Tájékozódás térben 19 - 19 

Tájékozódás időben 13 - 13 

Élőlények 19 - 19 

Előkészület a felnőtt életre 7 - 7 

Ünnepek 8 - 8 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 az artikulációs mozgások akaratlagos utánzására; 

 köszönni szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak. 

Aktív szókincse legalább 20–30 szó (ha nem képes beszélni, 

beszédmegértése érje el a kívánt szintet). 

A tanuló képes 

 a felszólításokat, utasításokat megérteni és teljesíteni; 

 együttműködéssel csoportosítani; 

 rövid ideig egy játékkal, egy helyen játszani; 

 együttműködéssel manipulálni különböző tárgyakkal, 

tulajdonságaikat, jellegzetességeiket megfigyelni; 

 érzékelni a változásokat, amelyek térben és időben személyéhez 

kapcsolódnak; 

 felismerni és megnevezni a mindennapi környezetében előforduló 

személyeket, tárgyakat, 

 rövid ideig egy tárggyal, egy helyen foglalkozni; 

 érzékelni és megfigyelni a közvetlen környezetéből érkező 

ingereket, és beszédállapotának megfelelően reagálni azokra; 

 figyelemmel kísérni 10-15 perces foglalkozást, 

 bekapcsolódni néhány mondóka, ének előadásába. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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Beszédfejlesztés, anyanyelv 10 - 10 

Társadalmi érintkezési formák 15 - 15 

Testünk és személyes teendőink 20 - 20 

Tájékozódás térben 20 - 20 

Tájékozódás időben 20 - 20 

Élőlények 15 - 15 

Előkészület a felnőtt életre 24 - 24 

Ünnepek 20 - 20 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 10 - 10 

Társadalmi érintkezési formák 15 - 15 

Testünk és személyes teendőink 20 - 20 

Tájékozódás térben 20 - 20 

Tájékozódás időben 20 - 20 

Élőlények 15 - 15 

Előkészület a felnőtt életre 24 - 24 

Ünnepek 20 - 20 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 az egyre tisztább hangképzésre, a pontosabb artikulációra; 

 a mellékneveket, határozószókat, igéket és egyre gyakrabban a 

viszonyszavakat és a melléknévfokozást is használni; 

 bővíteni, és egyre pontosabban használni meglévő szókincsét a 

témakörök kapcsán; 

 együttműködéssel végrehajtani a tevékenységeket; 

 örömmel és figyelemmel megmutatni képen családját, 

megnevezni családtagjait, ismeri közvetlen családi viszonyait, 

gesztusokkal vagy képről meg tudja mutatni szülei munkáját; 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni; 

 összehasonlításokat végezni, tud főfogalmi csoportosításokat 

végezni tárgyi cselekvéses szinten; 

 tájékozódni az intézmény területén; 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni; 

 felsorolni, megnevezni az évszakok jellemző jegyeit, felismerni 

az évszakok változásait; 

 összekapcsolni a napszakokat és az étkezések megnevezését, az 

idő múlását napszakok viszonylatában eseményhez kötötten 

érzékelni, ismeri a munkanap, pihenőnap fogalmát; 

 ismeri a napok sorrendjét; 
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 megevezni, azonosítani a környezetében leggyakrabban 

előforduló állatokat, növényeket, legfontosabb jellemzőikkel 

együtt; 

 elvégezni alapvető csoportosításokat; 

 egyre biztosabban használni a beszéd közlő és kérdező 

funkcióját. 

 együttműködni szociális kapcsolataiban, köszönni felszólítás 

nélkül, megfelelő módon; iskolán kívüli alkalmakon az elvárt 

módon viselkedni: fegyelmezi magát, tud sorba állni, várni 

ruhatárnál, pénztárnál. 

 aktívan részt venni a családi és iskolai ünnepeken. 

Ismer verseket, mondókákat, dalokat, és azokat mozgással, 

ritmussal tudja kísérni. Szívesen hallgat meséket, és részt vesz azok 

előadásában (szerepjáték, bábozás). 

 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 26 5 31 

Társadalmi érintkezési formák 13 3 16 

Testünk és személyes teendőink 20 5 25 

Tájékozódás térben 15 5 20 

Tájékozódás időben 20 5 25 

Élőlények 15 3 18 

Előkészület a felnőtt életre 20 5 25 

Ünnepek 15 5 20 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 27 4 31 

Társadalmi érintkezési formák 12 4 16 

Testünk és személyes teendőink 20 5 25 

Tájékozódás térben 15 5 20 

Tájékozódás időben 20 5 25 

Élőlények 15 3 18 

Előkészület a felnőtt életre 20 5 25 

Ünnepek 15 5 20 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

A tanuló képes  
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végén  kiejtését tudatosan javítani, hangerejét, beszédritmusát tudatosan 

irányítani; 

 bővítménnyel mondatot alkotni; 

 kérdést megfogalmazni, kérdésre adekvát választ adni; 

 felhívó jellegű kommunikációs megnyilvánulásokra; 

 a hangulati elemeket megjeleníteni beszédében; 

 felismerni és megfogalmazni tulajdonságokat; 

 felismerni, megmutatni érzékszerveit és tudja azok funkcióit; 

 egyszerű terítési és főzési műveletet elvégezni, azokat szavakkal, 

mondatokkal magyarázni, indokolni; 

 megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben; 

 észrevételeit, szükségleteit jelezni, segítséget kérni, 

megköszönni. 

Étkezésnél, kiránduláson megfelelő magatartást tanúsít. 

Természeti kincseinket és néhány hasznát, jelentőségét ismeri. 

A témakör fő fogalmait beszédében megfelelően használja. 

A tanuló képes  

 segítséggel leolvasni az egész órát, használni a volt és lesz 

kifejezéseket az idő megállapításánál; 

 az elmúlással kapcsolatos történéseket megérteni; 

 mondanivalóját kérdések segítségével bővített mondatokkal is 

megfogalmazni; 

 főfogalom alá rendezni az állat- és növényvilág témakörökben 

különböző tulajdonságok alapján; 

 együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 

tudatos betartásában; 

 aktív szókincsét bővíteni a tanult témakörökben; 

 legfontosabb személyi adatait elmondani (név, cím); 

 a legfontosabb ünnepek jelentőségét átélni, az ünnepekkel 

kapcsolatos tárgyismeretét, és a fogalmak használatával beszédét 

gazdagítani, közös ünnepeken alkalmanként közreműködni.  

- Himnusz hallgatása alatt vigyázban áll.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 30 - 30 

Társadalmi érintkezési formák 40 - 40 

Előkészület a felnőtt életre 31 - 31 

Társas kapcsolatok 39 - 39 

Médiaismeret 30 - 30 
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8. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés, anyanyelv 30 - 30 

Társadalmi érintkezési formák 40 - 40 

Előkészület a felnőtt életre 39 - 39 

Társas kapcsolatok 31 - 31 

Médiaismeret 40 - 40 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 verbális közlésre (organikus akadályozottság esetén 

nonverbálisra); 

 mondatbővítményeket és múlt időt használni, kifejezni magát 

bővített mondatokkal, mellékneveket, határozószókat, igekötőket 

használni spontán beszédében; 

 helyesen használni megtanult nyelvtani formákat, tiltó mondatokat 

fogalmazni; 

 megérteni a tárgyalt eseteket, észrevenni a helytelen viselkedést, 

indokolni a választott megoldást, helyes erkölcsi érzéke kialakult; 

 a tájékozódáshoz, problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez 

segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani; 

 elsajátítani a szociális beilleszkedéshez szükséges készségeket, 

képességeket, tiszteletben tartani és érzékelni a személyes tér 

határait; 

 önmaga és mások viselkedését igazságosan megítélni; 

 önmagát és környezetét reálisan értékelni; 

 önkifejezéséhez verbális és nonverbális közlési formákat 

használni; 

 személyes véleményalkotásra; 

 hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, 

ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés normáit; 

 a helyes és helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és a 

gyakorlatban alkalmazni; 

 őszinte kapcsolatot kialakítani, gondjait megosztani az általa 

kiválasztott felnőttel; 

 az interakciós fél érzelmeinek, gesztusainak, igényeinek 

felfogására, kerülni a feltűnő, oda nem illő viselkedést. 

A testbeszéd információközlő értékét ismeri, képes válaszreakciókra, 

érzelmein uralkodik. 

A tanuló képes 

 az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb helyzetekben; 

 megérteni az ábrák, szimbólumok, szituációk információit, 

egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni; 



329 

 

 az önkorlátozásra a szórakoztató elektronikai eszközök 

használatakor, és az életkori kötöttségeket figyelembe venni 

műsorválasztás során; 

 a valóságot és a virtuális valóságot elkülöníteni; 

 kiválasztani és figyelni kedvenc műsorát; 

 megfelelően viselkedni a könyvtárban, a papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használni.  

 

OLVASÁS-ÍRÁS 

 
1. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 10 5 15 

Téri orientációs gyakorlatok 12 5 17 

Finommozgás fejlesztése 14 6 20 

Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 10 10 20 

Emlékezet-, gondolkodás- és 

figyelemfejlesztés 

10 10 20 

Íráselemek tanítása 16 - 16 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 10 5 15 

Téri orientációs gyakorlatok 8 7 15 

Finommozgás fejlesztése 6 9 15 

Szem-kéz koordinációjának 

fejlesztése 

10 5 15 

Emlékezet-, gondolkodás- és 

figyelemfejlesztés 

10 5 15 

Íráselemek tanítása 28 5 33 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, 

motiválható a beszédszervi gyakorlatok végzése során. 

Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó 

felnőttek hangját. 

Képes az irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 
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Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt 

(segítséggel) utánozni. 

Képes környezete iránt érdeklődni, alapvető kommunikációs készsége 

alakul (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben 

/passzív is/, elemi szükségletek, igények jelzése). 

Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

Képes a feladatot elvégezni, szabályokat betartani. 

Képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan 

elmondani. 

Képes elemi szinten a csoportba illeszkedni, ismeri és megnevezi 

társait és a vele foglalkozó felnőtteket. 

Képes a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni, gyakorolni 

a ceruzafogást, tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, ceruza 

megfelelő nyomatékát. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 5 3 8 

Téri orientációs gyakorlatok 10 3 13 

Finommozgás fejlesztése 10 3 13 

Szem-kéz koordinációjának 

fejlesztése 

10 3 13 

Íráselemek tanítása 10 3 13 

Betűtanítás 23 6 29 

Olvasás 20 8 28 

Írás 20 7 27 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 5 3 8 

Téri orientációs gyakorlatok 10 3 13 

Finommozgás fejlesztése 10 3 13 

Szem-kéz koordinációjának 

fejlesztése 

10 3 13 

Íráselemek tanítása 10 3 13 

Betűtanítás 23 6 29 

Olvasás 20 8 28 

Írás 20 7 27 
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Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes soralkotás alkalmával spontán módon alkalmazni és 

rögzíteni a balról jobbra haladást.  

Képes szavakban a magánhangzót kihallani, adott magánhangzót 

megjelölni. 

Kialakul az előnyben részesített oldal tudatos használata. 

Képes szabad kézzel felismerhető ábrát rajzolni. 

Feladathelyzetben együttműködő, motiválható, képes figyelmét 

néhány percig a feladatra irányítani. 

Képes spontán beszédben helyesen használni a téri relációk 

kifejezéseit.  

Képes az alaprajz és a valóság közti összefüggést felismerni. 

Képes az íráselemek helyének figyelembevételével önállóan sort 

alkotni a vonalrendszerben. 

Képes betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

Képes a feladatokat tudatos vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással 

és nyomatékkal végezni.  

Képes egyszerű szöveget (betűket), ábrákat másolni a tábláról.  

Képes szóképeket differenciálni néhány tanult betű alapján. 

Képes szógyűjtésre tartalom, illetve alaki kritériumok alapján. 

Képes a helyes irányt követni írás során, a szó- és sorközök 

betartásával. 

Képes kétbetűs szavakat gyűjteni, értelmezni, leírni. 

 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 8 - 8 

Téri orientációs gyakorlatok 7 - 7 

Betűtanítás 44 - 44 

Olvasás 25 - 25 

Írás 35 - 35 

Értő olvasás 25 - 25 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beszédfejlesztés 7 - 7 

Téri orientációs gyakorlatok 8 - 8 

Betűtanítás 44 - 44 
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Olvasás 25 - 25 

Írás 35 - 35 

Értő olvasás 25 - 25 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló személyi adatait biztosan ismeri. 

Képes a helyzetnek megfelelő bővített mondatokat, kérdéseket, 

válaszokat alkotni. 

Képes saját helyzetéhez képest relációkat megfogalmazni. 

Képes felismerni, kimondani a tanult betűket, szótagokat alkotni és 

leírni azokat diktálás után is. 

Képes szavak elemzésére, betűkártyával való kirakására, 

másolására, hiányzó betűk pótlására. 

Képes önállóan szavakat, rövid mondatokat kiolvasni.  

Képes rövid mondatokat alkotni és leírni azokat a mondatalkotás 

szabályainak betartásával. 

Képes automatikusan alkalmazni az írás irányát és helyét a 

vonalközben. 

Képes felismerni a tanult betűket, rövid szavakat önállóan leírni. 

Képes egyszerű szöveget elolvasni, értelmezni.  

Képes utcai tájékoztató táblákat értelmezni. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Betűtanítás 15 9 24 

Olvasás 20 9 29 

Írás 15 9 24 

Értő olvasás 22 9 31 

      

8. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Betűtanítás 15 9 24 

Olvasás 20 9 29 

Írás 15 9 24 

Értő olvasás 22 9 31 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

A tanuló képes felismerni és megfelelően használni a különböző 

betűalakokat, írásmódokat.  
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végén 
Képes betartani a helyesírás elemi szabályait, helyesen használni az 

írásjeleket, és rendezett külalakra törekedni. 

Képes a betűk megismerésével összeolvasni, illetve szóképfelismerés 

segítségével rövid szöveget önállóan elolvasni, értelmezni. 

Képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok megoldására, 

önállóan megírni – értékelhető tartalommal – néhány mondatos levelet.  

Képes önálló, adekvát választ adni írásban, az írásban feltett 

kérdésekre. 

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő alapvető írásos 

kommunikációs készséggel feladatot megoldani. 

Olvasási gyakorlata spontán módon a szabadidős-tevékenységek 

sorába illeszkedik, képes olvasás-írás készségét információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazni. 

Képes közkeletű rövidítéseket, közismert idegen helyesírású szavakat 

olvasni, írni. 

 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS 
1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

20 - 20 

Tájékozódás 20 - 20 

Mennyiségek-műveletek 32 - 32 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

20 - 20 

Tájékozódás 20 - 20 

Mennyiségek-műveletek 32 - 32 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes az irányított, közös megismerő tevékenység során 

társaival együttműködni.  

Képes érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma 

és méret szerint (segítséggel) differenciál. 

Képes felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat 

növekvő önállósággal alkalmazza. 

A foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktívan 

részt vesz.  

Képes együttműködésre. 
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Képes közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal.  

Képes felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a 

mennyiségi relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazni. 

Képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, 

ismereteket. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

15 9 24 

Tájékozódás 10 9 19 

Mennyiségek-műveletek 32 9 41 

Összefüggések felismerése 15 9 24 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből 

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

15 15 30 

Tájékozódás 10 10 20 

Mennyiségek-műveletek 32 32 64 

Összefüggések felismerése 15 15 30 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 megtalálni 3 megadott jellemző alapján a megfelelő elemet; 

 nagyság szerint önállóan differenciálni; 

 önállóan megfogalmazni a méret alapján történő differenciálás 

eredményét; 

 felismerni az ellentét-párokat, felismeréseit helyesen alkalmazni 

a beszéd során; 

 beépíteni szókincsébe a tanult kifejezéseket, fogalmakat; 

 felismerni és megfogalmazni játékos szituációban térbeli 

viszonyokat; 

 megérteni, és érthetően megfogalmazni helymeghatározásokat; 

 helyesen használni spontán beszédében az igeidőket, a napszakok 

neveit, a viszonyszavakat. 

Ismeri és (segítséggel) helyesen alkalmazza az alapvető tér- és 

időbeli relációkat. 

A tanuló képes 

 megérteni, és megbízhatóan alkalmazni a négy fő irányt; 
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 alkalmazni a spontán soralkotást, és írás során a balról jobbra 

irányt; 

 elhelyezni időben a rendszeres napi tevékenységeket; 

 eseményképek segítségével napirendet összeállítani 

(értelmezéssel); 

 meghatározni (kis segítséggel) az aktuális napot, a tegnapi és a 

holnapi napot; 

 megérteni, és sorba rendezni szóban és szimbólumokkal az 

évszakok körforgását. 

Biztos számfogalom, a tanuló tárgyakat megbízhatóan számlál 5-ös 

körben.  

A tanuló képes 

 mennyiségi átalakításokat 5-ös körben önállóan végezni; 

 a növekedés és csökkenés fogalmát érteni, spontán beszédében 

megfelelően alkalmazni; 

 automatikusan a balról jobbra és fentről le irányt különböző 

tevékenységek során alkalmazni; 

 képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, különbözőséget; 

 felfedezni, jelezni és javítani feladatlapon különböző típusú 

„hibákat”; 

 megszerzett tapasztalatokat, ismereteket (segítséggel) használni; 

 megérteni alapvető fogalmakat, feltenni spontán kérdéseket 

beszélgetés során; 

 sort alkotni különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölni a sor 

elejét, végét, közepét.  

 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

10 10 20 

Tájékozódás 10 10 20 

Mennyiségek-műveletek 40 6 46 

Mértékegységek, mértékek, pénz 32 4 36 

Összefüggések felismerése 16 6 22 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt  

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

10 10 20 

Tájékozódás 10 10 20 
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Mennyiségek-műveletek 40 6 46 

Mértékegységek, mértékek, pénz 32 4 36 

Összefüggések felismerése 16 6 22 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 felismerni, differenciálni, megnevezni, felismerhetően másolni 

minta után tanult formákat; 

 munkavégzése során észlelni különbségeket, megfelelő 

kifejezéssel jellemezni a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni 

az aránytalanságokat; 

 felismerni lakóhelye, Budapest és Magyarország térképét, az 

irányokat, égtájakat segítséggel meghatározni; 

 felismerni a hasonlóságot az alaprajz és a térkép között, érteni az 

alaprajz lényegét, saját helyét megtalálni a tanterem alaprajzán; 

 eseményképeket (ötnél többet) sorba rendezni, beszámozni, 

néhány szóval kommentálni; 

 spontán beszédben az időbeli fogalmakat helyesen alkalmazni; 

 megkülönböztetni a bal és jobb irányt készség-szinten; 

 figyelmesen közlekedni az utcán, és felfedezni a tanult ismeretek 

gyakorlati előfordulását; 

 megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket;  

 megbízhatóan számlálni 10-es körben, műveleteket önállóan 

végezni 10-es körön belül;  

 elvégezni segédeszközökkel, irányítással egyszerű műveleteket, 

felolvasni az írásban elvégzett műveleteket; 

 a sorszámneveket helyesen alkalmazni spontán tevékenysége 

során; 

 eligazodni segítséggel a leggyakoribb mértékegységek 

használatában, méréseket tudatosan és pontosan végezni; 

 viszonylag tartós figyelemkoncentrációra, kitartó 

feladatvégzésre; 

 felismerni direkt összefüggéseket, logikus gondolkodást igénylő 

feladatok iránt érdeklődik; 

 rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát; 

 biztosan eligazodni sorok és oszlopok között, és képes az 

oszlopok és sorok egyidejű figyelembevételére.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás 13 6 19 

Mennyiségek-műveletek 45 10 55 

Mértékegységek, mértékek, pénz 35 10 45 

Összefüggések felismerése 15 10 25 
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8. évfolyam 

Éves órakeret: 144 óra 

 

Tematikai egység Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Tájékozódás 13 6 19 

Mennyiségek-műveletek 45 10 55 

Mértékegységek, mértékek, pénz 35 10 45 

Összefüggések felismerése 15 10 25 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló rendelkezik alapvető ismeretekkel az égtájakról. 

Felismeri saját települése és Magyarország térképét.  

Megbízhatóan tájékozódik a mindennapi tevékenységek szintjén.  

A tanuló képes 

 biztosan eligazodni, üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan 

átadni az iskolán belül; 

 lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani; 

 reális terveket, elképzeléseket alakítani a jövőre vonatkozóan; 

 műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel kis 

hibaszázalékkal, ismeri a számológép funkcióját, használatának 

alapjait; 

 egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal megoldani 

elemi számolási feladatokat; 

 eladat önálló megértésére, megtervezésére, kiszámolására, 

megválaszolására; 

 feladatát kitartóan, igényesen végezni; 

 a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni, alapvető 

jártassággal rendelkezik a tanult mértékegységek terén; 

 megérteni az időegységek különböző nagyságrendjét, a 

gyakorlatban spontán alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási 

készségét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel kapcsolatban (értékek 

összehasonlítása, nagyságrendbeli megkülönböztetése).  

A tanuló képes 

 megtanulni a pénz gondos megőrzését, megbecsülését, a 

gyakorlatban használni (segítséggel) a pénzt mint fizetőeszközt; 

 az árakat nagyságrendileg differenciálni (200 Ft alatti, 1000 Ft 

feletti (négyjegyű összegek); 

 felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével; 

 keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai 

gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 
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Állampolgári ismeretek 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Család, a családi szocializáció 15 - 15 

Településünk, lakóhelyünk 

megismerése  

21 - 21 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Család, a családi szocializáció 15 - 15 

Településünk, lakóhelyünk 

megismerése  

21 - 21 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes legfontosabb személyi adatait, lakóhelye, iskolája címét 

közölni. 

Képes megfelelően alkalmazni a tanult viselkedési és magatartási 

normákat, érintkezési formákat a mindennapi élethelyzetekben. 

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, 

segítséggel a tömegközlekedési járműveket használni. 

Ismeri az útvonalat és a járműveket, amelyekkel az iskolába jár. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

 Mindennapi ügyintézés 6 - 6 

Településünk, lakóhelyünk 

megismerése 

6 - 6 

Felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

24 - 24 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt  

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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 Mindennapi ügyintézés 6 - 6 

Településünk, lakóhelyünk 

megismerése 

6 - 6 

Felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

24 - 24 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes segítséggel használni a szolgáltató- és 

közintézményeket, fejleszteni feladattudatát, felelősségérzetét. 

Képes az igazolványokat megfelelően, kíméletesen és biztonságosan 

használni.  

Képes a térkép színeit leolvasni, ismeri a térkép fontos jelzéseit (város, 

határ, úthálózat), elemi ismeretei vannak saját településéről, 

Magyarország földrajzáról, ismeri a falu, város közötti különbséget. 

Képes felismerni a konfliktushelyzetet, a begyakorolt 

konfliktuskezelési minták segítik a megoldásban, érzelmeit tudja 

kezelni. 

Képes a megismert tulajdonságok figyelembe vételével saját 

kapcsolatrendszert kialakítani. 

Állampolgári érzései kialakulóban, elmélyülőben vannak. 

 

Hon-és népismeret 
 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti óraszám 

Az én világom 12 - 12 

Találkozás a múlttal 24 - 24 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot 

gyermek- és felnőttkorukról. 

Megbecsüli az idősebb családtagok tudását.  

Ismeri a főbb ünnepeket és az azokhoz kapcsolódó szokásokat. 

Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, népi 

játékairól. 

Ismeri a nemzeti ünnepeket. 

Tudomása van a főbb magyar történelmi eseményekről. 

 

Etika 

 
8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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Éntudat – Önismeret 12 - 12 

Társas tudatosság és társas 

kapcsolatok 

12 - 12 

A társas együttélés 12 - 12 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és 

tudja, hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi 

és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. 

Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat.  

 

Környezetismeret 
 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az emberi test 10 - 10 

Egészségmegőrzés-egészséges 

életmód 

10 - 10 

Élő természet-élőlények és 

környezetük 

10 - 10 

Élettelen környezet-környezeti 

ártalmak 

6 - 6 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt  

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az emberi test 10 - 10 

Egészségmegőrzés-egészséges 

életmód 

10 - 10 

Élő természet-élőlények és 

környezetük 

10 - 10 

Élettelen környezet-környezeti 

ártalmak 

6 - 6 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

A tanuló képes  

 felismerni, megmutatni testrészeit, érzékszerveit, ismeri azok 

elemi funkcióit; 
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végén  érzékszerveire vigyázni, a szükséges segédeszközöket 

megfelelően használni; 

 teste reakcióit érzékelni, a változásokat jelezni, panaszait 

megfogalmazni; 

 testét ápolni, öltözékét rendezetten, tisztán tartani, gondozni; 

 őszintén, bizalommal együttműködni orvosi vizsgálaton az 

egészségügyi dolgozókkal; 

 főfogalmi csoportosításokat végezni az állat- és növényvilág 

körében.  

 a környezetben található élőlényekről, élőhelyeikről, 

testfelépítésük legjellemzőbb tulajdonságairól ismereteket 

szerezni, rendszerezni; 

 felismerni a víznek mint nélkülözhetetlen, éltető elemnek a 

jelentőségét, megjelenési formáit (halmazállapotát) és a felszíni 

vizek folyásait; 

 egyszerű környezetmegóvó tevékenységet végezni 

(szemétszedés, törekvés a víz takarékos használatára); 

 halmazállapotok differenciálására, a csapadékfajták 

megkülönböztetésére.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az emberi test 20 - 20 

Egészségmegőrzés-egészséges 

életmód 

18 - 18 

Élő természet-élőlények és 

környezetük 

17 - 17 

Élettelen környezet-környezeti 

ártalmak 

17 - 17 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Az emberi test 20 - 20 

Egészségmegőrzés-egészséges 

életmód 

12 - 12 

Élő természet-élőlények és 

környezetük 

17 - 17 

Élettelen környezet-környezeti 

ártalmak 

23 - 23 
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Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló  

 rendelkezik elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről; 

 tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismeri az 

egészségügyi intézmények funkcióját. 

A tanuló képes 

 a testi higiénia, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás iránti 

igényét fejleszteni; 

  ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani; 

 a balesetveszélyt felismerni, elkerülni, életkorának és értelmi 

szintjének megfelelően segítséget kérni és nyújtani. 

Ismeretei vannak a helyes és helytelen táplálkozásról.  

A tanuló képes 

 néhány védett növényt, állatot és a természetvédelem fogalmát 

ismerni; 

 elemi ismereteket szerezni a növény- és állatvilágról, azok 

élőhelyeiről, hasznukról, kárukról, környezeti hatásokról és azok 

következményeiről, felismerni az élőlények és környezetük 

kölcsönhatásait; 

 tájékozódni kis segítséggel a térképen és a könyvekben. 

Ismeri a környezetszennyezés fogalmát és a környezetet károsító 

anyagokat. 

A tanuló képes 

 fejlettségi szintjének megfelelően kialakítani környezetvédő 

szemléletét; 

 alkalmazni a tanult ismereteket, aktív kísérletek végzésekor be tud 

számolni saját megfigyeléseiről. 

 

Ének-zene 

 
1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 20 - 20 

Ünnepkörök dalai 15 - 15 

Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 17 - 17 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 20 - 20 

Ünnepkörök dalai 15 - 15 
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Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 17 - 17 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 

Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek 

énekelni. 

Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni.  

Képes együttműködni. 

Képes néhány percig a zenére figyelni. 

Szívesen hallgat zenét. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 20 - 20 

Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 17 - 17 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt  

óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 20  20 

Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 17 - 17 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló ismer 10–15 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni.  

Tud lá-lá-val énekelni. 

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a 

lépéseket utánozni. 

Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani. 

A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal és önállóan is. 

A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja 

differenciálni. 

Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni.  

Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és 

fegyelmet tanúsítani. 
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5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettanterv

i óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 15 - 15 

Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 22 - 22 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 15 - 15 

Ritmus és hallásfejlesztés 20 - 20 

Zenehallgatás 22 - 22 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes hangsúlyos és hangsúlytalan részeket mozgással 

kifejezni. 

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és végigénekelni. 

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani, előadni. 

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a magas, mély beszédet. 

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc zenedarabja. 

Képes a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, 

kopogni. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 20 - 20 

Ritmus és hallásfejlesztés 15 - 15 

Zenehallgatás 22 - 22 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 
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Gyermekdalok, népdalok 15 - 15 

Ünnepkörök dalai 20 - 20 

Ritmus és hallásfejlesztés 15 - 15 

Zenehallgatás 22 - 22 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 8-10 egyszerű népdalt 

és eljátszani 1-2 gyermektáncot. 

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, elhangzásukkor megfelelően 

viselkedik. 

Képes ritmusképletet lejegyezni és visszaolvasni. 

Képes észlelni a különbséget a lassú és a gyors zene között. 

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Kialakul a belső hallása. 

Képes felismerni megszólaltatás után a hangszereket.  

Felismeri a szólamokat. 

Képes irányítás mellett egyszerű ritmust utánozni hangszeres 

kísérettel. 

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig értelmi képességének 

megfelelő zenét hallgatni. 

Képes a többször hallott részleteket felismerni zenedarabokban. 

 

Ábrázolás-alakítás 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Formázások különböző anyagokból 30 - 30 

Építés 20 - 20 

Papír formálása, alakítása 26 - 26 

Vizuális ábrázolás 32 - 32 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Formázások különböző anyagokból 30 - 30 

Építés 20 - 20 

Papír formálása, alakítása 30 - 30 

Vizuális ábrázolás 28 - 28 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

A tanuló képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, 

forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. 

Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. 



346 

 

ciklus 

végén 

Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához 

szükséges mozgásokat. 

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani és megfelelően használni, 

együttműködéssel ollót használni. 

Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a 

papírdarabkákat. 

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 

Megfelelően használja a festés és rajzolás eszközeit. 

Differenciálja és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 

Megpróbál egyszerű ember-, állat-, növényábrázolásokat létrehozni. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Formázások különböző anyagokból 20 - 20 

Építés 15 - 15 

Papír formálása, alakítása 15 - 15 

Vizuális ábrázolás 22 - 22 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Formázások különböző anyagokból 20 - 20 

Építés 15 - 15 

Papír formálása, alakítása 15 - 15 

Vizuális ábrázolás 22 - 22 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes elsajátítani különböző ábrázoló, alakító technikákat. 

Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. 

Önállóan tud ritmikus sort képezni. 

Pontos illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, illeszti a papírkép 

elemeit. 

Képes kifestésnél, színezésnél a vonalhatárt betartani. 

Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. 

Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. 

Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember-, állat-, 

növényábrázolásokat készít. 

 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

Helyi tanterv 

szerinti óraszám 
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növelt óraszám 

Vizuális ábrázolás 37 - 37 

Komplex alakító tevékenység 35 - 35 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti óraszám 

Vizuális ábrázolás 37 - 37 

Komplex alakító tevékenység 35 - 35 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző 

élőlényekről; 

 irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges 

egyeneseket; 

 irányítással megfelelően használni színeket; 

 irányítással tematikus ábrát készíteni; 

 egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel;  

 az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

Képességeihez mérten alkalmazza a különböző ábrázoló-alakító 

technikákat.  

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális ábrázolás 34 - 34 

Komplex alakító tevékenységek 28 - 28 

Elemi ismeretek művészeti 

alkotásokról 

10 - 10 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Vizuális ábrázolás 26 - 26 

Komplex alakító tevékenységek 32 - 32 

Elemi ismeretek művészeti 

alkotásokról 

14 - 14 
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Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló irányítással összefüggést fedez fel a színek és érzelmek 

között. 

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat. 

Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló-alakító 

technikákat. 

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

Képes irányítással felismerni és szétválogatni a különböző 

anyagfajtákat. 

Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. 

Irányítással megismert néhány népművészeti alkotást. 

Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat, a neki tetszőt 

kiválasztja, elemzi. 

 

Digitális kultúra 

 
7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Számítógép-kezelés 13 - 13 

Irodatechnika 4 - 4 

Dokumentumkészítés 5 - 5 

Játékprogramok 14 - 14 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Számítógép-kezelés 13 - 13 

Irodatechnika 4 - 4 

Dokumentumkészítés 5 - 5 

Játékprogramok 14 - 14 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló ismeri a számítógépes környezetben való viselkedés szabályait. 

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal az egeret és a billentyűket 

használni. 

Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel 

végezni. 

Képes kulturáltan telefonálást kezdeményezni és folytatni, tisztában van 

a telefonhasználat anyagi vonzatával. 
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Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni, nyomtatványt, 

fénymásolatot készíteni (meghívó, plakát). 

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű szóbeli 

utasításokat megérteni, végrehajtani. 

Próbálkozik, segédkezik abban, hogy a képernyőn változásokat idézzen 

elő (betűnagyság, szín, forma megváltoztatása, rajz, kép készítése, 

tetszőleges változtatása). 

Képes különböző típusú játékprogramok használatát elsajátítani egyéni 

szintekhez mért nehézségi fokon. 

Képes az általa használt játékprogramot megnevezni. 

Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli 

korlátozását. 

 

Mozgásnevelés  

 
1. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 30 - 30 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

40 - 40 

Légzőgyakorlatok 15 - 15 

Dobások, labdás gyakorlatok 45 - 45 

Játékos versenyek 50 - 50 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 30 - 30 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

40 - 40 

Légzőgyakorlatok 15 - 15 

Dobások, labdás gyakorlatok 45 - 45 

Játékos versenyek 50 - 50 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 egyhelyben állni, 

 segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni, 

 ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni, kúszni, 

mászni, 

 lépcsőn lefelé kapaszkodással, felfelé utánlépéssel járni, 

 saját és társai testrészeit megmutatni, megnevezni,  
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 együttműködni a közös foglalkozásokon, 

 utánzással gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe, 

 a helyes légzést elsajátítani, 

 labdát dobni, gurítani, birtokba venni, 

 felismerni egyszerű szabályokat, lehetőség szerint a játékba 

bekapcsolódni, 

 együtt játszani társaival, irányítással futkározni. 

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 15 - 15 

Alapmozgás 35 - 35 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

40 - 40 

Dobások, labdás gyakorlatok 43 - 43 

Játékos versenyek 47 - 47 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 15 - 15 

Alapmozgás 45 - 45 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

40 - 40 

Dobások, labdás gyakorlatok 37 - 37 

Játékos versenyek 43 - 43 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 segítséggel tájékozódni alapvető téri helyzetben, a térbeli irányokat 

alkalmazni. 

 járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismerni, bemutatás 

alapján reprodukálni. 

 lépcsőn segítség és kapaszkodás nélkül járni. 

 járás közben tárgyakat átlépni. 

 szóbeli utasításra, utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Törekszik a helyes légzésre. 

A tanuló képes 

 a labdát kezelni, dobni, elkapni. 
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 egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott jelre 

mozgását elindítani, megállítani. 

 felismerni és betartani egyszerű szabályokat. 

 

5. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 20 - 20 

Alapmozgás 35 - 35 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

30 - 30 

Dobások, labdás gyakorlatok 45 - 45 

Játékos versenyek 50 - 50 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 20 - 20 

Alapmozgás 35 - 35 

Alapvető testhelyzetek, szabad és 

kéziszer gyakorlatok 

30 - 30 

Dobások, labdás gyakorlatok 45 - 45 

Játékos versenyek 50 - 50 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

– nagyság szerint sorakozni. 

– vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

– felismerni és reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, 

járásmódokat. 

– egyszerűbb testhelyzeteket utánozni. 

– segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

– gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni. 

– segítséggel, utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. 

– légzését szabályozni. 

– egykezes alsó és felső dobással célba dobni. 

– lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé 

elrúgni. 

– csapatához alkalmazkodni, örül mások sikerének. 

Kialakul benne a versenyszellem. 
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Testnevelés 

 
7. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 25 - 25 

Gimnasztikai gyakorlatok 35 - 35 

Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 

40 - 40 

Labdás gyakorlatok 45 - 45 

Sportjátékok elemei 35 - 35 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 180 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 25 - 25 

Gimnasztikai gyakorlatok 35 - 35 

Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 

40 - 40 

Labdás gyakorlatok 45 - 45 

Sportjátékok elemei 35 - 35 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 

– a vezényszavakat követni, 

– megállásnál, vonulásnál a megfelelő lábrend érzékelésére, 

– irányítással összetett utánzó gyakorlatokat végezni, törekedni 

az ütemtartásra. 

 

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

 

A tanuló képes  

– testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor, 

– mind hosszabb időtartamban végezni az izomerősítő 

gyakorlatokat, 

– egyensúlyozni változó feltételek között, 

– kitartóan, javuló technikával futni, 

– törekedni az egészséges életmódra és a rendszeres fizikai 

aktivitásra, 

– a megfelelő mozgásmintát követni. 
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Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, együttműködési 

készséggel rendelkezik. 

A tanuló képes 

– aktívan részt venni sportjátékokban, 

– labdát vezetni, labdát továbbítani, 

– mérkőzés játszására egyszerűsített szabályok 

figyelembevételével. 

 

Önkiszolgálás 

 
1. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Öltözködés 17 - 17 

Testápolás, személyi higiénia 25 - 25 

Étkezés 15 - 15 

Környezetrendezés-

környezetmegóvás 

15 - 15 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Öltözködés 17 - 17 

Testápolás, személyi higiénia 25 - 25 

Étkezés 15 - 15 

Környezetrendezés-

környezetmegóvás 

15 - 15 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával 

kapcsolatos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, szárazra 

törölközni, szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt 

használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni 

étkezések előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból 

inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint használni.  
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Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán 

használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint 

használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét 

tulajdonosának átadni.  

 

Életvitel és gyakorlat 
 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 15 - 15 

Egyszerű háztartási munkák 20 - 20 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

15 - 15 

Anyagok alakítása 22 - 22 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 15 - 15 

Egyszerű háztartási munkák 20 - 20 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

15                   - 15 

Anyagok alakítása 22 - 22 

 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint 

csoportosítani, legfontosabb tulajdonságaikat, alkalmazásukat ismerni. 

Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. 

Irányítással, rendszeresen részt vesz a kerti és szobanövények 

gondozásában. 

Rendszeresen részt vesz a tanterem, öltöző takarításában (söprés, 

szemétszedés, portörlés). 

Szokásává válik az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.  

Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak 

érezni, büszkeséget érezni. 
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5. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 20 5 25 

Egyszerű háztartási munkák 15 10 25 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

10 10 20 

Vásárlás 10 5 15 

Anyagok alakítása 17 6 23 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi 

tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 20 5 25 

Egyszerű háztartási munkák 15 10 25 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

10 10 20 

Vásárlás 10 5 15 

Anyagok alakítása 17 6 23 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes a baleset- és munkavédelmet figyelembe venni 

veszélyes eszközök használata során. 

Segítséggel tud rendet tartani, teríteni, részt venni a takarításban, 

mosogatásban, törölgetésben. 

A kenyér megkenésével próbálkozik. 

Kis segítséggel képes használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt 

fűzni, segítséggel csokrot kötni. 

Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját 

ismeri.  

Képes segítséggel vásárolni egy tételt. 

Képes minta alapján esztétikus alkotást készíteni változatos 

technikával. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 25 - 25 

Egyszerű háztartási munkák 20 - 20 
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Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

25 - 25 

Vásárlás 10 - 10 

Piktogramok értelmezése 5 - 5 

Anyagok alakítása 23 - 23 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Textilmunkák 25 - 25 

Egyszerű háztartási munkák 20 - 20 

Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

25 - 25 

Vásárlás 10 - 10 

Piktogramok értelmezése 5 - 5 

Anyagok alakítása 23 - 23 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül 

néhányat segítséggel tud alkalmazni; 

 egyszerű gombot felvarrni; 

 felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit; 

 részt venni az eddig tanult és begyakorolt 

munkatevékenységekben; 

 részt venni a konyhai munkákban, elkészíteni egy-egy hideg, 

illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, eszközöket, 

az egyszerű konyhai gépek használatát; 

 a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok 

elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb 

kiválasztására; 

 megadott helyiséget önállóan takarítani; 

 válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri 

a mosás, vasalás eszközeit, használatkor a piktogramok 

utasításait figyelembe venni; 

 kívánságát és kifogásait megfogalmazni; 

 tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt 

vásárolni;  

 értelmezni a szavatossági idő jelölését. 

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer 

közülük néhányat.  

A tanuló képes  

 tevékenységei során a piktogramokat értelmezni; 

 megismerni különböző anyagokat, megmunkálásuk különböző 

módjait; 
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 a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt 

venni; 

 ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 

 

Játékra nevelés 
 

1. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyakorlójáték 15 5 20 

Konstrukciós játék 10 5 15 

Szerepjáték 10 5 15 

Didaktikus játék 5 5 10 

Szabályjáték 5 5 10 

Spontán játék 10 5 15 

Szabadban játszható játékok 17 6 23 

 

2. évfolyam 

Éves órakeret: 108 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Gyakorlójáték 5 5 10 

Konstrukciós játék 10 5 15 

Szerepjáték 10 5 15 

Didaktikus játék 15 5 20 

Szabályjáték 5 5 10 

Spontán játék 10 5 15 

Szabadban játszható játékok 17 6 23 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes együttműködni felnőttel, társaival, játékeszközt a 

gyakorló játékok szintjén adekvátan használni. 

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós játékok elemeivel 

elmélyülten elfoglalni magát, a kirakott formákat utánozni és önállóan 

alkotni, a megismert eszközöket adekvát módon használni. 

Képes eljátszani kezdetleges szinten a környezetében zajló 

eseményeket. 

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a didaktikai játékokban. 

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, 

követni a szabályokat, társaira figyelni. 

Képes segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, 

adekvátan játszani a játéktárgyakkal. 

Képes elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 
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Képes társaival hosszabb ideig balesetmentesen játszani.  

 

3. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Szerepjáték 12 - 12 

Didaktikus játék 8 - 8 

Szabályjáték 15 - 15 

Spontán játék 15 - 15 

Szabadban játszható játékok 22 - 22 

 

4. évfolyam 

Éves órakeret: 72 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Szerepjáték 12 - 12 

Didaktikus játék 8 - 8 

Szabályjáték 15 - 15 

Spontán játék 15 - 15 

Szabadban játszható játékok 22 - 22 

 

Követelmény 

a két 

évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes bekapcsolódni a dramatizálásba, neki megfelelő 

szerepet vállalni. 

Képes szabályokat elfogadni, követni és újakat alkotni a tárgyakkal 

folytatott tevékenység közben. 

Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri 

orientációs képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

Képes együtt játszani társaival és egyszerű játékszabályokat betartani.  

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, 

csukni, játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető 

tulajdonságaival ismerkedni. 

Képes önállóan kitalált tevékenységeket játszani növekvő 

időtartamban, tárgyakat mással helyettesíteni. 

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 

 

Osztályfőnöki 
5. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 16 - 16 
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Önismeret – Testi és lelki egészség 10 - 10 

Aktuális témák 10 - 10 

 

6. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 16 - 16 

Önismeret – Testi és lelki egészség 10 - 10 

Aktuális témák 10 - 10 

 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

1. az osztályközösség és viselkedéskultúra alakítására, 

2. a veszélyforrások elkerülésére, 

3. a szabályok alapvető betartására. 

4. aktívan részt venni képességeihez mérten az intézmény és a 

lakóhely életében. 

 

7. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 15 - 15 

Önismeret – Testi és lelki egészség 21 - 21 

 

8. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra 

 

Tematikai egység: Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhetőből  

növelt óraszám 

Helyi tanterv 

szerinti 

óraszám 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 15 - 15 

Önismeret – Testi és lelki egészség 21 - 21 

 

Követelmény a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 

- képességeihez mérten a reális önértékelésre 

- az osztályközösség és viselkedéskultúra alakítására, 

- a káros szokások felismerésére, 

- a veszélyforrások elkerülésére, 

- a szabályok alapvető betartására. 
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2.3 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon 

felül a nem kötelező tanórai foglalkozások, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható tanórai foglalkozások 
 

 

2.3.1. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás programja  

„Egy nyelv elindít az élet folyosóján. Két nyelv kinyit minden ajtót utad során.” 

(Frank Smith) 

I. Bevezetés 

Iskolánkban a  Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. rendeletét-- a két tanítási nyelvű általános iskolai 

oktatásra vonatkozó paragrafusait és mellékleteit —valamint a 26/1997. (VII. 10.) MKM 

rendeletet-- a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvét (a továbbiakban: irányelv), 

alkalmaztuk a helyi tanterv kialakításához. 

 

Mit nyújt a két tanítási nyelvű oktatás? 

 

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése 

mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének 

fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok 

megvalósítását szolgálja: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és 

kiegyensúlyozott fejlesztése, 

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

 a nyelvtanulás iránti igény korai kialakítása, az angol nyelv megszerettetése, 

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 
 

A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatásban részt vevő intézményekkel együtt a mi 

iskolánk is vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális tudatosság intenzív fejlesztését annak 

érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és 

empátiával viszonyuljanak hozzá. 

A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok 

civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a 

célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, 

történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket. 

 

A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a továbbiakban: 

KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, 

valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen 

motivációval. 
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II. A két tanítási nyelvű oktatás helyi sajátosságai 

 
Két tanítási nyelven oktatott tantárgyak 

 

A célnyelven tanított tantárgyak megválasztása az iskola jogköre. Kívánatos azonban, hogy  

elsősorban azokat a tantárgyakat válasszák, amelyek legjobban megfelelnek a tanulók  

életkori sajátosságainak. Intézményünkben alsó tagozaton a vizuális kultúra és ének-zene 

tantárgyakat, felső tagozaton pedig a 2020/2021-es tanévtől a történelem és a célnyelvi 

civilizáció tantárgyakat oktatjuk két tanítási nyelven. 

Az iskola sajátos két tanítási nyelvű képzési profilja következtében a választható tanórai 

foglalkozások szervesen beépülnek a képzés szerkezetébe, mivel a tanuló a jogviszony 

létesítésekor az idegen nyelv magasabb óraszámban történő oktatását választotta. 

 

Csoportbontások 

 

Iskolánkban a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek értelmében  a  célnyelvi  és  a  

célnyelven  tanított  órákat  a  készségtárgyak kivételével  csoportbontásban  szervezzük  meg. 

 

Bekerülés a két tanítási nyelvű oktatási rendszerbe 
  
A két tanítási nyelvű képzés iránt érdeklődő szülők és gyerekek számára bemutató órákat 

szervezünk, ahol a kéttannyelvű angolóra mellett egy angol nyelven oktatott tantárgy (rajz, 

ének) óráját is megtekinthetik. Ezen kívül az intézmény vezetője szülői értekezletet is tart a 

képzés iránt érdeklődőknek. 

 A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezők a ’Törpsuli’ program keretében két 

alkalommal játékos képességvizsgálaton és játékos angolórákon vesznek részt. A 

képességvizsgálat nem a gyermekek előzetes ismereteit vagy angol tudását méri fel, hanem 

azt vizsgálja, hogy a különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő 

fejlettségi szintet. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekük 

érdeklődésének és képességeinek megfelelő képzési forma kiválasztásában, továbbá hogy a 

leendő elsősök közelebbről megismerjék intézményünket és az itt dolgozó pedagógusokat, s 

közelebbről láthassák, mi történik egy kéttannyelvű angolórán. 

  

A képességvizsgálat területei: 

 térbeli helyzet, viszony felismerése 

 mozgás, ritmus vizsgálata 

 figyelem vizsgálata 

 szövegértés vizsgálata 

 szókincs, kifejezőkészség vizsgálata 

 relációs szókincs, tapasztalati következtetések 

 beszédészlelés vizsgálata 

 rövid távú memória vizsgálata 

 kommunikációs képesség vizsgálata 

 

A képességvizsgálat eredményeit az angol nyelvi munkaközösség és az alsós pedagógiai 

munkaközösség tagjai összesítik. Az eredményekről az intézményvezető egyesével 

tájékoztatja a szülőket a beiratkozás előtt, valamint javaslatot tesz a szülőnek a gyermek 
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számára javasolt képzési formáról. Túljelentkezés estén az intézményvezető dönt a 

jelentkezők közötti sorrendről, a képességmérés eredményeinek figyelembevételével. 

 

Bekerülés a két tanítási nyelvű osztályba további évfolyamokon 

 

A 2. évfolyamtól kezdve azok a tanulók léphetnek be a két tanítási nyelvű tagozatba, akik 

 sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola pedagógiai 

programjában meghatározott tantárgyakból illetve az addig angol nyelven is 

tanult tantárgyak tananyagából is, vagy 

 egy másik kéttannyelvű intézmény kéttannyelvű osztályából érkeztek, vagy 

 korábban külföldön tartózkodtak, ahol a célnyelvet első vagy második nyelvként 

használták és sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott évfolyamra az iskola 

pedagógiai programjában meghatározott tantárgyakból. 
  Más esetben az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a két tanítási nyelvű programba 

történő bekerülésről. 

 

Átjárhatóság a két tanítási nyelvű és emelt szintű illetve hagyományos képzések között 

 

Az 1.-4. osztályokban félévkor és év végén az intézményvezetőból, 

intézményvezetőhelyettesből, osztályfőnökökből és szaktanárokból álló team dönt a félév során 

tanúsított magatartás, tanulmányi munka, szövegértés, olvasás, írás, matematika, angol 

felmérők eredményei alapján, hogy van-e olyan tanuló, akinek nem javasolják a két tanítási 

nyelvű csoportban maradását. 

A nehezen haladó, a fokozott terhelés miatt gyengébb eredményt elérőknek képzésváltást 

javasolhatnak. Mivel ez azt is eredményezi, hogy a tanuló másik osztályba kerül, ilyen javaslat 

csak alapos indokkal születhet. 

 

Milyen szülői támogatást igényel a képzés? 

 

Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két tanítási nyelvű képzés ingyenes. Az 

angol nyelven tanított tantárgyak tankönyveire nem mindig jut fedezet az állam által 

finanszírozott keretből. Ezek a könyvek—mint segédkönyvek—plusz kiadást jelenthetnek a 

szülőknek. 

A szülő által anyagilag támogatott programok:  

Az iskola megszervezi 1-4. évfolyamon tanulók számára (a lakóhelyhez közeli területen) a  

nyári táborozási lehetőséget, ahol angol anyanyelvi nyelvszakos tanár vezetésével biztosítja a 

nyelvgyakorlást. 

A szorgalmi ill., szünidő alatt, amennyiben a szülő igényli és anyagilag fedezi gyermeke  

angol nyelvterületre történő utazását, akkor az iskola megszervezi a programot. 

 

Mérések a képzés során 

 

 Az Oktatási Hivatal minden évben célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-

oktatást folytató általános iskolák 6. és 8. évfolyama számára. A mérés időpontját az aktuális 

tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg. A célnyelvi mérést a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) alapján a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 135.§ írja elő. Az írásbeli mérés az alábbi KER szerinti nyelvi szinteket méri: 

 6. évfolyam: A2 
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 8. évfolyam: B1. 

Intézményünkben a kéttannyelvű képzésben résztvevőknek a 4. évfolyam végén is szervezünk 

mérést, a célnyelvi mérések mintájára. Az elérendő nyelvi szint: A1. 

 

Értékelés és osztályozás a célnyelvű tantárgyaknál 

 

A két tanítási nyelven tanított tantárgyak értékelésénél a két tanítási nyelvű tanítás alapelvei a 

meghatározók.  

•A cél a természetes nyelvelsajátításhoz való közelítés. A célnyelven folyó tanulás tehát 

képességfejlesztés, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését szolgálja.  

•A célnyelv eszköz a kétnyelvű ismeretátadásban, ismeretszerzésben és a 

személyiségfejlesztésben. 

 A két tanítási nyelven tanulók a két tanítási nyelvű tantárgyak tantárgyi követelményrendszerét 

két nyelven sajátítják el. A tanulók többféle tevékenységét értékeljük, de nem mindig 

osztályozzuk. Tanév elején felvilágosítjuk a tanulókat, hogy milyen típusú munkát és 

teljesítményt várunk el tőlük az adott tantárgyak feladattípusaiban. Az órán a tanulók egymás 

teljesítményét is értékelik szövegesen, esetleg érdemjegyre tett javaslatokkal. A tanulók 

bevonása az értékelésbe a demokratizmus egyik megnyilvánulási formája, másrészt az értékelés 

szempontjainak elsajátítása, megtanulása a tágabb értelemben vett nevelési folyamat része, 

mely hozzásegít az önértékelés kialakításához is. Az osztályzat, szöveges értékelés nem 

kinyilatkoztatott ítélet, hanem az értékelés egyik fontos megnyilvánulása, mely a sokoldalúan 

fejlett személyiség formálását segíti elő. Az egyes tantárgyaknál külön értékeljük a tantárgyi 

tudást, valamint a nyelvi előrehaladást, hiszen az ismeretek átadása mindkét nyelven 

megtörténik, így a számonkérés is ennek arányában várható el. 

A második évfolyam második félévétől érdemjeggyel osztályozzuk a tanulók teljesítményét, 

mely visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó 

tantervi követelmények összehasonlításának eredménye. Fontos, hogy az év végi osztályzat az 

évi összteljesítményt értékelje és nem az érdemjegyek középarányosaként jelentkezzen. 

Tükrözze az esetleges fejlődést is.  

 

A képzéshez kapcsolódó projektek 

 

 Tea-party: első és második tanév végén a szülőknek és az érdeklődő kollégáknak 

rendezett játékos bemutató órák, (amelyeket az angolszász hagyományokhoz 

híven közös teázás, sütizés, beszélgetés követ.) 

 Iskolai kreatív angol nyelvi táborok 

 Megyei és országos szintű nyelvi versenyek 

 Részvétel próbanyelvvizsgákon; cél, hogy minél több tanuló sikeres középfokú 

nyelvvizsgát tegyen a 8. évfolyam végére. 

 A célnyelvi kultúrához köthető projektek létrehozása tanórai keretek között 

 Iskolánk könyvtárának gazdag angol nyelvű kínálatából válogatva ismerkedés az 

angol gyerekirodalommal. 

 Angol nyelvű iskolaújság szerkesztése 
 

Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei  

 

A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben is igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő 

nyelvi tankönyvek, segédanyagok, hanganyagok kiválasztására. Egy tankönyvnek elsősorban 

alkalmazkodnia kell az alsó tagozatos tanulók életkori sajátosságaihoz:  
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- hangsúlyozza a nyelv kommunikációs és problémamegoldó funkcióját;  

- segítse a gyereket a nyelv valódi, ismeretközlő és - befogadó használatában;  

- a kezdeti időkben a négy nyelvi alapkészségből a hallás utáni szövegértésre és a 

beszédkészségre építsen,  

- majd ezekből kiindulva fejlessze az olvasási, végül pedig az íráskészséget;  

- a gyerek tapasztalataiból induljon ki;  

- feladat-, illetve témakör-központú legyen;  

- ragadja meg a gyermek figyelmét és érdeklődését.  

  

Mindezeken túl a nyelvkönyvnek kidolgozott nyelvi programmal kell rendelkeznie, hogy a 

nyelv széles körű felhasználását tegye lehetővé. Segítse a pedagógust az alapos felkészülésben 

és a gyakorlati ötletek megvalósításában is. Nyújtson lehetőséget többféle módszer és 

munkaforma alkalmazásához, az ismétléshez, ellenőrzéshez is. Tökéletes tankönyv nem létezik, 

ám a pedagógus felkészültsége kiegészíti a tankönyvek hiányosságait. 

 

A program fejlesztési céljainak elérésében segítenek: 

 az iskolánkban tanító elkötelezett szaktanárok és anyanyelvi lektorok munkája, 

 a nyelv és az angolul tanított tantárgyak csoportbontásban tanítása, 

 a megfelelő szaktárgyi tankönyvek, 

 módszertani sokszínűség a nyelvoktatásban, 

 a fentebb említett projektek, 

 interaktív tábla, 

 digitális anyagok, 

 nyelvi labor 

Általános fejlesztési célok   
 

Az általános célok megfogalmazásával azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás egy 

nagyobb, átfogó nevelési program része, melynek során a tanulót abban segítjük, hogy önmagát 

és környezetét ismerő, maga és mások számára haszonnal tevékenykedő, autonóm, fejlődésre, 

boldogulásra és boldogságra képes felnőtté váljon: 

 - Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az adott 

idegen nyelv iránti motiváció és érdeklődés.  

 - A tanuló lelje örömét a nyelvi órákon végzett tevékenységekben, az autentikus 

gyermekirodalmi művekkel való megismerkedéssel.  

- A tanuló örömmel és aktívan vegyen részt az órai játékokban.  

 - A tanuló kapcsolja össze a nyelvi órákon tanultakat a való életben, a környezetében fellelhető 

nyelvi inputtal.   

- A tanuló egyre inkább törekedjen az órákon kívül is bővíteni nyelvtudását.  (pl. különböző 

nyelvi és egyéb játékok, pl. Bingo, memory, dominó, kártyajátékok, kitalálósdik, társasjátékok, 

mozgásos játékok, gyerekjátékok stb.; mesék, mondókák, dalok, versek tanulása, online 

nyelvtanulás, információk keresése az Interneten célnyelven, irodalmi alkotások megismerése, 

angol nyelvű filmek, videók megtekintése).  

-  Maradjon meg, ill. növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési és tanulási 

vágy.  

 - A tanuló legyen nyitott minden, számára értelmezhető nyelvi input befogadására, és tudatosan 

is keresse azokat.   

- A tanuló legyen képes sikerrel alkalmazni a világról szerzett ismereteit, már kialakult  

készségeit az élet bármely területén.  
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 - A tanuló legyen képes egyre nagyobb tudatossággal kezelni a nyelvtanulási folyamatot és 

benne saját szerepét, erősségeit, céljait. 

-A tanuló önálló hozzájárulása az órákhoz rajzok, plakátok stb. készítésével és olyan 

tárgyakkal, amelyek tanítási eszközként használhatók.  

- Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban, ill. a nyelvórán alkalmazott 

tevékenységek végzésében.  

- A tanuló legyen képes meglévő ismereteit, tudását, készségeit újszerűen, ötletesen használni. 

- A tanuló legyen képes a nyelvi és kognitív szintjének megfelelő feladatok megoldása 

érdekében értelmezni a számára csak részleges jelentéssel bíró információkat. 

  - A tanuló legyen képes az idegen nyelvi input által kiváltott bizonytalanságot egyre 

magabiztosabban, tudatosabban kezelni az inputot kísérő metakommunikációs jelekre 

támaszkodva (illusztrációk, tanári értelmezés, testbeszéd, mimika stb.).  

 - A tanuló legyen képes reagálni verbális és non-verbális eszközökkel azokra a feléje irányuló 

idegen nyelvi megnyilvánulásokra, amelyek kognitív és idegen nyelvi szintjének megfelelnek. 

- A tanuló legyen képes a nyelvtanulás során szerzett tapasztalatait, készségeit, élményeit  

fokozatosan, egyre növekvő tudatossággal beépíteni az általános tanulási folyamatba, s azokat 

más területeken is alkalmazni.   

- A tanuló legyen képes és kész arra, hogy fantáziáját, egyéni ötleteit az önálló és a közös munka 

során is alkalmazni tudja. Például: rajzolás, színezés, eljátszás, jellegzetességek felismerése, ill. 

felhasználása kitalálós játékokban, rajzos rejtvényekben, hiányos információt tartalmazó 

feladatlapok pármunkában történő rekonstruálása stb. 

 - Növekedjen a tanuló interkulturális nyitottsága, a tanuló törekedjen a célnyelvi kultúra minél 

szélesebb körű megismerésére. 

 - A tanuló fokozatosan ismerkedjék meg a célnyelvi kultúra legfontosabb, legjellemzőbb 

elemeivel, a mindennapi élet jellegzetességeivel.  

 

Az idegen nyelvi kompetencia terület fejlesztési céljai 

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. Mivel 

a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás 

egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a 

nyelvtanulás iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres 

legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek 

nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló 

lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.  

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló, 

játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, 

életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi 

tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen 

kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés 

mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a 

hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és 
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folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és 

beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és 

fejlődéséhez.  

A nyelvtanítás során törekszünk arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor 

is részt vehet, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, 

kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és 

fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók 

hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet 

beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de 

meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az 

idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd 

kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) 

hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a 

tanulók több tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. Korán 

megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá válik a 

nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során 

építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi 

és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható. 

A két tanítási nyelvű programban alkalmazkodunk a gyerekek életkori sajátosságaihoz. - Így az 

angolul tanított tárgyak alsó tagozatban főleg a készségtárgyak közül kerülnek ki. - Fontosak 

az idegen nyelvhez szoktatásban az említett tantárgyak motorikus és emocionális elemei, a 

tárgyakkal való manipulálás, a rajz, a dramatikus elemek stb.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt szintű 

képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási nyelvű iskolák 

követelményeit jogszabály szabályozza.  

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és a „Két tanítási nyelvű 

iskolai oktatás irányelvében” (a továbbiakban: Irányelvek) azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák 

komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák a tanulók 

életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe. 

 

A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam 

végén jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv meghatározza 

a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció 

területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a hozzárendelt 

tartalmak az általános iskola első három évfolyamán heti négy, felsőbb évfolyamokon legalább 

heti ötórás nyelvtanítással érhetőek el. A Nat és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési 

célkitűzése a középiskolai tanulmányok befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint. 
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A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi 

szintek a következők: 

 

 A B C D E 

1  2. évf. 4. évf. 6. évf. 8. évf. 

2 

Két tanítási 

nyelvű 

képzés 

KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 

 

A két tanítási nyelvű általános iskola nyelvi fejlesztési céljait az első három évfolyamon heti 

négy (évi 144), a felsőbb évfolyamokon heti öt (évi 180) órában kell teljesíteni. 

 

A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába, és fordítva, a 

célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció 

területén.  
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogírás élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az 

önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók 

beszélgethessenek magáról a tanulásról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák 

elsajátításában, és lehetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. 

A siker egyik kulcsa a folyamatos, pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése. 

A nyelvtanítás, -tanulás sikeréhez hozzájárul, ha a nyelvtanulók ismereteit, érdeklődését, 

igényeit, nyelvi és nem nyelvi készségeit sikerül bekapcsolni a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiségfejlesztésre.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, olvasott szöveg értése és íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott 

kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan 

tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba. 

A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 

tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 

végére előírt KER-szinthez. Helyi tantervünkben a kétéves ciklusok céljait évfolyamokra 

bontva fogalmazzuk meg. 
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III. Helyi tanterv évfolyamokra bontva 

 

1. évfolyam 

Angol nyelv 

 

Tankönyv, munkafüzet, tanulói CD, interaktív tananyag: Young Stars 

1-2. (MM Publications) 

óraszám: 144 óra (heti 4 tanóra) 

 

A korai, 6-7 éves korban megkezdett nyelvtanulás a későbbiekben behozhatatlan előnyt 

jelenthet. Az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaiból fakad, hogy az idegen 

nyelvet ebben az életkorban nem „tanulják” a gyerekek, hanem „elsajátítják”. Az idegen 

nyelv hangkészletét – fiziológiai okok miatt – ebben a korban a legkönnyebb 

befogadniuk és magukévá tenniük.  A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben igen jó 

lehetőség adódik a fentiek megvalósítására, hiszen több forrásból, valós 

élethelyzetekből szívják magukba a célnyelvet.  A gyerekek nyelvi tartalomra irányuló 

természetes kíváncsiságát és nyitottságát kihasználva még változatosabb módon 

tágítható látókörük, alakíthatóak kommunikációs és szociális készségeik, hozzáállásuk. 

A nyelvi fejlődésen és az ismeretanyag bővítésén túl így több lehetőség nyílik 

készségek, képességek, ezáltal a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére. 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva a 

későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 

idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél 

továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 

számára.  

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás utáni 

szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 

nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a 

beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 

feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 

kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 

megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, 

így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. 

Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő 

ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni 

nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó 

célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 

elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek 

eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 

kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális 

kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden 

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, és 

kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 
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A célnyelven történő íráskészség és olvasási készség fejlesztése a nyelvtanulás ezen 

szakaszában még nem kezdődik el, de az első tanév végére már a tanulók megismerik az angol 

ábécé betűit, játékos gyakorlás során néhány szót felismernek, kiraknak a betűkből. 

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 

megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Fejleszti a tanulói kreativitást, 

ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való 

alkalmazására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

Az idegen nyelvi kompetencia terület fejlesztési céljai 1. évfolyamon 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és 

szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, 

szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 

támogatott, célnyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a 

jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak 

rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, 

hang, rajz) meg tudja jeleníteni; 

képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat 

memoriterként elmondani; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más 

tevékenység során felhasználni; 

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű 

szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével, 

közvetlen környezetével kapcsolatosak. 

 
 

 

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, 

speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló 

kijelentések megértése. 
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Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott tanári 

utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték stb.). 

A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések 

megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek 

bemutatásának követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés. 

A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással, érzelmek 

kifejezésével, mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok, 

gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 

rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd. 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai 

életből. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő 

célnyelvi gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció 

a lassabb beszéden és ismétlésen alapul; 

be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba; 

képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen 

szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve 

azokra reagálni; 

tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári 

utasításokra pl. mozgás, rajzolás; 

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció 

és beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 

reagálás rövid válaszokkal. 

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő 

alkalmazása példa alapján. 

A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák 

használata.  

Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és 

reagálás azokra. 
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Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket 

tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív 

részvétel. 

Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba 

ismert szavak, kifejezések ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák, 

gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek. 

 

II.1. Témakörök  

 

 A  

1  Témakörök  Óraszámok 

2 

Személyes vonatkozások, család   
Személyes bemutatkozás. köszönések:                                                                

Család bemutatása rajzok, képek, alapvető melléknevek 

segítségével.                 

 

 

10 

 

7 

3 

Környezetünk 

      A szivárvány színei                                                                                               

      Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése).                        

Időjárással kapcsolatos kifejezések.                                                                     

Erdei, állatkerti és farmon élő állatok megnevezése                                            

Gyümölcsök és zöldségek                                                                                      

 

         5 

         5 

5 

10 

5 

4 

Az iskola 
       Személyes iskolai, illetve tantermi eszközök megnevezése.   

       Tanári utasítások a célnyelven                            

       Matematika: számok 1-10, kivonás és összeadás a célnyelven                           

       Az angol ábécé betűi                                                                                            

 

6 

5 

10 

9 

5 

Életmód 
Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése.  

Napirend cselekvéseinek megnevezése                                      

Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (egészségesre, 

egészségtelenre).  

      Évszaknak megfelelő öltözködés, fontosabb ruhadarabok neve.                           

 

10 

7 

7 

 

7 

6 

Szabadidő, szórakozás 
Ünnepek és szokások: születésnap, karácsony, anyák napja, húsvét                    

Szabadidős játékok, sportok közül néhány megnevezése.                                    

Közlekedési eszközök neve.                                                                                

      Játékok megnevezése.                                                                                           

 

         7  

         5 

         5 

         5 

7 

Felkészülés az év végi bemutató órára (Tea-party), tanév végi 

ismétlés, rendszerezés, ismeretek ellenőrzése 
 (a szabadon tervezhető órakeretből) 

 

14 

 összesen 144 

 

 B C 

1 
A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 

követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű 

utasításokat. 
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Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud 

használni. 

Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. 

A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid 

válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. 

Aktívan részt vesz interakciót  igénylő nyelvi játékokban. 

Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid 

szövegek jelentését. 

El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, interaktív 

tananyag, videó stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó 

feladatokat. 

Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 

 

Ének-zene 

„A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

Kodály Zoltán 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése 

szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a 

tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt 

kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 

életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, 

melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 

tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 

nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony 

eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, 

valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene 

mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 

ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 

adta lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, 

tevékenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges 

tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk 

megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem 

alkalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, 

de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok 

csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály 

Zoltán) 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 

témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes 

témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 

témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 

témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv 

megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti 

identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 

jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai 

alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk, 

tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, 

korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók 

számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, mely 

hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi 

az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanulják meg 

a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – ahol csak hely és 

alkalom adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és 

folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, 

egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása 

fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket 

szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

Az ének-zene tantárgy oktatása 1-4. osztályban 70 %-ban angol nyelven, 30 %-ban 

magyar nyelven történik. 
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Az 1. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra. (2 óra/hét) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

1. Zeneművek/Énekes anyag 40 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 8 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 8 

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR 

Zeneművek/Énekes anyag 

ÓRASZÁM 

40 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi 

sajátosságainak megfelelő hangmagasságban 

énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

különböző hangerővel tud énekelni; 

a zenei produkciók kifejező előadásmódján a 

pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, 

táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy 

hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető 

szolmizációs hangokat; 

kézjelről énekel; 

belső hallása fejlődik. 

 

 

 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  

jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő 

tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  

elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 

alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok 

előadásában; 

a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így 

azonosulni tud velük; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

ÉS ISMERETEK 

 Magyar/angol gyermekdalok és 

népdalok hallás utáni megtanulása és 

éneklése  

 A tanult dalok tiszta intonációjának 

fejlesztése az éneklés helyes 

szokásainak gyakorlásával, mint 

egyenes testtartás, helyes légzés, 

artikuláció, szolmizációs kézjelről 

való éneklés. 

 Az előadói készség fejlesztése 

tevékenységeken keresztül 

 A befogadói készség fejlesztése 

hallás utáni daltanítás kapcsán 

 A gyermeki világ felfedezése a tanult 

dalokban 

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok 

elsajátítása 

Egyenes testtartás, helyes légzés, 

artikuláció  

A kézjel, mint jelrendszer ismerete 

Szolmizációs kézjelről való éneklés 
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aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség 

hagyományos ünnepein. 

 

FOGALMAK  

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
éneklés, beszélgetés, történetmesélés, szabadmozgás, tánc, népi játék, körjáték, ritmus és 

testritmus, kíséretek 

MEGJEGYZÉS 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan 

zeneművek, melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget 

adnak játékra, különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de 

nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is.   

 

 

Music Book 1 (Paschekné Borbély Mónika) 

Tanórai feldolgozásra zenei ismeretek elsajátíttatására és képességfejlesztésre ajánlott 

gyermekjátékdalok, komponált gyermekdalok, mindennapi élethelyzeteket, 

életképeket kifejező dalok: 

- Good morning 

- See-saw 

- Are you sleeping? 

- Everybody do this 

- Doggie, doggie 

- Incy Wincy spider 

- Leaves are falling 

- Once I caught a fish 

- Humpty Dumpty 

- Lucy Locket 

- Teddy Bear 

- See the candle light 

- Twinkle, twinkle 

- We wish you 

- Jingle bells 

- I’m a little snowman 

- If you are happy 

- This is the way 

- Happy Birthday 

- Ten little Indians 

- Baa, baa, black sheep 

- In a cottage 

- The farmer in the dell 

- Old MacDonald 

- Have you ever seen a Lassie? 

 

- Bújj, bújj, zöld ág   

- Csíp, csíp, csóka    

- Ég a gyerta, ég  

- Éliás, Tóbiás   

- Elvesztettem a zsebkendőmet  

- Kis kece lányom    

- Körtéfa  
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Dalok alkalmakra, jeles napokra 

 

- Szüret 

  

- Mikulás  

 

 

 

- Karácsony,   

 

- Farsang  

 

- Tavaszvárás  

 

 

- Gergyely-járás  

 

- Március 15.  

 

- Anyák napja  

 

 

 

- Pünkösd  

Lipem, lopom a szőlőt 

 

Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); 

Hull a pelyhes 

 

 

Kiskarácsony 

 

Itt a farsang 

 

Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Brumm, 

brumm, Brúnó 

 

Szent Gergely doktornak 

 

Esik eső karikára 

 

Balázs Árpád. – Nádas Katalin: Fűzzünk, 

fűzzünk 

Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy) 

 

Két szál pünkösdrózsa 

Mondókák, kiszámolók 

 

- Egy – megérett a meggy;  

- Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs;  

- Hüvelykujjam almafa;  

- Lementem én a pincébe;  

- Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

 

- Open them… 

- Clap, clap 

- Five little sparrows 

- I’m tall… 

- Two little apples… 

- Ickle, ockle 

- Come to my party 

- One, two, buckle my shoe 

 

TÉMAKÖR 

Zeneművek/Zenehallgatás 

 

ÓRASZÁM 

8 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

ÉS ISMERETEK 

 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az 

életkornak megfelelő, különböző 
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 érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, 

hangmagasság változásait, az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, 

zeneművekben; 

zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

megismeri az énekelve megtanult dalt, 

feldolgozás formájában is; 

képes asszociálni a hallott zenében 

megjelenített állatokra, életképekre; 

megismer több, a mindennapokhoz, továbbá 

alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a hallgatott zenét adott szempontok alapján 

megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol; 

a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a 

zenei befogadás örömét; 

felismeri a zongora hangját; 

felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a 

vegyeskar hangzását; 

meg tudja különböztetni a szólóhangszer 

hangzását a zenekari hangzástól; 

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

képes az érzelmi azonosulásra; 

egyre hosszabb zenei részletekre képes 

figyelni; 

képes megérteni az zenék üzenetét; 

szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne 

keltett érzéseket. 

stílusú, korú és műfajú zenék 

hallgatása; 

 Cselekményes zenékben az egyes 

szereplők zenei ábrázolásának 

megfigyelése; 

 Hangutánzások, hangszínek, 

ellentétek megfigyelése a hallgatott 

zenékben; 

 A zene keltette érzések kifejezése 

szóval, rajzzal, tánccal és/vagy 

szabad mozgás improvizációval; 

 Befogadói készség: ráhangolódás a 

hallgatott zeneművekre; 

 Emberi hangfajták (gyermek, női, 

férfihang) megfigyelése a tanult zenei 

anyagban; 

 A hangszerek hangszínének 

megfigyelése a tanult zenei 

anyagban; 

 A szóló és kórus, szólóhangszer és 

zenekar megkülönböztetése, 

megnevezése a tanult zenei anyagban. 

 

FOGALMAK  

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

beszélgetés, mesélés, magyarázat, bemutatás, szabadmozgás, tánc, rajz, taps és testritmus 

kíséretek 

MEGJEGYZÉS 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan 

terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A 

zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, 

a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről 

történő megtekintése.  

 

ZENEHALLGATÁSRA AJÁNLOTT ZENEMŰVEK 

 

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból;  

Nyulacska – gyermekkar;  

Katalinka – gyermekkar;  

Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc;  

Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkendőmet);  

Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar;  

Adriano Banchieri: Állatok rögtönzött ellenpontja;  

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet;  

W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny III. tétel – részlet;  

Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek;  

Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák indulója;  

Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp);  

Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán” részletek;  

 

TÉMAKÖR 

Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés 

 

ÓRASZÁM 

8 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

érti a tempó és az egyenletes lüktetés 

fogalmát; 

megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 

a testét hangszerként is használja; 

egyszerű ritmushangszereket használ. 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS 

ISMERETEK 

Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és 

esetenként zenehallgatás közben 

Zenei hangsúly érzékeltetése és 

reprodukciója 

Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben 

mozgással, testhangszerrel (pl. taps, 

csettintés, combütögetés, dobbantás), a 

tanuló által készített hangkeltő 

eszközökkel, és ritmusnevekkel 

csoportosan és párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

 mondókák, gyermekversek 

ritmusának hangoztatásával, 
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A témakör tanulása eredményeként a 

tanuló: 

érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt 

a tanult dalokban, zenei 

szemelvényekben 

érzékeli az ütemhangsúlyt; 

tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

felismeri és hangoztatja a negyed, 

nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a 

negyed értékű szünetet, tájékozódik a 

2/4-es ütemben, felismeri és használja az 

ütemvonalat, záróvonalat, az 

ismétlőjelet; 

mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

 

 felelgetős ritmusjátékokkal, 

 ritmussorok rögtönzésével pl. egy 

szó vagy érzelem kifejezésére 

Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása 

egyszerű formában;  

Alkotói készség: rögtönzés dallammal, 

ritmussal, ritmussorok alkotása 

változatos hangszínek használatával, 

testhangszer és  különböző hangkeltő 

eszközök és ritmushangszerek 

segítségével. 

Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, 

húrok, csörgők stb.) és hangkeltő 

eszközök készítése; Játékkal oldott zenei 

tevékenységek alkalmazása 

Egyenletes lüktetés, mérő 

Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a 

negyed értékű szünet 

2/4-es ütem 

Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-

vonalköz, pótvonal, ütemvonal, 

kezdőhang – záróhang 

 

FOGALMAK 

mérő, ritmus; szünet, ütem, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, ütemmutató, ritmushangszer, 

rögtönzés, ötvonalas rendszer, vonal-vonalköz, pótvonal, kezdőhang, záróhang, gyors, lassú, 

osztinátó, ritmuskánon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

beszélgetés, mesélés, magyarázat, bemutatás, éneklés, visszhangjáték, ritmusjárás, tánc, népi 

játék, körjáték, ritmus és testritmus kíséretek  

  

 



380 

 

TÉMAKÖR 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

 

ÓRASZÁM 

8 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érzékeli a hangok egymásutánját, különböző 

hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket, ezeket felismeri az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, 

zeneművekben; 

érti a különbséget a hangerő, hangszín, 

hangmagasság fogalmai között; 

rövid dallamsorokat rögtönöz; 

örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton 

hangkészlet hangjait; 

a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, 

kézjelekkel mutatja; 

a fenti hangkészletben különböző gyakorlási 

formákban használja, belső hallása fejlődik; 

megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja 

változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; 

különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket hallás után megfigyel és 

reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

ÉS ISMERETEK 

 A hangerő, hangszín, hangmagasság 

változásainak megfigyelése és 

megnevezése a környező világ 

hangjaiban, tanult dalokban, 

zeneművekben; 

 Magas és mély hangok megfigyelése a 

tanult dalokban; 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai 

szintek gyakorlása hangutánzással, 

felelgetős játékokkal; 

 Belső hallás fejlesztése 

dallambújtatással; 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz 

köthető szolmizációs hangok kézjelről 

történő éneklése; 

 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű 

formában; 

 Alkotói készség: rövid dallamsorok 

rögtönzése pl. saját névre; 

 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), és a   

tanuló által készített hangkeltő 

eszközök hangszínének megfigyelése 

és azok improvizatív használata egy 

szó vagy érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak 

ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

 A pentaton hangkészlet kézjeleinek 

ismerete és kézjelről történő éneklése; 

 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 
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halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

beszélgetés, mesélés, magyarázat, bemutatás, éneklés, visszhangjáték, dallammozgás 

imitálása, szolmizálás kézjelről  

  

  

TÉMAKÖR 

Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás 

 

ÓRASZÁM 

8 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei 

jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, 

és időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult 

dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet 

különböző magasságokban írható, 

olvasható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű 

ritmusokat a tanult értékekkel; 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű 

dallamfordulatokat a tanult 

dallamhangokkal; 

 képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció 

jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

ÉS ISMERETEK 

 A hallás után tanult dalok kottából 

való azonosításának előkészítése 

különböző eszközökkel (pl. a 

dallamvonal lerajzolásával, mozgással 

stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok megfigyelése és 

követése a kottában a tanult dalokon; 

 A kottakép alapvető funkcionális 

elemeinek felismerése: ütemmutató, 

hangjegy, szünet, vonal – vonalköz, 

pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-

záróhang stb.; 

 A figyelem, az összpontosítás 

fejlesztése egyszerű zenei írás – 

olvasási feladatok segítségével; 

 A finommotorikus mozgások 

gyakorlása egyszerű zenei írás 

feladatok segítségével; 

 Negyed, értékű kotta, a negyed értékű 

szünet grafikai képe és írása 

 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe 

és írása; 

 A lá-szó-mi szolmizációs hangok 

leírása fokozatos bevezetéssel, 

különböző hangmagasságokban. 
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Hangjegy, vonalrendszer 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

beszélgetés, mesélés, magyarázat, bemutatás, ritmusmásolás, ritmustapsolás, ritmusdiktálás, 

ritmus lejegyzése hallás után, dallammotívum másolás  

 

Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 

átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 

a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 

leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 

alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 

fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 

vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 

ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 

gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 

foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 

kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 

az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 

megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 

alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  
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A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 

önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 

információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 

összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 

a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 

információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 

gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 

és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 

és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és 

fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt 

jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a 

tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 

nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma 

(vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs 

lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 

digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 

A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 

gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 

tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 

érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 

felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 

fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 

fejlesztése.  
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 

van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 

kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 

bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 

felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 

játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 

problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 

meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 

közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 

alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 

megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 

a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 

kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 

az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 

építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 

büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 

tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 

lehetőségeként működik.  

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 

Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 

megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 

követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 

jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek 

rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű 

alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A 

kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott 

követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 

tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 

természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden 
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fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de 

a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében 

a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola 

saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

 

Vizuális kultúra 

(heti 2 óra, évi 72 óra) 

Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 

az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, 

érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, 

mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első  

évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben 

jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket 

a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, 

változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati készségfejlesztés 

folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre 

eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és 

médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első  iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének megalapozása, 

mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, motiváló, nagyrészt 

kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag formájában 

rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 

zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar/angol kultúrájuk és magyar /angol 

műveltségük kialakulásához, mely fontos alapja az ezeken túli kultúrák elfogadásának. 

A magyar / angol  népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink/ az angol nyelvterületű tájak 

jelképeinek ismerete és a magyar/angol népi tárgykultúrából építkező tárgy- és 

környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek természetesnek éljék 

meg nemzeti sajátosságaink / egyéb angol nyelvterületek főbb jellegzetességeinek  ismeretét. 

Az 1. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
30 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 12 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 72 
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A rendelkezésre álló időkeretet a tematikai egységek között osztjuk fel az alkalmazható tudás, 

a képességek fejlesztésére, a törzsanyag elmélyítésére, gyakorlás céljából. 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
Az első  évfolyam fejlesztési folyamatát  végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési feladatokhoz 

óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat tartalmazza, 

melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az esetleg 

fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre meg kell, 

hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem képeznek önálló 

produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Különböző érzékszervi tapasztalatok / angol nyelvű kifejezések használatával is (pl. 

szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozása alapján, egyszerű 

következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/ 

konstruálás, tárgyalkotás).Angol utasítások megértése és az óra menetének folyamatos 

követése.(Színezz! Rajzolj! Fess! Vágj!  Ragassz! Dolgozz párban! Kösd össze! Hajtsd! 

Mintázz! Nyomd! 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 

részei, osztályterem színei), /ősz, tájkép ,fák, színek, madárfiókák, ágak, fészek/ képek 

és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos megfigyelése, és a 

tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott  információk pontos leírása és 

feldolgozása érdekében. Tananyaghoz tartozó angol nyelvű szavak ismerete. Színek, 

évszakok, fa részeinek nevei, jellemzői, sorrendisége. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, 

felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális 

jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb 

forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok 

következetes felhasználása az  alkotómunka során. Angol nyelven téri tájékozódás, 

irányok felismerése. Közel, távol, alul, felül, kicsi, nagy, jobbra, balra, előre, hátra.  

− Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, 

megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális 

megjelenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 

képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 
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● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 

eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 

és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű 

dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális 

eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és 

magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, 

formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Elképzelt  vagy hallott  történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl.  mese, vers)  vagy zenei 

élmények  (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális 

bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 

térben  (pl. színes rajz ,  festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kitalált 

vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) 

Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, 

Sajdik Ferenc illusztrációi.  Paul Cezanne:The Basket of Apples,1895.  Gyümölcsök   

nevei angol nyelven. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos 

vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel.  

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, 

emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Oldalnézet, elölnézet. Tájkép, előtér, 

középtér, háttér. Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner tájképei, Brueghel: 

Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles napok, népélet. Mary’s  

Well at Nazareth.  

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás, 

térábrázolási képesség fejlesztése. Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona 
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zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka 

Tivadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, 

kifejező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: 

Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló. 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és 

gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A 

tapasztalatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, 

differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna 

Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: Mona 

Lisa, Modigliani portréképei. Pablo Picasso: Portrait of Paul Picasso  as a 

Child,1923.Angol nyelven a  szavak használata: boldog, mérges, szomorú ,rémült, 

álmos.  

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális 

illusztráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges 

magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, (A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Az öreg hölgy.) népi 

mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése hagyományos, ember- vagy 

állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások (karcolozott, faragott 

pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. Geometric amphora,c.750 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, 

zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. 

rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, 

kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök 

felhasználásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre 

ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. Incy Wincy spider 

dal. Pókháló. 

− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. 

vonalakkal, foltokkal, színekkel). Rain Rain go Away című mondóka. Hideg, meleg, 

napos ,esős nap ,napsugár, viharfelhők, esőcseppek, égbolt, árnyék. 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, 

népművészeti technikák, faragás 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 
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● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri  nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi 

tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, 

betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes 

célok érvényesítésével. Betűország. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 

segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, 

névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó 

tervezése). Állat és kézlenyomat , barlangrajz. 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, 

piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak 

kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). Utca, égbolt, ház, játékbolt, gyerekdivat, 

bevásárlóközpont. 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. 

Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona, 

Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó 

munka során  (pl. tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó, párta). 

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok 

értelmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg, 

vagy csoportban. Vörös rózsa, sárga rózsa, nefelejcs, ibolya, paprika motívum, 

kézimunka, szív forma. Képek: Tablecloth with original motifs from Heves, Hungary. 

Woven textile. 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, 

összehasonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 



390 

 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, 

formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Régi magyar reklámok (pl.  “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott 

csirke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez. 

− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése és 

megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A 

megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése. 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 

(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a 

kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével 

(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos 

feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet 

hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű 

példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása 

céljából. Korszerű médiaeszközök, felvevő, rögzítő, játékok, telefon, hordozható 

számítógép, tv, táblagép, fényképező. 

Fogalmak 
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a 

vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 

képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek 

“szinkronizálása“). Kedvenc gyerekprogramok, képernyő, vasárnap, 
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− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 

Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 

félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 

szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése.  

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 

eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 

és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar 

díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni 

értelmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 

sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel 

technika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat). Alma lenyomat, különböző minták, 

virágok, szirmok, szár, levelek, földigiliszta ,lepke. Levél lenyomat. 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás,  

gyöngyfűzés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés 

érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. Ruhák mintákkal. 

Felöltözés. 

− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő 

ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl. 

papírpép, karton, hurkapálca, textil, gumi). Képzeletbeli állatok, lények, kedvenc 

állatom, élőhelyek. 
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− Dramatikus játék céljára  ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, 

“kőleves”) elkészítése természetes vagy mesterséges/ újrahasznosítható anyagokból (pl. 

textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) 

csoportmunkában is. 

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása . Kék kastély,a kék 

árnyalatai, kék ablakok ,ajtók ,tornyok.  

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 
Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép 

– készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 

megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 

festés, mintázás, montázs). Házak, otthonok , ablakok ,ajtók ,kémények. 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját 

szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. 

zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) /bekötött szem, zárt, tárgyak ,helyes oldal 

,üres, érzékek/ és a tapasztalatok felhasználásával a tér áttervezése a tér jellemzőinek, 

stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdekében, csoportmunkában is. A 

tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem 

 

 

 



393 

 

2.3.2. Az emelt szintű matematika oktatás programja  
 

A „Vári” történetének 1985-től kezdve szerves része az emelt szintű matematikaoktatás. Ötödik 

évfolyamtól kezdve képesség szerinti csoportbontásban történik a matematikaoktatás, így 

biztosítva az eltérő fejlettségű gyerekek számára az egyéni fejlesztést. Egy évfolyam tanulóinak 

4 csoportban történik a képzése, ahol az első csoportban vannak az emelt szintű képzésben 

résztvevő tanulók. Az emelt szintű képzés azt jelenti, hogy abban a csoportban heti hat órában 

tanítjuk a matematikát és heti egy szakkör keretében tehetséget gondozunk. Ugyanabból a 

tankönyvből tanulunk, mint a többi csoport, viszont a plusz időt a tananyag elmélyítésére, 

összetettebb feladatok megoldására fordítjuk. Igyekszünk a tanulókat logikus gondolkodásra 

nevelni, így a képzésben résztvevő tanulók más tantárgyakból is jobb eredményeket érnek el. 

Az emelt szintű képzés célja: 

  Logikus gondolkodásra nevelés 

  Önálló tanulásra nevelés 

  Matematikai kompetencia fejlesztése 

  Tehetséggondozás 

  Központi felvételire való felkészítés 

  Kreativitás fejlesztése 
 

Az emelt szintű képzésre való bekerülés rendje: 

 Képzési területek: 

Iskolánkban már nagy hagyománya van a tehetséggondozásnak. A szabadon választható 

órakeret terhére 5. évfolyamtól kezdődően az alábbi képzések közül választhatnak tanulóink: 

 emelt szintű matematika: lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra, tanulóink logikai 

képességét fejleszti, önálló tanulásra nevel  

 humán: magyar nyelv és irodalom, továbbá drámajáték, kommunikáció és médiaismeret 

tartalmakkal  

 természettudományos gyakorlatok: a tanulók természet iránti természetes 

érdeklődésének fenntartása mellett fejleszti a természettudományos gondolkodásukat. 

 

Ezen foglalkozások egy évfolyamon belül ugyanabban az időpontban kerülnek megtartásra, 

mivel az osztályok heti időkerete és a tanulók heti óraszáma korlátozott, így minden tanuló 

legfeljebb egy képzésben vehet részt.  

Ahhoz, hogy a tanulók elfoglaltsága ötödik évfolyamtól tervezhető legyen, már a negyedik 

évfolyam végén megszervezzük ezeket a csoportokat.  

Az éves munkaközösségi munkatervekben meghatározottak szerint szaktanáraink május elejére 

összeállítják az adott évben megíratásra kerülő képességteszteket. 

 

Képzési területek kiválasztása: 

A tantárgyválasztás menetének első lépése, hogy május elején a szülő írásban nyilatkozik, hogy 

gyermeke mely képzések iránt érdeklődik. Ha több képzési területet is megjelöl, akkor ezeket 

rangsorolja aszerint, hogy első helyre teszi azt, amelyiket legszívesebben tanulna.  

Május közepén – előre meghatározott időpontban – a szülő által megjelölt képzési területekhez 

kapcsolódóan a tanulók képességfelmérő tesztet vagy teszteket írnak meg annak érdekében, 

hogy lehetőleg mindenki a számára legmegfelelőbb csoportba kerülhessen ötödik évfolyamtól.  

A teszt vagy tesztek megírására lehetősége van azon tanulóknak is, akik negyedik osztályban 

még nem iskolánk tanulói, de jelentkeznének valamelyik képzési területünkre és ötödik 

évfolyamtól iskolánkban szeretnék folytatni tanulmányaikat.   
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Mentességek:  

 

Az emelt szintű matematika képzésre jelentkező negyedikes tanulóink közül mentesülnek a 

matematikai képességteszt megírása alól azok, akiknek harmadik vagy negyedik osztályban 

olyan megyei versenyeredménye van matematikából, amellyel meghívták az ünnepélyes 

eredményhirdetésre, vagy országos versenyeredménye van matematikából. 

 

A humán képzésre jelentkező negyedikes tanulóink közül mentesülnek a humán területhez 

kapcsolódó képességteszt megírása alól azok, akiknek harmadik vagy negyedik osztályban 

olyan megyei versenyeredménye van magyarból, amellyel meghívták az ünnepélyes 

eredményhirdetésre, vagy országos versenyeredménye van magyarból. 

 

A természettudományos gyakorlatokra jelentkező negyedik osztályos tanulóink közül 

mentesülnek ezen területhez kapcsolódó képességteszt megírása alól azok, akiknek harmadik 

vagy negyedik osztályban olyan megyei versenyeredménye van természetismeretből, amellyel 

meghívták az ünnepélyes eredményhirdetésre, vagy országos versenyeredménye van 

természetismeretből. 

 

Csoportok kialakítása: 

A képességfelmérő teszteket mindhárom területen a felsős szaktanárok megíratják, kijavítják 

és kiértékelik. Ezután kerül sor a csoportok kialakítására. 

A csoportok létszámának meghatározásánál figyelembe vesszük az adott évfolyam létszámát 

és az évfolyam tanulóinak képességét. 

A csoportok kialakításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 szülők által megjelölt rangsor 

 versenyeredmények 

 a teszt vagy tesztek eredménye 

 a tanuló szorgalma, tanulmányi eredménye 

 az érintett szaktanárok, osztályfőnökök véleménye. 

 

Azon tanulók részére, akik a képességfelmérő teszt eredménye alapján inkább felzárkóztatásra 

szorulnak, vagy nem jelölték meg egyik képzési területet sem, heti egy órában szövegértő óra 

keretében van lehetőségük gyakorlásra. 

 

Csoportok kihirdetése: 

 

Az érintett szaktanárok döntése alapján  az évfolyam minden tanulóját beosztják az előzetes 

szempontok alapján az emelt szintű matematika vagy humán vagy természettudományos 

gyakorlatok vagy szövegértő csoport valamelyikébe. A döntés után a tanév vége előtt a 

döntésről tájékoztatja az iskola vezetése a negyedikes tanulókat és szülőket.  

 

Csoportváltás vagy csoportba bekerülés magasabb évfolyamon: 

 

Indokolt esetben a szülő és a szaktanárok előzetes egyeztetése után ötödik vagy hatodik 

évfolyamon lehetősége van a tanulónak a szülő kérésére képzési területet váltani, azzal a 

feltétellel, hogy az új képzési területhez kapcsolódó, korosztályának megfelelő képességtesztet 

ír. Ennek eredménye alapján döntenek a szaktanárok a csoportváltásról. Magasabb 

évfolyamokon ez a váltás már nem szerencsés, ha a tanuló az adott képzési területen nem 

szeretné tovább folytatni tanulmányait, akkor a szövegértő csoportba kerül. 
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Az ötödik évfolyam után érkező új tanulóknak is lehetőségük van képzési területet választani a 

szülő kérésére. Ilyenkor ők is írnak a korosztályuknak megfelelő képességtesztet az adott 

képzési területhez kacsolódóan. Ennek eredménye alapján javasolja a szaktanár, hogy be tud-e 

kapcsolódni a tanuló az ötödik évfolyamtól működő csoportba. 

 

Az egyes évfolyamok tervezett időkeret felhasználása: 

 

5. évfolyam: 

Az emelt szintű matematika oktatásban az éves óraszám: 216. 

 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Halmazok 5  

Matematikai logika, kombinatorika 10 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 13 

Alapműveletek természetes számokkal 19 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 15 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18 

Alapműveletek közönséges törtekkel 19 

Alapműveletek tizedes törtekkel 16 

Arányosság, százalékszámítás 6 

Egyszerű szöveges feladatok 25 

A függvény fogalmának előkészítése 6 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 20 

Síkbeli alakzatok 13 

Transzformációk, szerkesztések 11 

Térgeometria 13  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 216 

 

 

2.3.3. A Manó Matematika oktatás programja  
 

MANÓ MATEK Tehetséggondozó Program 
 

A MANÓ MATEK tehetséggondozó program létrehozását a magyar-angol két tanítási nyelvű 

képzésünk mellé, a tudásalapot megteremteni hivatott, első osztálytól induló angol nyelvi órák 

pozitív tapasztalatai alapozták meg. Intézményünkben nagy hagyománya van a magas szintű 

reál, azon belül is a kiemelt matematikai képzésnek, így az iskolánkat választó családok 

igényeit is figyelembe véve, a MANÓ MATEK program keretében kívánunk lehetőséget 

biztosítani a gyermekek megfelelő fejlődéséhez, tehetségének kibontakoztatásához már a 

kezdetektől. 

A program első osztálytól heti 2 órával indul, és felmenő rendszerben kerül kiterjesztésre a 

negyedik osztállyal bezárólag. A program az angol nyelvi képzéssel együtt, egy osztály 

keretében kerül elindításra olyan módon, hogy a program órái csoportbontással kerülnek 

megtartásra, párhuzamosan az angol nyelv órákkal. Az így megvalósítható kis csoportos oktatás 

már önmagában is biztosítéka a hatékonyabb munkának, mivel a foglalkozások alacsonyabb 

létszáma által több figyelem fordítható az egyes tanulókra. 
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A program céljai: 

 a logikai készségek játékos fejlesztése és a matematika rejtelmeinek feltárásához 

szükséges érdeklődés és emelt szintű ismeretek beágyazása; 

 a tehetségek felkutatása és tehetséggondozás; 

 a tanulók képességeinek minél magasabb szintre juttatása. 

A kor elvárásainak megfelelően a program keretében maximálisan kiaknázva az informatika 

adta lehetőségeket, így beépítve az IKT eszközöket az ismeretek bővítésének és feladatok 

megoldásának alapvető eszközei közé.  

 

A program helyi tantervét a következő táblázatok tartalmazzák: 

 

1. évfolyam 

 

TÉMA ÓRA

KER

ET 

CÉL ESZKÖZ FELADAT 

1. Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, 

matematikai 

logika, 

kombinatorika, 

gráfok 

22 óra – Halmazok összehasonlítása 

az elemek száma szerint.  

 –Állítások 

igazságtartalmának eldöntése.   

– Állítások megfogalmazása. 

 – Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés.  

 – Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése.  

– Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalmának 

helyes használata.  

– Elemek sorba rendezése 

próbálgatással. 

Okoskodó 1. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.

hu 

Matika.in 

Tárgyak, személyek, 

dolgok 

összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása. 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi. 

Csoportosítások. 

Halmazok számossága.  

Halmazok 

összehasonlítása. 

2. Számelmélet, 

algebra 

22 óra – Számok írása, olvasása (20-

as számkör).  

– Római számok írása, 

olvasása 20-as számkörben (I, 

V, X).  

– Számok helye a 

számegyenesen.  

 – Számszomszédok értése.   

– Természetes számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása (20-as 

számkör).  

– Matematikai jelek: +, –, =, 

<,> ismerete, használata.  

– Összeadás, kivonás szóban 

és írásban (20-as számkör).  

 

Okoskodó 1. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.

hu 

Matika.in 

Számfogalom 

kialakítása 20-as 

számkörben.   

Számfogalom 

mélyítése. 

Sorrend. 

Számszomszédok. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám. 

Számok tulajdonságai. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

A római számok írása, 

olvasása. 

Műveleti tulajdonságok. 

Szöveges feladat 

értelmezése, 

megoldása.   



397 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megjelenítése rajz 

segítségével, leírása 

számokkal.  

 

– Páros és páratlan számok 

megkülönböztetése (20-as 

számkör). 

 – Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

Szimbólumok 

használata. 

3. Függvények, 

az analízis 

elemei 

12 óra Növekvő és csökkenő 

számsorozatok szabályának 

felismerése, a sorozat 

folytatása.  

– Számpárok közötti 

kapcsolatok felismerése.  

– A változások és 

ismétlődések észrevételének, 

szóbeli kifejezésének 

képessége. 

Okoskodó 1. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.

hu 

Matika.in 

A sorozat fogalmának 

kialakítása.  

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok 

szabályának 

felismerése.  

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Összefüggések, 

szabályok. 

Számok, mennyiségek 

közti kapcsolatok. 

4. Geometria 8 óra Vonalak (egyenes, görbe) 

ismerete.  

– A test és a síkidom 

megkülönböztetése.  

– Testek építése szabadon és 

megadott feltételek szerint.  

– Tájékozódási képesség, 

irányok ismerete.  

– A hosszúság, az űrtartalom 

és az idő mérése.  

 – A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, 

cl, dl, l, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év.  

 – Mérőeszközök használata. 

Okoskodó 1. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.

hu 

Matika.in 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidomok (négyzet, 

téglalap, háromszög, 

kör). Tulajdonságok, 

kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Testek. 

Tükrözések. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

Mérőszám és 

mértékegység. 

Mértékváltások. 

5. Statisztika, 

valószínűség 

8 óra – Kísérletek követése, közös 

munka végzése. 

– Adatokról megállapítások 

megfogalmazása. 

Okoskodó 1. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.

hu 

Matika.in 

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek 

Statisztika. 
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2. évfolyam 

 

TÉMA ÓRA

KER

ET 

CÉL ESZKÖZ FELADAT 

1. Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, 

matematikai 

logika, 

kombinatorika, 

gráfok 

21 óra – Halmazok 

összehasonlítása az elemek 

száma szerint.  

 –Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése.   

– Állítások megfogalmazása. 

 – Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés.  

 – Közös tulajdonság 

felismerése, megnevezése.  

– Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalmának 

helyes használata.  

– Elemek sorba rendezése 

próbálgatással, szabály 

felismerése. 

Okoskodó 2. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.h

u 

Matika.in 

Tárgyak, személyek, 

dolgok 

összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása. 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi. 

Csoportosítások. 

Halmazok 

számossága.  

Halmazok 

összehasonlítása. 

2. Számelmélet, 

algebra 

21 óra – Számok írása, olvasása 

(100-as számkör).  

– Római számok írása, 

olvasása 100-as számkörben 

(I, V, X, L, C).  

– Számok helye a 

számegyenesen.  

 – Számszomszédok értése.   

– Természetes számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása (100-as 

számkör).  

– Matematikai jelek: +, –, *, 

: ,/ ,=, <,> ismerete, 

használata.  

– Összeadás, kivonás 

szóban és írásban, szorzás, 

osztás, részekre osztás 

szóban és írásban (100-as 

számkör).  

 

Szöveges feladat 

értelmezése, megoldási terv 

készítése, megoldása, 

ellenőrzése, válasz adás.  

Okoskodó 2. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.h

u 

Matika.in 

Számfogalom 

kialakítása 100-as 

számkörben.   

Számfogalom 

mélyítése. 

Sorrend. 

Számszomszédok. 

Darabszám, sorszám 

és mérőszám. 

Számok tulajdonságai. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok szorzata, 

hányadosa. 

A római számok írása, 

olvasása. 

Műveleti 

tulajdonságok. 

Szöveges feladat 

értelmezése, 

megoldása.   

Szimbólumok 

használata. 
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– Páros és páratlan számok 

megkülönböztetése (100-as 

számkör). 

 – Szimbólumok használata 

matematikai szöveg 

leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

3. Függvények, az 

analízis elemei 

10 óra Növekvő és csökkenő 

számsorozatok szabályának 

felismerése, a sorozat 

folytatása.  

– Számpárok közötti 

kapcsolatok felismerése.  

– A változások és 

ismétlődések észrevételének, 

szóbeli kifejezésének 

képessége. 

Okoskodó 2. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.h

u 

Matika.in 

A sorozat fogalmának 

kialakítása.  

Tárgy-, jel- és 

számsorozatok 

szabályának 

felismerése.  

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Összefüggések, 

szabályok. 

Számok, mennyiségek 

közti kapcsolatok. 

4. Geometria 10 óra Vonalak (egyenes, görbe) 

ismerete.  

– A test és a síkidomok, 

háromszög, négyszög, 

téglalap, négyzet 

megkülönböztetése, 

speciális tulajdonságaik.  

– Testek építése szabadon és 

megadott feltételek szerint.  

– Tájékozódási képesség, 

irányok ismerete.  

– A hosszúság, az 

űrtartalom, a tömeg és az 

idő mérése.  

 – A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, 

cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, 

nap, hét, hónap, év.  

 – Mérőeszközök használata. 

Okoskodó 2. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.h

u 

Matika.in 

Sík- és térbeli 

alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidomok (négyzet, 

téglalap, háromszög, 

kör). Tulajdonságok, 

kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Testek. 

Tükrözések. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

Mérőszám és 

mértékegység. 

Mértékváltások. 

5. Statisztika, 

valószínűség 

10 óra – Kísérletek követése, közös 

munka végzése. 

– Adatokról megállapítások 

megfogalmazása. 

Okoskodó 2. osztály 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Digimatekalso.hupont.h

u 

Matika.in 

Valószínűségi 

megfigyelések, 

játékok, kísérletek 

Statisztika. 
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3. évfolyam 

 
TÉMA ÓRA

KER

ET 

CÉL ESZKÖZ FELADAT 

1. Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, 

matematikai 

logika, 

problémamegold

ás, 

kombinatorika, 

gráfok 

20 óra - Fogalmi 

gondolkodás 

előkészítése. 

-Elemek 

elhelyezése 

halmazábrába  

 - Állítások 

igazságtartalmán

ak eldöntése, 

állítások 

megfogalmazás, 

„mindegyik”, 

„egyik sem”,  

„van olyan” 

kifejezések 

használata. 

- Példák, 

ellenpéldák 

keresése. 

 - Összefüggések 

felfedeztetése.  

 -Általánosításra 

törekvés 

- Hallott és 

olvasott szöveg 

önálló 

értelmezése. 

-Probléma helyzet 

felismerése, 

megoldás 

keresése. 

Fejlesztő fejtörő –  

Matematika 

feladatgyűjtemény 8-12 

éveseknek / Scherlein 

Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemény / 

Hajdu Sándor 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

Logikai rejtvények 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása. 

Több, kevesebb, ugyanannyi. 

Csoportosítások. 

Halmazok számossága.  

Halmazok összehasonlítása. 

Hétköznapi helyzetek során 

felmerülő probléma 

felismerése, megoldás 

keresése. 

2. Számelmélet, 

algebra 

28 óra -Számok 

tulajdonságai 

-Számok írása, 

olvasása (2000-es 

számkör).  

- Római számok 

2000-es 

számkörben.  

- Számok helye a 

számegyenesen.  

 - 

Számszomszédok, 

kerekítés.   

Fejlesztő fejtörő –  

Matematika 

feladatgyűjtemény 8-12 

éveseknek / Scherlein 

Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemény / 

Hajdu Sándor 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

Játékpénz 

Számfogalom kialakítása 

2000-es számkörben.   

Számfogalom mélyítése, 

mennyiségi viszonyokat 

kifejező szavak helyes 

használata. 

Számok képzése. 

Számszomszédok, kerekítés. 

Számok tulajdonságai. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

A római számok írása, 

olvasása. 

Műveleti tulajdonságok. 
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- Természetes 

számok nagyság 

szerinti 

összehasonlítása 

(2000-es 

számkör). 

-Mennyiségi 

viszonyok jelölése.  

- Helyiérték, 

alakiérték és 

tényleges érték 

fogalmának 

ismerete, 

alkalmazása. 

- Összeadás, 

kivonás szóban és 

írásban (2000-es 

számkör), 

elnevezések 

magabiztos 

használata. 

-Becslési 

módszerek, és a 

becslés szerepe. 

-Műveleti 

tulajdonságok 

megfigyelése, 

megfogalmazása. 

- Hiányos írásbeli 

összeadás, 

kivonás és 

szorzás. 

-Az összeg és 

különbség 

változásainak 

megfigyelése, 

megfogalmazása. 

-Szorzás, osztás 

szóban, a tanult 

számkörben; 

írásbeli szorzás 

egyjegyű 

szorzóval, és 

írásbeli osztás 

egyjegyű osztóval.  

-A szorzat és a 

hányados 

változásainak 

megfigyelése. 

 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása, ellenőrzés 

végzése a feladat szövege 

alapján.  

Írásbeli műveletek rutinszerű 

végzése, az ellenőrzés módjai. 

Műveleti sorrend magabiztos 

ismerete, a zárójel 

használata. Hiányos 

műveletek. 

Törtrész előállítása, 

leolvasása, mennyiségek 

törtrészének meghatározása, 

törtrészek nagyság szerinti 

összehasonlítása. 

Negatív számok értelmezése, 

hőmérsékleti változások 

követése, vagyon-adósság 

modell használata. Negatív 

számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. 
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-Műveletek 

sorrendje, a 

zárójel 

használata. 

-Szöveges feladat 

értelmezése, 

megjelenítése rajz 

segítségével, 

szakaszokkal, 

leírása számokkal. 

- Lényeges-

lényegtelen adat 

felismerése. 

-Egyszerű 

következtetéses 

feladatok 

megoldása.  

-Ellenőrzés a 

feladat szövege 

alapján. 

-Törtek 

értelmezése.  

-Negatív számok 

fogalmának 

megalapozása. 

-Kitekintés 10000-

ig. 

3. Függvények, 

az analízis 

elemei 

(Összefüggések, 

kapcsolatok, 

szabályszerűség

ek felismerése.) 

10 óra – Számpárok, 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

felismerése, 

jellemzése. 

Számsorozatok 

szabályának 

felismerése, a 

sorozat folytatása.  

-Táblázatban 

felismert 

összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása. 

– A változások 

megfigyelése, 

jelölése. szóbeli 

kifejezésének 

képessége. 

Fejlesztő fejtörő –  

Matematika 

feladatgyűjtemény 8-12 

éveseknek / Scherlein 

Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemény / 

Hajdu Sándor 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

A megkezdett sorozat 

folytatása a felismert szabály 

szerint, mindkét irányban. 

Sorozat szabályának 

megfogalmazása, lejegyzése.  

Táblázatok, gépjátékokhoz 

szabály alkotása, 

megfogalmazása, lejegyzése. 

Összefüggések, szabályok. 

Számok, mennyiségek közti 

kapcsolatok felismerése. 

 

4. Geometria 10 óra -Vonalak 

(egyenes, görbe) 

ismerete.  

Fejlesztő fejtörő –  

Matematika 

feladatgyűjtemény 8-12 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése. 
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-Egyenesek 

kölcsönös 

helyzete: 

merőlegesség és 

párhuzamosság. 

– A test és a 

síkidom 

megkülönböztetés

e.  

-Sokszögek 

megnevezése, 

vizsgálata; 

tükrösség, 

nagyítás-

kicsinyítés; 

hasonló-

ugyanolyan alakú 

és méretű. 

-A téglalap-

négyzet 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

-Sokszögek 

kerületének 

mérése, 

számítása. 

Sokszögek 

területének 

meghatározása, 

az egységül 

választott 

területegységgel 

történő lefedéssel; 

átdarabolással. 

-Testek; a 

téglatest-kocka 

tulajdonságainak 

megfigyelése.  

– Testek építése a 

megadott 

feltételek szerint. 

Nézeti képek 

megfigyelése, 

rajzolása. 

– Tájékozódási 

képesség, irányok 

ismerete.  

-Alaprajzok, 

térképek. 

éveseknek / Scherlein 

Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemény / 

Hajdu Sándor 

 

 

GeoGebra 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

Sokszögek vizsgálata 

(tükrösség, merőlegesség, 

párhuzamosság). Ugyanolyan 

alakú, és ugyanolyan alakú és 

méretű. Sokszögek 

kerületének mérése, 

meghatározása. Sokszögek 

területének meghatározása 

adott területegységgel, 

átdarabolással. 

A téglatestek (kocka) 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Testek. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Mennyiségek értelmezése 

(mérőszám, mértékegység). 

Mérések, mértékváltások. 
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-Mérőeszközök 

használata. 

– A hosszúság, az 

űrtartalom, tömeg 

és az idő mérése.  

 – A szabvány 

mértékegységek: 

mm, cm, dm, m, 

km; ml, cl, dl, l, 

hl; g, dkg, kg, t; 

másodperc, perc, 

óra, nap, hét, 

hónap, év, 

szökőév.  

5. Statisztika, 

valószínűség 

4 óra – Kísérletek 

követése, közös 

munka végzése. 

-Tapasztalatok 

alapján „biztos”, 

„lehetetlen” , 

”lehet, de nem 

biztos” események 

megértése. 

– Valószínűbb 

esemény 

megtalálása. 

Fejlesztő fejtörő –  

Matematika 

feladatgyűjtemény 8-12 

éveseknek / Scherlein 

Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemény / 

Hajdu Sándor 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Dobókocka 

Matika.in 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

Véletlen események 

előfordulásainak vizsgálata. 

Statisztika. 

 
4. évfolyam 

 

TÉMA ÓRAKER

ET 

CÉL ESZKÖZ FELADAT 

1. Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, 

matematikai 

logika, 

problémamegold

ás, 

kombinatorika, 

gráfok 

20 óra - Fogalmi gondolkodás 

előkészítése. 

-Elemek elhelyezése 

halmazábrába  

- Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 - Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése, állítások 

megfogalmazás, 

„mindegyik”, „egyik sem”,  

„van olyan” kifejezések 

használata. 

- Példák, ellenpéldák 

keresése. 

 - Összefüggések 

felfedeztetése.  

Fejlesztő fejtörő 

–  

Matematika 

feladatgyűjtemén

y 8-12 éveseknek 

/ Scherlein Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemén

y / Hajdu Sándor 

 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

Logikai 

rejtvények 

Tárgyak, személyek, 

dolgok 

összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása. 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi. 

Csoportosítások. 

Halmazok számossága.  

Halmazok 

összehasonlítása. 

 

Hétköznapi helyzetek 

során felmerülő 

probléma felismerése, 

megoldás keresése. 
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 -Általánosításra törekvés 

- Hallott és olvasott szöveg 

önálló értelmezése. 

-Problémahelyzet 

felismerése, megoldás 

keresése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése 

tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése 

adott szempont szerint. 

2. Számelmélet, 

algebra 

28 óra -Számok tulajdonságai 

-Számok írása, olvasása 

(20000-es számkör).  

- Római számok 2000-es 

számkörben.  

- Számok helye a 

számegyenesen.  

 - Számszomszédok, 

kerekítés.   

- Természetes számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása (20000-es 

számkör). 

-Mennyiségi viszonyok 

jelölése.  

- Helyiérték, alakiérték és 

tényleges érték fogalmának 

ismerete, alkalmazása. 

- Összeadás, kivonás szóban 

és írásban (20000-es 

számkör), elnevezések 

magabiztos használata. 

-Becslési módszerek, és a 

becslés szerepe. 

-Műveleti tulajdonságok 

megfigyelése, 

megfogalmazása. 

- Hiányos írásbeli 

összeadás, kivonás és 

szorzás. 

-Az összeg és különbség 

változásainak megfigyelése, 

megfogalmazása. 

-Szorzás, osztás szóban, a 

tanult számkörben; írásbeli 

szorzás egy-és kétjegyű 

szorzóval, és írásbeli osztás 

egy-és kétjegyű osztóval.  

 

 

Fejlesztő fejtörő 

–  

Matematika 

feladatgyűjtemén

y 8-12 éveseknek 

/ Scherlein Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemén

y / Hajdu Sándor 

 

 

 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

Játékpénz 

 

 

Számfogalom 

kialakítása 20000-es 

számkörben.   

Számfogalom mélyítése, 

mennyiségi viszonyokat 

kifejező szavak helyes 

használata. 

Számok képzése. 

Számszomszédok, 

kerekítés. 

Számok tulajdonságai. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

A római számok írása, 

olvasása. 

Műveleti tulajdonságok. 

 

Szöveges feladat 

értelmezése, 

megoldása, ellenőrzés 

végzése a feladat 

szövege alapján.  

 

Írásbeli műveletek 

rutinszerű végzése, az 

ellenőrzés módjai. 

Műveleti sorrend 

magabiztos ismerete, a 

zárójel használata. 

Hiányos műveletek. 

 

 

 

 

 

 

Számok tulajdonságai: 

 oszthatóság vizsgálata 
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-A szorzat és a hányados 

változásainak megfigyelése. 

-Műveletek sorrendje, a 

zárójel használata; összeg 

és különbség szorzása, 

osztása. 

 

- Számok összeg-, 

különbség-, szorzat- és 

hányadosalakja. 

- Számok tulajdonságai: 

osztó, többszörös; 

- számok összehasonlítása, 

szétválogatása az 

oszthatósági tulajdonság 

szerint. 

 
- Szöveges feladatok 

megoldási módszereinek 

vizsgálata; 

 

-Szöveges feladat 

értelmezése, adatok 

kigyűjtése; megjelenítése 

rajz segítségével, 

szakaszokkal; leírása 

számokkal, megoldási terv 

készítése. 

- Lényeges-lényegtelen adat 

felismerése. 

-Egyszerű következtetéses 

feladatok megoldása.  

-Ellenőrzés a feladat 

szövege alapján, az 

eredmény realitásának 

vizsgálata. 

 - A szövegértéshez 

szükséges nyelvi, logikai 

szerkezetek fokozatos 

megismerése.  

Válasz megfogalmazása 

szóban, írásban. 
 

- Törtek értelmezése.  

- Törtek fogalmának 

tapasztalati előkészítése: 

harmad-, tized- és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törtrész előállítása, 

leolvasása, 

mennyiségek 

törtrészének 

meghatározása, 

törtrészek nagyság 

szerinti 

összehasonlítása. 

Számláló, nevező, 

törtvonal. 
 

 

 

Negatív számok 

értelmezése, 

hőmérsékleti változások 

követése, vagyon-

adósság modell 

használata. Negatív 

számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. 
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századrész.  

Törtek a mindennapi 

életben: 2, 3, 4, 10, 100 

nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel.  

- Negatív számok 

fogalmának megalapozása. 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton 

a számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet összehasonlítása. 
 

-Kitekintés 1000000-ig. 

 

 

3. Függvények, 

az analízis 

elemei 

(Összefüggések, 

kapcsolatok, 

szabályszerűség

ek felismerése.) 

10 óra – Számpárok, mennyiségek 

közötti kapcsolatok 

felismerése, jellemzése. 

Számsorozatok szabályának 

felismerése, a sorozat 

folytatása.  

-Táblázatban felismert 

összefüggések 

megfogalmazása, leírása. 

– A változások megfigyelése, 

jelölése. szóbeli 

kifejezésének képessége. 

Fejlesztő fejtörő 

–  

Matematika 

feladatgyűjtemén

y 8-12 éveseknek 

/ Scherlein Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemén

y / Hajdu Sándor 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Matika.in 

 

A megkezdett sorozat 

folytatása a felismert 

szabály szerint, mindkét 

irányban. 

Sorozat szabályának 

megfogalmazása, 

lejegyzése.  

Táblázatok, 

gépjátékokhoz szabály 

alkotása, 

megfogalmazása, 

lejegyzése. 

 

Összefüggések, 

szabályok. 

Számok, mennyiségek 

közti kapcsolatok 

felismerése. 

4. Geometria 10 óra -Vonalak (egyenes, görbe) 

ismerete.  

- Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek 

(merőlegesség). 

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

A szög fogalma és mérése – 

derékszög. 

 

Fejlesztő fejtörő 

–  

Matematika 

feladatgyűjtemén

y 8-12 éveseknek 

/ Scherlein Márta  

Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemén

y / Hajdu Sándor 

 

 

GeoGebra 

Okosdoboz 

Wordwall 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, 

szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Sokszögek vizsgálata 

(tükrösség, 

merőlegesség, 

párhuzamosság). 

Hasonlóság – 

egybevágóság; 

ugyanolyan alakú, és 

ugyanolyan alakú és 

méretű.  

Sokszögek kerületének 

mérése, meghatározása. 
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– A test és a síkidom 

megkülönböztetése.  

 

-Sokszögek megnevezése, 

vizsgálata; tükrösség, 

nagyítás-kicsinyítés; 

hasonló és egybevágó 

fogalma. 

-A téglalap-négyzet 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

-Sokszögek kerületének 

mérése, számítása. 

Sokszögek területének 

meghatározása, az egységül 

választott területegységgel 

történő lefedéssel; 

átdarabolással. 

-Testek; a téglatest-kocka 

tulajdonságainak 

megfigyelése, testháló 

kiterítése. 
– Testek építése a megadott 

feltételek szerint. Nézeti 

képek megfigyelése, 

rajzolása. 

– Tájékozódási képesség, 

irányok ismerete.  

-Alaprajzok, térképek. 

 

 

-Mérőeszközök használata. 

– A hosszúság, az 

űrtartalom, tömeg és az idő 

mérése.  

 – A szabvány 

mértékegységek: mm, cm, 

dm, m, km; ml, cl, dl, l, hl; 

g, dkg, kg, t; másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, 

év, szökőév. 

  

Learningapps 

Matika.in 

Sokszögek területének 

meghatározása adott 

területegységgel, 

átdarabolással. 

A területszámítás 

fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási 

mód keresése, az 

alternatív megoldások 

összevetése. 
 

A téglatestek (kocka) 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Testháló kiterítése 

téglatest, kocka 

esetében. 
 

Testek. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

 

 

Mennyiségek 

értelmezése (mérőszám, 

mértékegység). 

Mérés 

ek, mértékváltások. 

5. Statisztika, 

valószínűség 

4 óra – Kísérletek követése, közös 

munka végzése. 

-Tapasztalatok alapján 

„biztos”, „lehetetlen” 

„lehet, de nem biztos” 

események megértése. 

– Valószínűbb esemény 

megtalálása. 

Fejlesztő fejtörő 

–  

Matematika 

feladatgyűjtemén

y 8-12 éveseknek 

/ Scherlein Márta  

Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek. 

Véletlen események 

előfordulásainak 

vizsgálata. 

Statisztika. 
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Matematika 3-4. 

feladatgyűjtemén

y / Hajdu Sándor 

 

Okosdoboz 

Wordwall 

Learningapps 

Dobókocka 

Matika.in 

 

 

2.3.3. A Manó Magyar oktatás programja 

Manó magyar – 4. évfolyam 

 

A Manó magyar foglalkozások célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és 

az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése 

nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a kognitív és érzelmi 

fejlődéshez. Feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív képességek intenzív 

fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, 

illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos 

gyakoroltatása.  Egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs 

helyzetekben, illetve a motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A játékos, önkifejező 

gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a 

másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére.  A különféle kommunikációs 

helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás 

képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak 

megismeréséhez és gyakorlásához. Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-

szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív 

fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és 

azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, az 

összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.   

 

Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

12 óra Felkészü

lés 

versmon

dó, 

mesemo

ndó 

versenye

kre 

Differenciálá

s, motiválás, 

szemléletessé

g, olvastatás, 

új ismeret, 

gyakorlás, 

visszacsatolá

s, 

megerősítés, 

szemléletessé

g, 

érzékeltetés, 

megfigyelés, 

Értelmese

n és 

érthetően 

fejezi ki 

gondolatai

t; 

használja a 

mindenna

pi 

érintkezés

ben az 

udvarias 

nyelvi 

A helyes 

beszédlégzés, a 

helyes kiejtés, 

a mondat- és 

szövegfonetika

i eszközök 

alkalmazása 

különféle 

kommunikáció

s helyzetekben 

(pl. párbeszéd, 

felolvasás, 

kiscsoportos 

Frontális, 

csoport, egyéni, 

páros munka 

(játékos 

feladatmegoldás 

párban, 

szórejtvények), 

tanulói 

kiselőadás, 

szerepjátékok, 

kooperatív 

tanulás, fürtábra 

Minden 

tantárgy: 

összefüggő 

beszéd, 

érvelés.  

  

Környezetisme

ret: légzés.  

  

Vizuális 

kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 
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feldolgozás, 

ellenőrzés, 

értékelés, 

problémameg

oldás, 

alkalmazás 

fordulatok

at; 

beszédstíl

usát 

beszélgető 

partneréhe

z igazítja; 

közös 

élményekr

ől, 

tevékenys

égekről 

való 

beszélgeté

sek, 

értékelése

k; 

a közös 

tevékenys

égeket 

együttműk

ödő 

magatartás

sal segíti. 

beszélgetés, 

vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, 

szövegmondás

kor 

nonverbális 

eszközök 

használata a 

kifejezés 

segítésében.  

Vélemény 

kulturált 

megfogalmazá

sa.  Figyelem a 

beszélgetőtársr

a. Az üzenet 

lényegének és 

érzelmi 

hátterének 

megfigyelése, 

értékelése.  

Állandósult 

szókapcsolatok

, szólások, 

közmondások 

jelentésének, 

stílusértékének 

értelmezése az 

olvasott 

szövegekben. 

A különböző 

tantárgyak 

tanulásakor 

használt 

szakkifejezése

k, 

olvasmányokb

ól kiemelt 

ritkábban 

használt 

szavak célzott 

használatával 

az aktív 

szókincs 

gyarapítása.  

Több 

mondatos 

összefoglaló 

szöveg 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése.  

Kérdések 

megfogalmazá

sa a látott 

információra, 

ismeretre, 

élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodal

mi alkotások 

és azok 

animációs, 

filmes 

adaptációinak 

összehasonlítás

a, 

feldolgozása.  

  

Ének-zene: 

ritmus, 

ismétlődések.  
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alkotása 

olvasmányok 

tartalmáról, 

gyűjtött 

tapasztalatokró

l, 

megfigyelésekr

ől.  Hosszabb 

szóbeli 

közlések 

tartalmának 

rövidített 

elmondása. 

Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

12 óra Irodalmi 

kultúra, 

az 

irodalmi 

művek 

értelmez

ése 

(Lackfi 

János: 

Kövér 

Lajos 

színre 

lép; 

Lázár 

Zsófia- 

Lázár 

Ervin: 

Bogárme

se)  

 

Differenciálá

s, motiválás, 

szemléletessé

g, olvastatás, 

új ismeret, 

gyakorlás, 

visszacsatolá

s, 

megerősítés, 

érzékeltetés, 

megfigyelés, 

feldolgozás, 

ellenőrzés, 

értékelés, 

problémameg

oldás, 

alkalmazás, 

jellemtérkép 

a 

szereplőkről, 

érvek, 

ellenérvek. 

 

 

A tanuló 

megnevezi 

olvasmány

ai 

szerzőjét, 

szereplőit 

és azok 

tulajdonsá

gait, 

magyarázz

a 

cselekedet

eiket; 

azonosítja 

a történet 

idejét és 

helyszínét;  

a 

cselekmén

y kezdő- 

és 

végpontját

, a 

cselekmén

yelemek 

sorrendjét;  

konkrét 

esetekben 

felismeri a 

mesére 

jellemző 

fordulatok

at, 

szókapcsol

atokat, 

Hasonlóságok 

és különbségek 

felfedezése 

különféle 

irodalmi 

közlésformákb

an.  Művészi 

eszközök 

keresése lírai 

és elbeszélő 

művekben 

(ritmus, rím, 

refrén, 

hasonlatok).  A 

művek 

szerkezeti 

jellemzőinek 

megfigyelése, 

a tér-idő 

változásainak 

felismerése.  

Elbeszélések 

20. századi 

eseményekről, 

hősökről, 

sorsokról. Az 

események 

sorrendjének, a 

mesélő 

személyének 

megállapítása.  

Mesékre 

jellemző kezdő 

és befejező 

fordulatok, 

Frontális, 

csoport, egyéni, 

páros munka 

(játékos 

feladatmegoldás 

párban, 

szórejtvények), 

tanulói 

kiselőadás, 

szerepjátékok, 

kooperatív 

tanulás, fürtábra 

Környezetisme

ret:  

környezeti, 

természeti, 

környezetvédel

mi témájú 

olvasmányok.  

   

Ének-zene: a 

népdalok 

szövege 

(kifejező 

eszközök, 

nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, 

természeti 

képek).  

  

Vizuális 

kultúra; dráma 

és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszköz

ök elemzése, 

alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodal

mi alkotások 

és azok 

animációs, 

filmes 

adaptációinak 
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mesejelle

mzőket;  

az 

egyszerű 

szerkezetű 

mesék, 

elbeszélés

ek 

tartalmát 

időrendbe

n, több 

összefügg

ő 

mondattal 

mondja el. 

szókapcsolatok

, ismétlődő 

motívumok 

felismerése.  

Nagyobb 

terjedelmű, 

jellemzően 

kortárs magyar 

és európai 

gyermekirodal

mi alkotás 

(meseregény, 

ifjúsági 

regény, 

mesés-, 

verseskötet) 

elolvasása a 

tanító 

irányításával. 

Művek a 

kortárs magyar 

irodalomból.  

Ritmus-, 

mozgás- és 

beszédgyakorl

atokkal 

kombinált 

memóriagyako

rlatok, 

fantáziajátékok

, elképzelt és 

valóságos 

helyzetek 

megjelenítése.  

összehasonlítás

a, 

feldolgozása.  

    Állóképek 

tervezése, 

kivitelezése és 

megbeszélése.  

A mozgás és a 

szövegmondás 

összekapcsolás

a. Egyszerűbb 

drámai 

konvenciók és 

a színházi 

formanyelv 

alapjainak 

tapasztalati 

megismerése 

(jelenet, 
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felvonás, 

kezdet és vég, 

díszlet, 

berendezés, 

jelmez, kellék, 

fény- és 

hanghatások). 

A tanultak 

felhasználása 

saját 

produkcióhoz, 

bábelőadások, 

színházi 

előadások 

megbeszélések

or. 

 

 

 

Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési  

területek 

Ismeretanyag Munka-

formák 

Tantárgyi 

koncentráció 

12 óra Nyelvi 

játékok-

játékos 

nyelv 

A tanult 

helyesírási 

szabályok kreatív 

alkalmazása, 

szavak 

halmazokba 

rendezése, 

toldalékok 

pótlása, 

mondat- és 

szövegalkotás 

toldalékos 

szavakkal,  

tollbamondás,  

helyesírási 

gyakorlatok során 

szabálytudatosítás, 

önellenőrzés, 

hibajavítás 

Hangalak és 

jelentés kapcsolata 

a szavakban. A 

szavak jelentése és 

hangalakja közötti 

összefüggés 

megfigyelése.  Az 

állandósult 

szókapcsolatok, 

szólások, 

közmondások 

jelentésének, 

szerkezetének, 

használati körének 

megfigyelése. A 

leggyakoribb 

mindennapi 

metaforák 

jelentésszerkezeté

nek megfigyelése 

a beszélt és írott 

szövegekben 

játékos 

gyakorlatokkal. 

Egynyelvű 

szótárak 

használata, 

könyvtári kutatás, 

szójelentések 

Az azonos alakú, 

többjelentésű és a 

rokon értelmű 

szavak megfelelő 

alkalmazása a 

beszélt és írott 

szövegalkotásban; 

közmondások, 

szólások 

jelentésének 

értelmezése, 

eredeti funkciójuk 

ismerete.  

 

Frontális, 

csoport, 

egyéni, 

páros 

munka, 

kooperatí

v tanulás, 

fürtábra 

Környezetism

eret: az 

ember 

hangképző 

szervei.  

 

Ének-zene: 

ritmus, 

ismétlődések. 
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csoportos és 

önálló feltárása. 

 

 

 

 

 

 

 

Órakeret Témák Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

12 óra Népköltészet-

műköltészet 

Jóslás a 

mesefajtára. 

A mese 

helyszíneinek

, 

szereplőinek 

és 

cselekedetein

ek 

megfigyelése

, az ismeretek 

rögzítése 

táblázatba. 

Csoportos 

vita.  

Közmondás 

értelmezése. 

Szókincsbőví

tés, 

mondatalkotá

s. 

Mimetikus 

játék. 

Történetkeret 

összeállítása. 

A szereplők 

tulajdonságai

, indoklásuk. 

Tartalomelm

ondás 

valamelyik 

szereplő 

nézőpontjábó

l. 

Dramatizáló 

felolvasás 

gyakorlása.  

Analizáló, 

szintetizáló 

képesség, 

logikus 

gondolkodás, 

lényegkiemelő 

képesség, 

rendszerező 

képesség 

vitakészség, 

kreativitás, 

szókincsfejles

ztés, 

kifejező, 

hangos 

olvasás, 

szóbeli 

kifejezőképess

ég, 

együttműködé

si készség, 

kommunikáci

ós képesség, 

esztétikai 

érzék, 

mozgáskultúra

. 

 

A tanult 

népköltészeti 

alkotások 

jellegzetesség

ei, 

felismerésük.  

Mesefajták 

megkülönbözt

etése. 

Népköltészet-

műköltészet 

A különböző 

mesefajták 

nyelvezete. 

Tipikus 

mesekezdések

,  

befejezések, 

szófordulatok. 

 

www.nepmese

.hu,  

www.mesebir

odalom.hu, 

www.egyszer

volt.hu 

Frontális, 

csoport, egyéni, 

páros munka, 

kooperatív 

tanulás 

Környezetismere

t:  

környezeti, 

természeti, 

környezetvédel

mi témájú 

olvasmányok.  

   

Ének-zene: a 

népdalok 

szövege 

(kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, 

természeti 

képek).  

  

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: 

A témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközö

k elemzése, 

alkalmazása. 
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Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

10 óra Meseprojekte

k  

A gyerekek 

maguk 

válnak 

mesehőssé, 

miközben a 

népmese 

keretein belül 

(a mese a 

tervezett 

feladatokhoz 

alakítva 

szabadon  

választható) 

feladatokat 

oldanak meg. 

Az olvasási 

képesség  

fokozatosan 

és árnyaltan 

fejlődik egy 

ilyen projekt 

során, hiszen 

a mesesztori  

felgöngyölíté

sének 

folyamatában 

(élményszerz

ő olvasás) a 

kivezető 

olvasást is 

gyakorolják. 

A 

szakaszosan 

feltáruló 

történet 

fokozatos  

Differenciálá

s, motiválás, 

szemléletessé

g, olvastatás, 

új ismeret, 

gyakorlás, 

visszacsatolá

s, 

megerősítés, 

szemléletessé

g, 

érzékeltetés, 

megfigyelés, 

feldolgozás, 

ellenőrzés, 

értékelés, 

problémameg

oldás, 

alkalmazás 

Önálló Internet 

és 

könyvtárhaszn

álat 

anyaggyűjtés 

céljából; 

szövegtömöríté

s; vázlat-

készítés; 

együttműködés 

csoportokban; 

problémamego

ldás, manuális 

készségek 

fejlesztése; 

beszédkészség, 

kommunikáció 

fejlesztése 

beszámolók 

során; 

analizáló, 

szintetizáló 

képesség; 

logikus 

gondolkodás;  

lényegkiemelő 

képesség; 

rendszerező 

képesség; 

kifejező, 

hangos 

olvasás; 

 

A tanult 

népköltészeti 

alkotások 

jellegzetessége

i, felismerésük.  

Mesefajták 

megkülönbözte

tése. 

Népköltészet-

műköltészet. 

A különböző 

mesefajták 

nyelvezete. 

Tipikus 

mesekezdések,  

- befejezések, 

szófordulatok. 

Részvétel 

csoportos 

játékokban, 

állóképek 

tervezése, 

kivitelezése és 

megbeszélése. 

A mozgás és a 

szövegmondás 

összekapcsolás

a. Egyszerűbb 

drámai 

konvenciók és 

a színházi 

formanyelv 

alapjainak 

tapasztalati 

megismerése 

(jelenet, 

felvonás, 

kezdet és vég, 

díszlet, 

berendezés, 

jelmez,  

 

 

 

 

 

 

Frontális, 

csoport, 

egyéni, páros 

munka, 

kooperatív 

tanulás 

Vizuális 

kultúra; dráma 

és tánc: 

Az 

olvasott/felolvas

ott szöveghez és 

a levetített 

adaptációhoz 

kapcsolódó 

élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítés

sel). A 

különböző 

médiaszövegekb

en megjelenő 

egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése 

konkrét 

médiaszövegeke

n keresztül. Az 

elbeszélő 

személyének 

azonosítása 

különböző 

egyszerű 

médiaszövegekb

en  
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 megismerés

e a 

regényolvas

ást is 

megalapozz

a. 

 vitakészség; 

kreativitás; 

szókincsfejles

ztés; 

kifejező, 

hangos 

olvasás; 

szóbeli 

kifejezőképes

ség; 

együttműködé

si készség; 

kommunikáci

ós képesség; 

esztétikai 

érzék; 

mozgáskultúr

a. 

 

 

kellék, fény- 

és 

hanghatások)

. 

A tanultak 

felhasználása 

saját 

produkcióhoz

, 

bábelőadások

, színházi 

előadások 

megbeszélése

kor. 

 (pl. animációs 

mesék). 

 

Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

6 óra Népme

sei 

tárlatv

ezetés  

Az osztály  

tanulói 

összegyűjti

k és 

kiállítják 

kedvenc 

népmeseköt

eteiket, és 

bemutatja a 

maga 

választását, 

illetve ha 

több  

kötetet is 

ismer, 

tárlatvezeté

st tart a 

többieknek. 

Differenciálás

, motiválás, 

szemléletessé

g, olvastatás, 

új ismeret, 

gyakorlás, 

visszacsatolás, 

megerősítés, 

szemléletessé

g, 

érzékeltetés, 

megfigyelés, 

értékelés, 

problémameg

oldás, 

alkalmazás, 

érvek, 

ellenérvek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédkészség

, 

kommunikáció 

fejlesztése, 

analizáló, 

szintetizáló 

képesség. 

Logikus 

gondolkodás.  

Lényegkiemel

ő képesség. 

Rendszerező 

képesség, 

kreativitás, 

szókincsfejles

ztés 

 

Mesefajták 

megkülönböztet

ése. 

Népköltészet-

műköltészet. 

A különböző 

mesefajták 

nyelvezete. 

A tanult 

népköltészeti 

alkotások 

jellegzetességei 

Frontális, 

csoport, 

egyéni, páros 

munka, 

kooperatív 

tanulás 

Környezetisme

ret:  

környezeti, 

természeti, 

környezetvéde

lmi témájú 

olvasmányok.  

   

Ének-zene: a 

népdalok 

szövege 

(kifejező 

eszközök, 

nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, 

természeti 

képek).  
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Órakeret Téma Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyag Munkaformák Tantárgyi 

koncentráció 

8 óra Kreatív 

helyesírási 

gyakorlatok 

Vizuális 

helyesírási 

gyakorlatok, 

szabály- és 

példatanító 

tanulás, 

helyesírási 

témát tanító 

írásbeli 

szövegalkotási 

gyakorlatok 

(levél írása a 

társaknak 

helyesírási 

témáról), 

Szóbeli 

szövegalkotási 

gyakorlatok 

helyesírással 

egybefűzve 

(láncszólítás, 

ötujjas mese), 

kooperatív 

helyesírási 

gyakorlatok 

(forró szék, 

villámkártyák) 

Anyanyelvi 

kommunikáció

: szó- és 

írásbeli 

nyelvhasználat

, stílus, 

helyesírás; 

szövegértés, 

mondatalkotás

. 

Szociális és 

állampolgári 

kompetencia: 

együttműködé

si képesség, 

egymástól 

tanulás, 

tolerancia. A 

hatékony, 

önálló tanulás: 

kreatív 

gondolkodás. 

Esztétikai-

művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképess

ég: esztétikus 

íráskép. 

Személyes 

kompetencia: 

önállóság, 

találékonyság. 

Kezdeményez

őképesség és 

vállalkozói 

kompetencia: 

elhatározottsá

g, tervezés. 

 

 

 

Szabályszerűség

ek felismerése 

és alkalmazása 

írásbeli 

feladatokban. 

Az igeidők, 

igemódok 

helyes 

használata 

beszédben és 

írásban. 

A melléknevek, 

számnevek 

helyesírásával 

kapcsolatos 

szabályok 

alkalmazása 

különböző 

írástevékenység

ekben. 

A rokon értelmű 

szavak, a 

többjelentésű, 

azonos alakú 

szavak helyes 

használata.  

Helyesírási 

szabályok 

alkalmazása 

különböző 

írástevékenység

ekben: ragos és 

kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék; 

igekötős igék; 

tulajdonnevek. 

Frontális, 

csoport, 

egyéni, páros 

munka, 

kooperatív 

tanulás, 

fürtábra 

Környezetisme

ret: az 

ember 

hangképző 

szervei.  

 

Ének-zene: 

ritmus, 

ismétlődések. 
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2.3.4. A művészeti nevelés programja 

Művészeti nevelés 
A mai gyermekek rendkívül nyitottak az alkotótevékenységre. Ennek köszönhetően hatékony 

osztálytermi munkát végezhetünk, ha a tanulást és hobbit kreativitással ötvözzük náluk. A 

kreativitást ugyanis alkotóművészetként foghatjuk fel, mely által felkelthető a gyermekek 

érdeklődése a tantárgyi tartalmak irányába. 

 

Mely területeket fejleszti a gyermekekben a művészet 

- kreativitás 

- kezdeményezőkészség 

- termékeny képzelőerő 

- érzelmi intelligencia 

- belső erkölcsi iránytű 

- kritikus gondolkodás képesség 

- önállóság 

- gondolkodás és a tett szabadsága 

Hogyan fejleszti a gyermekeket? 

A művészetre nevelés sokféleképpen hozzájárulhat a diákok fejlődéséhez: 

1. Személyiség - és társas készségek fejlesztése: a művészetek ugyanis alkalmasak lehetnek 

arra, hogy oldják a teljesítményszorongást vagy a szerepléstől való félelmet – a 

művészetre nevelés tehát lehetőséget ad arra, hogy ezeket megelőzzük, vagy komplex 

módon kezeljük.  

2. Motiváció: érdekesebbé tehetjük a tananyagot, ami növeli a motiváltságát, csökkenti a 

fáradtságérzetet. Segítségével könnyebb kialakítani a belső motivációt a gyerekekben, 

megakadályozva ezzel a lemorzsolódást. 

3.  Képességek fejlesztése: a művészetre nevelés következtében nem csak a matematikai 

és nyelvi, de számos más kompetenciaterület is fejlődésnek indul a diákokban 

A művészet oktatás tartalmi elemei: 

- rajz 

- képzőművészet 

- népművészet 

- néprajz 

- művészettörténet 

- ének-zene 

- mozgás 

 

A művészeti nevelés lényege a kreativitás fejlesztése. Az eredetiség és ötletgazdagság, a 

divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az intellektuális tényezők 

függvénye, mindemellett nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is.  

A különböző művészeteket az ember tevékenységének különböző formáiként értelmezi, a 

tantárgyi tartalmakat egymást teljes egésszé kiegészítő aktivitásrendszernek tekinti, amelyben 

a különböző tevékenységek közös oldala kerül a középpontba úgy, hogy az egyes 

tevékenységek jellegzetes eltérései is jól érvényesülnek. Egységes művészeti látásmód 

kialakításával járul hozzá a valóság megismertetéséhez. 
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Az esztétika szerepe a gyermekek fejlesztésében 

 

Az esztétikum, a művészet által formálódik a gyermek olyan személyiségvonása, mint az 

alkotókészség, a jó ízlés, de bölcsője minden pozitív erkölcsi tulajdonság fejlesztésének is. 

Ehhez feltétlenül szükséges az élmények biztosítása az emberi, tárgyi, természeti környezetben. 

A belső tartalom elválaszthatatlan a külső megjelenési formától. Nem mindegy, milyen az 

iskolai környezet (tanterem, mellékhelyiségek, tanműhelyek, szemléltető eszközök stb.), 

milyen a pedagógus megjelenése, viselkedése, munkakultúrája, milyenek a munkavégzés tárgyi 

feltételei (szerszámok, munkadarabok stb.). Külön kell szólni a művészeti alkotások szerepéről 

az esztétikai nevelés kapcsán. A műalkotások kifejezetten az élménynyújtás céljából jönnek 

létre. Minden gyermeknek és fiatalnak joga van ahhoz, hogy a művészetoktatás segítségével 

fejlesszék esztétikai érzékét, kreativitását valamint a kritikus gondolkodásra és elmélkedésre 

való képességét, ami az emberi lét velejárója. A művészetekkel való élményszerű ismerkedés, 

az elméleti alapok megszerzése, az alapvető készségek kialakítása velük kapcsolatban 

elengedhetetlen. Annak a gyereknek, akinek az olvasás gondot jelent, vagy irodalomelméleti 

ismeretei hiányoznak, vagy csak száraz szakórákon találkozott irodalmi alkotásokkal, 

valószínűleg nem jelent egy irodalmi alkotás élményt. Az esztétikum megértése, birtokbavétele, 

az ítélőképesség fejlődése mellett fontos, hogy képes legyen a reprodukálásra, az önálló 

alkotásra is a gyerek. A befogadó- és alkotótevékenység, illetve képesség nem különül el 

egymástól, szervesen összekapcsolódik, átmegy egymásba. Az esztétikai nevelés kapcsán 

külön kell szólnunk az érzelmi nevelés fontosságáról, hiszen az élmény feldolgozásának alapját 

az érzelmek jelentik. Egész nevelőmunkánkat át kell hatnia annak a gondolatnak, hogy pozitív 

érzelmek nélkül nincs hatékony nevelés, s különösen nincs esztétikai nevelés.  

Pedagógiai szempontból egyaránt fontos, hogy a gyerekek élvezettel olvassák a jó regényt, 

szavalják a verset, gyönyörködjenek a szobrokban, rajzokban, festményekben, zenében, 

élvezzék a színdarabokat, filmeket stb. Irodalmi, képző- és filmművészeti, zenei élmény nélkül 

az ember élete, személyisége lényegesen szegényebb, csonka lenne. 

Minden embernek kreatív képességei vannak. A művészet olyan egyedülálló környezetet és 

gyakorlatot biztosít, ahol a tanuló aktívan vesz részt kreatív élményekben, folyamatokban és 

fejlődésben.  

 

A   művészeti nevelés feladatai : 

 

Zene 

 zenei ízlést , igényességet  alapozzon meg, zenei  műveltséget  adjon, a zene befogadására 

értékelésére, művelésére neveljen, 

 a magyar és egyetemes zenetörténettel ismertessen meg, 

 értékes zenei alkotómunkával pozitív élményt nyújtson, sikerélményt biztosítson, 

 a szabadidő tartalmas eltöltésére, amatőr társas muzsikálásra ösztönöz, 

 a tehetséges tanulókat karolja fel. 

 

Képző-és iparművészet 
 irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére, 

 ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok 

 értékeit, az értékmegőrzés formáit, 

 ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző-és iparművészet műfaji 

sajátosságait, 

 ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására, 



420 

 

 tegye lehetővé a néphagyomány , népi kultúra élményszerű megismerését, 

 alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, az esztétikai 

 élményképességet, az alkotó magatartást, és ehhez kapcsolódó pozitív beállítódásokat, 

szokásokat, 

 fejlessze a teremtő képzeletet és improvizációs készséget. 

 

Színművészet: 
 biztosítson minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt, 

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését, 

 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi 

 konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását, 

 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését, 

 tegye lehetővé, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást 

 tervezhessenek, bemutathassák; ezáltal élvezhessék a közös alkotómunka adta örömteli 

együttlétet, 

 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeiknek 

felismerésére. 

 

Tánc: 
 fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, mozgáskultúráját, 

 gazdagítsa fizikai állóképességüket, ügyességüket, cselekvő biztonságukat, 

 hozza összhangba a ritmusérzék, hallás, tér-és formaérzék fejlesztését, 

 neveljen egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottsága, érzelmi nyitottságra, 

 bontakoztassa ki a tanuló kreativitását, improvizációs képességét, készségét, 

 készítse fel és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra, 

 járuljon hozzá, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységre és a művészetek iránt. 

 

Iskolánk jó kapcsolatot ápol a következő intézményekkel: 

- Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 

- Garabonciás Művészeti Iskola 

- Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola 

- Piruett Táncegyesület 

- Várszínház és Művészetek Háza 

- Rétközi Múzeum 

- Bagolyvár 

- Városi Könyvtár 

Rendszeresen részt veszünk városi rendezvényeken, tanulmányi versenyeken. Bekapcsolódunk 

pályázatokba, projektekbe. Gyakran járunk filharmóniai előadásokra, színházi műsorokat 

látogatunk, kiállításokon és rendezvényeken veszünk részt, valamint őrizzük néphagyományi 

értékeinket.  
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2.3.5. A humán képzés programja 

A képzéssel kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

 

A 5. évfolyamon a humán képzés éves alapóraszáma: 36 óra, heti1 óra. 

 

Nagyon fontos, hogy az élményközpontú tanítás  technikáját alkalmazzuk a humánórán. 

Szoros kapcsolatot alakítunk ki a pedagógus és tanulóink között, illetve nagyon fontos a 

gyerekek egymás közötti kapcsolata, és nem utolsó sorban a gyerekek önmagukkal való 

kapcsolata. Egy olyan módszert dolgoztunk ki, ahol az élményeknek, benyomásoknak, 

érzéseknek, véleményeknek ugyanolyan, sőt sokszor nagyobb szerepe van, mint a puszta 

tényeknek, ismereteknek. Ahol az élményekből táplálkozva tanár és diák közös útra, új 

élmények, ismeretek megszerzésére indul. 

 

Megjegyzés: 

 

A humán képzés helyi tantervét kidolgozta: a humán munkaközösség 

 

 

Tematikai egység rövid címe Téma Kerettantervi 

óraszám 
Prózai nagyepika- ifjúsági irodalom Exupéry: A kis herceg 

Nógrádi Gábor: PetePite 

Nógrádi Gábor: 

Gyermekrablás a Palánk 

utcában 

Bálint Ágnes: Szeleburdi 

család 

16 óra 

Anya-nyelv –csavar: nyelvi játékok, 

rejtvények, fejtörők 

Az anyanyelvi játékon 

keresztül tanulják meg a 

kreatív gondolkodásban 

fontos szempontváltást, a 

köznapi gondolkodástól 

elrugaszkodó gondolkodást. 

A nyelvi játékok igen jól 

fejlesztik a tehetséges 

gyereket, sokoldalú 

képességfejlesztést tesznek 

lehetővé, így alkalmas a 

kreativitás és logikus 

gondolkodás fejlesztésére. 

 10 óra 

A szövegalkotás képességének 

fejlesztése 

A fogalmazástanítás 

feladata kettős. Egyrészt a 

tanulók már meglévő 

ismereteinek és 

készségeinek hasznosítása, 

továbbfejlesztése, 

figyelembe véve a tanulók 

életkori sajátosságait, 

egyéni adottságait, 

 10 óra 
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tehetségét. A másik 

feladatcsoport a 

szövegtervezés, -szerkesztés 

és a megszövegezés 

tanítását jelenti, hogy a 

tanulók mondanivalójukat 

olyan módon tudják 

szöveggé szerkeszteni, hogy 

azok gondolataikat, 

érzéseiket a legpontosabban 

és leghatásosabban tudják 

leírni. 

 

2.3.6. A természettudományi gyakorlatok képzés programja 

Célok és feladatok 

A képzés célja, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának vizsgálatán keresztül – a 

tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett – fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen 

tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakul bennük.  

A foglalkozásokon a tanulók a biológia, a fizika és a kémia és a természetföldrajz vizsgálati 

körébe tartozó – természeti jelenségeket vizsgálnak. A természetismeret, illetve az említett 

szaktárgyak keretében szerzett ismeretekhez kötődő vizsgálódások a hétköznapokból is ismert 

fogalmakat bővítenek és árnyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva a 

szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, a fogalmi fejlődés elősegítésére, illetve az új 

ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére is. 

Azt gondoljuk, hogy a természettudományok tanulását segíti, ha a tanulók a pedagógus 

vezetésével, támogatásával találkoznak és megbirkóznak a közvetlen környezetükben, saját 

hétköznapjaikban, a helyi közösségben tapasztalt komplex problémákkal, és ennek során 

gyakorolják a természettudományos megismerés, bizonyítás, érvelés folyamatát. Ez a tanulási 

forma képes felkészíteni az önálló problémamegoldásra, kialakítja a megalapozott információk 

megszerzésének igényét, megalapozza a rendszerben való gondolkodást és önbizalmat, kedvet 

ébreszt a természettudományokkal való későbbi találkozásokhoz is. 

A tanterv alapkoncepciója szerint a természettudományos nevelés alapját a kutatási tevékeny-

ség alkotja, ez irányítja a tanulói tevékenységek megszervezésének és kiválasztásának 

alapelveit. A kutatás alapú tanulás/tanítás (KAT, illetve angolul ’inquiry-based learning’, IBL) 

olyan módszer, amely biztosítja, hogy a tanulók átéljék a tudásalkotás folyamatát, melyre jelen 

tantárgy kiváló lehetőséget biztosít. A módszer fő jellegzetessége az, hogy a 

természettudomány tanulása során a tanulók végezzenek olyan kutatással kapcsolatos, illetve 

kutatás jellegű tevékenységeket, mint: 

 – problémák keresése, kutatásra érdemes kérdések megfogalmazása, 

 – hipotézisek megfogalmazása, 

 – kutatások tervezése, vezetése, 

 – megfelelő eszközök és technikák használata az adatok gyűjtéséhez, 

 – adatok elemzése, 

 – különböző alternatív magyarázatok megalkotása és elemzése, 
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 – a természettudományos érvek/indokok közlése.  

A természettudományi gyakorlatok képzés fókuszában az 5–6. évfolyamon a megfigyelés áll, 

amelyhez a tapasztalatok, élmények rögzítése, valamint a megfigyelt jelenségek 

magyarázatának keresése kapcsolódik. Ezeken az évfolyamokon a foglalkozások az önálló 

munka, együttműködés révén az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez járulnak 

hozzá. Emellett a tematikai egységek a fenntarthatóság iránti fogékonyság, a környezettudatos 

gondolkodás megalapozását is segítik. A tapasztalatok, eredmények feltárása és magyarázata 

révén erősödik a tanulók felelősségérzete, és megalapozódik az igényük az egészség 

megőrzésére. 

A képzés közvetlenül fejleszti a természettudományos és technikai kompetenciát. A tanulók 

aktív bevonódása, a tanulói kísérletek, vizsgálatok a hatékony, önálló tanulás 

kompetenciaelemeit erősítik. A foglalkozásokon alkalmazott változatos, tanulóközpontú 

tanulásszervezési módok segítik, kiegészítik a természetismeret tantárgy követelményeinek 

teljesítését . Emellett mintát adnak arra, hogyan bővíthető a természettudományos műveltség a 

tájékozódás, az információforrások használata és a napi tapasztalatok tudatosítása révén.  

A természettudományi gyakorlatok anyaga ezeken az évfolyamokon a természetismeret 

tantárgy tematikájához illeszkedik, de nem szolgai módon követi azt, hiszen célja az is, hogy 

felkeltse az érdeklődést a természeti környezet objektumainak, azok tulajdonságainak és a 

hozzájuk kapcsolódó jelenségek, folyamatok, összefüggések természettudományos vizsgálata 

iránt. Ehhez a vizsgálódáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése (az érzékszervi 

megfigyelések pontosítása, a megfigyelések verbális megfogalmazása, képi vagy mozgással 

történő megjelenítése) szolgál alapul. Emellett a képzés célja az is, hogy példákat adjon arra, 

milyen problémák és hogyan tárhatók fel a természettudomány szemszögéből, milyen kérdések 

vethetők fel a természeti jelenségekkel kapcsolatban, és hogyan keres válaszokat ezekre a 

kérdésekre (vagy magyarázatokat a megfigyelt jelenségekre) a természettudomány.  

A terepi tapasztalatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a természeti környezetre ne csupán 

vizsgálati objektumként, hanem az embert is magában foglaló, önmagában és önmagáért is 

értékes rendszerként tekintsen minden iskolázott ember. Ezen a szinten elsősorban a természet-

megfigyelés és leírás mellett az emocionális elemek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek 

közelebb viszik az iskolában szerzett természettudományos tudást a tanulók köznapi 

tapasztalataihoz. Ezzel a tanulók igazolva látják, hogy a világ megismerhető, a természeti 

jelenségek, folyamatok megmagyarázhatók, egymással összekapcsolhatók. 

Az önálló megfigyelések, gyakorlatok jelentősen hozzájárulhatnak a tanulók rendszerességre, 

a feladatok ütemezésére, pontosságra és fegyelmezett munkára neveléséhez. Ezen a szinten 

azonban az örömmel megoldott feladatvégzés még fontosabb, mint a mérés pontossága, vagy a 

magyarázat alapossága. 

 A képzés heti óraszáma A képzés éves óraszáma 

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 
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5. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az ember mint megfigyelő 8 óra 

Levegő 8 óra 

Víz 8 óra 

Talaj, ásványok és kőzetek 8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben 

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

6. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Fény 8 óra 

Hideg, meleg 8 óra 

Elektromosság, mágnesség 8 óra 

Terepen 8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben 

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

2.3.7. A szövegértés képzés programja 

A képzéssel kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

 

A 5. évfolyamon a szövegértés képzés éves alapóraszáma: 36 óra, heti1 óra, melyből 12 órát 

kapott a magyar nyelv és irodalom, 12 órát a matematika és 12 órát a természetismeret. 

 

 

Megjegyzés: 
 

A képzés helyi tantervét kidolgozta: a humán munkaközösség, a reál munkaközösség 
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A szövegértés az anyanyelvi kompetencia legfontosabb területe. Így az alábbi felsorolt területek 

mindegyike befolyásolja a szövegértés minőségét, ill. az információfeldolgozás szintjét. 

Szeretnénk a csoportban résztvevő tanulók számára segítséget nyújtani az információk 

feldolgozásában, az összefüggések felismerésében, a lehetséges szövegértelmezésekben. 

  

Tematikai egység rövid címe Téma Kerettantervi 

óraszám 

Elbeszélő típusú szövegek Cél egy történet vagy 

esemény leírása, az érzelmi 

hatás kiváltása, a személyes 

hangvétel, az emberi 

cselekedetek, kapcsolatok 

leírása. 

Megismerjük szubjektív 

jellegűeket (pl. a novellák, 

mesék) ill. az objektíveket 

(pl. útleírások, tudósítások). 

4 óra 

Magyarázó szövegek tudományos, 

ismeretterjesztő jellegűek 

Cél a tudományos, 

ismeretterjesztő jellegű 

szövegek: a tudományos 

okfejtések, érvelések, 

definíciók, kommentárok, 

utasítások megismerése. 

4 óra 

Dokumentum típusú szövegek Cél a grafikusan 

megjelenített tényközlésben 

tájékozódni. Itt a szöveg 

formájának, elrendezésének 

van szerepe.  A mindennapi 

életben találkozik velük a 

tanuló: grafikonok, 

térképek, ábrák, használati 

utasítások, nyomtatványok, 

kérdőívek, szabályzatok, 

menetrendek, műsorrendek. 

4 óra 

 

 

 

 

Tanulási képességek fejlesztése Cél a figyelem tartósságának 

fejlesztése, az emlékezet 

tartósságának fejlesztése, a 

feladattartás 

hatékonyságának növelése. 

4 óra 

Kommunikációs képességek fejlesztése Cél a szövegértő képesség 

fejlesztése, az adatok 

rendszerezése, lejegyzése. 

4 óra 

Gyakorlati életből vett szöveges 

feladatok 

Cél a gyakorlati életben jól 

használható tudás 

megszerzésének 

megerősítése.  

4 óra 
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Tematikai egység rövid címe Téma Kerettantervi 

óraszám 

A környezettudatos magatartás 

kialakítása 

A természetismeret tanítása 

során ki kell alakítani a 

környezet állapota iránti 

pozitív attitűdöket. A 

környezetet veszélyeztető 

tényezők tudatosításával 

párhuzamosan kell 

megismerniük a hazai tájak 

élő és élettelen természeti 

értékeit, mivel védeni csak 

azt lehet, amit ismerünk. 

3 óra 

A fenntarthatóság fogalmának 

értelmezése 

Támogassuk a tanulókat a 

környezetük használatára 

vonatkozó helyes döntéseik 

meghozatalában, segítsük 

környezettudatuk, 

felelősségérzetük fejlődését! 

3 óra 

Térképolvasási képesség fejlesztése Hazánk tájainak és 

életközösségeinek 

vizsgálata során 

megtanulnak tájékozódni 

térben és időben, térképen 

és a valóságban. 

3 óra 

Egészséges életmódra nevelés A természetismeret testi-

lelki egészség témaköreinek 

kibontása során feltárja a 

környezet és az egészség 

kapcsolatát. Hozzájárul az 

egészséges életvitel 

szokásrendszerének 

formálásához, segíti az 

együttélés szabályainak 

elfogadását és betartását. 

3 óra 
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2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei, valamint a tankönyvek térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettsége 

 

 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 

feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközökön, valamint a digitális tankönyveken, taneszközökön, 

oktatási segédanyagokon kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés. A tankönyvek illeszkedjenek az iskola helyi tantervéhez. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév második szülői 

értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek 

a következő szempontokat veszik figyelembe: 

  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók; 

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be; 

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni. 

 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott és digitális taneszközt szerez be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen használhatják. 

 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 

kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. 

 

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás 

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 

 a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 

 a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába 

 

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban, 

hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket. 

 

A tankönyv tartalmazza a kerettanterv követelményeinek eléréséhez szükséges tartalmakat. 

Igazodjon az intézmény által megfogalmazott célrendszerhez, a képességek sokoldalú kialakí-

tásához. 

 



428 

 

Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek: 

- szerkezete legyen egyszerű, világos, különösen az alsó osztályokban legyen színes és 

figyelemfelkeltő,  

- motiváljon, keltse fel a gyermekek érdeklődését, 

- szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású és stílusú legyen, 

- ösztönözzön rendszerezésre, ismétlésre, 

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

- piktogramjai, jelrendszere legyen azonos valamennyi évfolyamon, 

- legyen esztétikus megjelenésű és kézben tartható (méretileg),  

- fontos követelmény a több éven át való használhatóság.  

 

A tanári önállóságot nem csorbítva szükséges, hogy munkaközösségünk által javasolt a tanu-

lócsoportok sajátosságait figyelembe vevő tankönyvcsaládot használjunk. Ez feltétel az osztá-

lyok közötti átjárhatóságnak és a régi tankönyvek hasznosításának is.  

 

2.4.1. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei  

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről az alábbi jogszabályok rendelkeznek: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv 

- A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 

- A tankönyvvé  nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 

- 1265/2017. (V.29.) Korm. Határozat 

A jogszabályi előírások betartása garantálja a nevelőtestületnek a tankönyvellátás biztonságos 

megszervezését.  

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: 

 - testnevelés, technika, rajz. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  A kötelezően előírt 

taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői 

értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 

Taneszközök beszerzésénél prioritást élvez: 

 az informatikai rendszer működtetése, IT-eszközök bővítése, cseréje, 

 tantárgyanként az alapkészségek megszilárdítását igénylő eszközök, 

 a tehetséggondozást, felzárkóztatást segítő eszközök, 

 alapfokú művészetoktatás eszközkészletének biztosítása. 
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Iskolai taneszközök és felszerelések jegyzéke 

A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési 

tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 2.sz. melléklete írja elő.  

Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről. 

2.4.2.  Taneszközök használata 

 

Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy 

elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. 

Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, audiotechnikai 

hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, audiovizuális felvételeket készíteni, tudják az 

említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban. 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-

oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 

Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, 

módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 

 

Szemléltető eszköz állományunk nagyrészt a régi tanterv rendszerének elsajátíttatására szolgált 

és ma már jelentős mértékben elhasználódott, elavult. A taneszközök beszerzését folyamatosan 

a funkcionális taneszköz jegyzék ajánlásainak figyelembevételével végezzük. 

 
2.4.3. A tankönyvek, digitális tankönyvek térítésmentes igénybevétele biztosításának 

kötelezettsége 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult 2017. szeptember 1-jétől minden 1-8. évfolyamba járó 

tanuló. 

A Vári Emil Általános Iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 

 az állami normatíva felhasználásával, 

 könyvtári tankönyvkölcsönzéssel. 

 

Az iskolai tankönyvellátásnak feladata a tankönyvek beszerzése, és azok tanulók részére való 

eljuttatása. Biztosítani kell az iskolán belüli tankönyvellátás keretében azt, hogy a tankönyvek 

az egész tanítási év során a tanulók részére hozzáférhetők legyenek.  

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tartós 

tankönyveket is igénybe veszik. 

A diákok a tankönyveket minden esetben az adott tanévre kölcsönzik. 

A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

A térítésmentes tankönyvek kölcsönzési rendjét az iskola SZMSZ-e valamint a könyvtári 

SZMSZ is tartalmazza.    
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2.5 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi   

megvalósítása 
 

 

A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása az 

intézményben  

 

A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit 

jelenítik meg, így láthatják a pedagógiai folyamatok egészét. Olyan területek egymástól 

független és összehangolt fejlesztését jelentik, amely a nevelési folyamat alapvető célját képezi, 

jól lehet konkrét tantárgy formájában nem kerül megjelenítésre a kerettantervek között. A 

fejlesztések azonban alapfeladat egy egészséges és jól működő társadalom kialakításához.  

 

Erkölcsi nevelés:  

 

Alapvető célja, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pedagógus, sőt azon túl az iskola minden dolgozója 

saját magatartásával viselkedésével öltözködésével példaként szolgál az iskola tanulói számára. 

Minden egyéb nevelési cél csak ezen az alapon bontakoztatható ki. A hitelesség kérdése 

megkerülhetetlen. A társadalmi viselkedés általános szabályai a társadalmi értékrend átadása, 

hagyományozódása minden tantárgy tanítási órájához hozzátartozik, az említett tanári 

viselkedésformákon túl az iskolai, órai rend megszervezésében, kommunikációban, 

kiszámíthatóságban. Konkrét területként az erkölcsi neveléshez a hittan, az etika, valamint az 

osztályfőnöki foglalkozások anyaga kapcsolódik, továbbá a hivatalos és nem hivatalos iskolai 

rendezvények vonatkozásában, minden esetben fő üzenetként kell, hogy megfogalmazásra 

kerüljenek az erkölcsi neveléssel, s ennek céljaival összhangban lévő üzenetek.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

  

A tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Intézményünk 

kiemelt céljai közé tartozik ez a terület, az iskolavezetés alapvető filozófiája az, hogy csak 

egészséges és szilárd nemzeti öntudattal, és lokálpatrióta érzelmekkel építhető a jövő, mind 

szűkebb, mind tágabb pátriánkban. A tanulókat körülvevő fizikai környezetnek ezt kell 

sugároznia, ezért az intézmény közösségi tereinek ilyen jellegű dekorálása, díszítése 

alapfeladat. A magyar, a történelem, a földrajz és az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó 

közvetlen formában ezen terület fejlesztése a cél. Ezen túl minden iskolai rendezvény, nemzeti 

ünnepektől az osztálykirándulások megszervezéséig, az itt elérni kívánt célok jegyében 

történnek. Az intézmény igyekszik megragadni saját lehetőségein túl, minden olyan pályázati 

formát, amelyből ezek a feladatok finanszírozhatók. A „ Határtalanul” pályázati forma 

megjelentése óta igyekszünk minden évben utaztatni tanulókat a határon túlra, amely az 

elkövetkezendőkben is fő célként kell hogy szerepeljen intézményünk előtt. Az intézmény 

megemlékezik a megfelelő forma megteremtésével, olyan nem hivatalos emléknapokról is, 

mint pl. a Pákozdi csata emléknapja, vagy pl. az 1943-as év januárjának Don-kanyarban történt 

eseményeire való emlékezés. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: 

  

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a 

nemzeti öntudatot, kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. A 
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közügyekben való részvétel a megfelelő tájékozottság és megalapozott ismeretek alapján, a 

nyugati típusú demokráciákban az állami és társadalmi élet mozgatórugója. Erre kötelességünk 

felkészíteni tanulóinkat. Miután az e témakörben tárgyalt területek sok szállal kapcsolódnak 

egymáshoz, demokráciát működtető öntudatos állampolgár nevelése nagyban kapcsolódik az 

itt tárgyalt témakörök összhangjához. Célunk, hogy olyan törvénytisztelő és törvényt ismerő 

generációkat neveljünk, amelyek állampolgári kötelezettségük alapján országunkban 

biztosítják a demokratikus működés feltételeit. A témakörök alapvetően történelem és az 

osztályfőnöki órák anyagához tartoznak, amelynek keretében a lehetőségek szerint, különböző 

hivatalok meglátogatását tervezhetjük, ahol a tanulóink információt nyerhetnek arra 

vonatkozóan, hogy milyen állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezeket 

hogyan alkalmazhatják. ( pld. rendhagyó testületi ülés a nagyközségi hivatalban, NAV előadás 

az adózásról és az adórendszerről…… stb. )  

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: 

  

Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló 

fejlődés fejlesztő képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Az ember társas lény, de az csak 

akkor gyakorolható megfelelően, ha saját személyiségének ismerete megfelelő alapot nyújt 

hozzá. Jelen terület fejlesztése alapvetően osztályfőnöki feladat, az osztályfőnöki órák 

anyagának része kell, hogy legyen, ezen kívül az iskola megragad minden olyan lehetőséget, 

akár nem hivatalos keretek között is, amelyek ezen célok fejlesztését szolgálják. Ide tartozik 

minden olyan diáknapi, Egészség-hét, Madarak és Fák napja, a Víz Világnapja vagy Lónyay-

napi illetve Kölcsey-hét rendezvény lehetőség, ahol előadás, vagy gyakorlati foglalkozás 

keretében e kérdéskörrel foglalkozhatnak.  

 

Családi életre nevelés: 

  

A családnak kiemelkedő jelentősége van, a gyerekek, a fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi-lelki egészségének, közösségi létének kialakításában. A család a 

társadalom építőköve. Napjainkban, amikor azt látjuk, hogy tanulóink jelentős része rossz 

családi körülmények között él, az ez irányba tett törekvéseink, amely a komfortos családi élet 

bemutatása és propagálása elsőrendű kérdés. Keresztény, polgári meggyőződésünkből 

fakadóan ez nem is kehet másként. A biológia és az osztályfőnöki órák anyagához tartozó 

terület, valamint azokon túl minden olyan rendezvény célját és anyagát képezhető fejlesztési 

terület, ahol akár saját pedagógusi előadás formájában, akár iskolaorvos, védőnő, pszichológus, 

családsegítő szolgálat munkatársai által történt ismertető előadás olyan eszköz lehet, amely a 

családi életre való nevelés vonatkozásában megkerülhetetlen. Ebben a kérdéskörben az 

iskolában foglalkoznia kell, a szexuális kultúra kérdésével is, amely az osztályfőnöki tananyag 

része és iskolánk orvosa, vagy védőnője közreműködésével kerül megszervezésre.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés: 

  

Az egészsége életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A magyar nyelvben az egészség a teljességre utal, amely tartalmazza a megfelelő 

fizikai, és mentális állapotot. Meggyőződésünk, hogy a kettő nem független egymástól, ezért 

fejlesztése is csak együttesen lehet eredményes. E témakörhöz a testnevelés, a biológia, az 

osztályfőnöki, a művészeti tantárgyak tartoznak. Azon kívül minden adódó lehetőség esetén 

olyan szakkör és foglalkozás, amely az e témakörben jelentkező célok megvalósítását szolgálja. 

Intézményünkben tanulói foglalkozásokon kívül lehetőség van a diáksport keretein belül 

többfajta sportolási lehetőséget is választani. Ide tartozik még a meghatározott előírások alapján 
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a tanulók egészségügyi szűrése, és heti rendszerességgel orvosi rendelés és védőnői jelenlét 

biztosítása az iskola területén. A különböző szakszolgálatokkal együttműködve, szülői 

együttműködés esetén, megkeressük a lehetőséget, a mentális problémák szakavatott 

kezelésének a biztosítására is.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:  

 

A Nemzeti Alaptanterv ösztönzi a személyiségfejlesztő, nevelő oktatást, melynek része az 

akadályozott hátrányban lévő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározása. Jelen világban, amiben élünk, az elidegenedés és az individualizmus olyan fajta 

mértékét mutatja, amely már akadályozza a normális társadalmi működés megvalósulását. 

Keresztény, polgári értékrendből fakadóan feladatunk, a másokért való munka, amely akkor 

teljesedik ki igazán, ha azt a tanuló teljesen önkéntes alapon saját meggyőződéséből teszi. 

Iskolánkban évtizedes hagyomány a helyi „Öregek napja” és egyéb ünnepi alkalmakkor a 

műsorral való készülés, amely során a tanuló megtapasztalhatja az elesett magukra maradt 

emberek helyzetét, amelyből fakadóan felmérik azt, hogy bármilyen kis segítség is nagyon 

fontos lehet. Ezen tevékenységet a későbbiekben is fenn fogjuk tartani. Hasonló hagyomány 

intézményünkben évi kétszeri alkalommal a „Községi szemétszedő akció”, amely az 

elkövetkezendő időszakokban is megszervezésre kerül.  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: 

  

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

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

felelősségteljesen megújulási képességükre tekintettel használni. Jövőnk szempontjából 

alapvető témakör: Meggyőződésünk, hogy a 21. század nagy kihívása az energiagazdálkodás 

kérdése. Intézményünk példamutatással is igyekszik elől járni ebben a témakörben, minden 

olyan pályázati lehetőséget megragad, amely az energiafelhasználás csökkentését és a 

környezettudatosságot szolgálja. Nyilván, hogy ezeknek a témaköröknek jelentős területe a 

természettudományos tantárgyak anyagai közé tartozik, biológia, kémia, fizika órákon az adott 

anyaghoz kapcsolódóan igyekszünk megvilágítani a szükséges ismereteket erre vonatkozóan. 

Az iskolai rendezvények alkalmával ezen témakörben több előadás került szervezésre, amelyre 

fakultatív módon a későbbiekben is törekedni fogunk.  

 

Pályaorientáció:  

 

Az iskolának – a tanuló életkorához igazodva , és lehetőségéhez képest – átfogó képet kell 

nyújtani a munka világáról. Intézményünk jellegéből fakadóan, a pályaorientáció a 

mindennapok része. A tanulók látókörének szélesítése, a munka világának kellő, alapos és 

széles körű bemutatása segítséget nyújthat a pályaválasztáshoz. Tanulmányi kirándulások 

szervezése, gyárlátogatás, képzésformákhoz és fakultációkhoz köthető ismeretterjesztő előadás 

iskolánk életében mindennapos dolognak számít, amelyre a későbbiekben is nagy figyelmet 

fogunk fordítani. Jó kapcsolatot ápolunk a településeken található cégekkel, üzemekkel akik 

rendszeresen keresnek minket, programjukba illesztett pályaorientációs programokkal. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés:  

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie, a világgazdaság, a 

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

intézményekről és folyamatokról. Bár ez a terület közvetlenül nem tartozik egyetlen 
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iskolánkban folyó képzésünkhöz sem. Ennek ellenére célunk, hogy ezen említett területen is 

ismereteket nyújtsunk tanulóinknak, hiszen jól látható tény, hogy a mögöttünk hagyott időszak 

számos rossz példát hozott arra vonatkozóan, hogy családok és emberi sorsok mehetnek tönkre, 

amennyiben nem kellően fölkészült az illető ezen a téren. Számos bank keresett minket a 

közelmúltban, vélhetően a későbbiekben sem lesz ez másként, azzal a céllal, hogy a banki 

szolgáltatásokról ismertetőt küld diákjainknak, amelynek nyilván megfelelő keretek között és 

szűrés után, az elkövetkezendőkben is helyet fogunk adni, az egyéb erre vonatkozó információk 

osztályfőnöki óra keretében kerülhetnek átadásra.  

 

Médiatudatosságra nevelés:  

 

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a médializált globális 

nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek, értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, 

nem utolsó sorban tudjanak azok mögé látni. Ez azonban nyilvánvalóan nem elég, hiszen a 

mindennapok világa a médiában kommunikál és manipulál, éppen ezért minden olyan tantárgy 

vonatkozásában, ahol ez szóba kerülhet elsősorban informatika és osztályfőnöki órákon a 

tananyaghoz kapcsolódóan annak kiegészítéseként a médiát tudatosan is helyesen használó 

diákokat kívánunk nevelni.  

 

Tanulás tanítása:  

 

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

érdeklődést az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon, a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Ezért azon túl, hogy megfelelő szemléltető eszközökkel készül a 

tanítási órára, valamint használható logikus és egyértelmű óravázlatot diktál és ad közre, 

emellett minden tantárgy tanulásának megkezdése idején a tantárgyhoz kapcsolódó eredményes 

tanulási módszert és gyakorlást ajánl a diákok számára. Igény és szükség esetén az iskola 

megkeresi annak a lehetőségét, hogy azon tanulóinknak, akik erre rászorulnak és igénylik, a 

felzárkóztató foglalkozások keretein belül, tanulási technikák tanítását is lehetővé tegye. Az 

osztályfőnöki tananyaghoz kapcsolódóan, az osztályfőnök vagy maga, vagy ha hozzá jobban 

értő szakembert talál, tartson előadást különböző tanulási módszerek és technikák 

ismertetésével kapcsolatban. 

 

2.5.1   Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 

Témajavaslat: Tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet 

kialakulása, kialakítása 

 

2.5.2   A 3–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. 

 

Témajavaslat: Motiváció, tanulásszervezés, teljesítmények növekedése 
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2.5.3   Az 5–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 

Témajavaslat: Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség fejlődése, a tanulói 

tudás megalapozása 

 

2.5.4  A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

A 7–8. évfolyamon: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

A különböző évfolyamokon a következő fő feladataink vannak: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 
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 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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2.6  Mindennapos testnevelés 
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a 2011. évi CXC. törvény 

(Köznevelési Törvény) 27.§. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a 

következő módon: 

 

Évfolyam 2011.évi CXC. tv. 27.§. 

(4) 

Egyéb mozgásos 

lehetőség 

Osztályok 

száma 

1. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

2. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

3. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

4. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

5. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

6. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

7. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

8. 5 óra/hét 1 óra/hét 3 

 

 

Az úgynevezett “Kerettantervnek” megfelelően, a 2011. évi CXC. tv. 27.§. (4) értelmében 

biztosítjuk a mindennapos testnevelés órák lehetőségét. 

 

Ezen kívül az iskola heti 8 órában biztosít lehetőséget egyéb mozgásos foglalkozásokon való 

részvételre a tanulóink körében.  

 

További lehetőségek a testmozgás megvalósítására: 

 játékos sportvetélkedők szervezése, mely a Munkaterv részét képezi 

 úszásoktatás szervezése – igény szerint 

 a helyi sport klub labdarúgó szakosztályával közösen – Bozsik Program – labdarúgó 

utánpótlás nevelése (U9, U11, U13) 

 a helyi sport klub kézilabda szakosztályával közösen utánpótlás nevelése (U9, U11, 

U13) 

 napköziben, valamint egész napos iskolában: a délelőtti és a délutáni foglalkozások 

között, a szabad időben szervezett játékos-mozgásos tevékenységek szervezésével 

 óra közi szünetekben: minden nap 2 x 15 perc mozgás 

 délutáni foglalkozások szüneteiben 

 ebédeltetés előtt illetve ebédeltetés után 

 táncoktatás keretei között 
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2.7 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 
 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 óra 

tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok 

szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért nincs lehetőség. 

 

Pedagógiai programunk szerint választható tantárgyak az iskolánkban: 

 magyar – angol kéttannyelvű oktatás 

 emelt óraszámú matematika – angol oktatás 

 emelt óraszámú matematika – magyar oktatás 

 emelt szintű matematika oktatás 

 humán képzés 

 természettudományi képzés 

 szövegértés képzés 

 hit- és etika, etika 

 

A választható foglalkozások közé tartoznak a következő úgynevezett egyéb, szabadon 

tervezhető foglalkozások: 

 

 

 

 

Egyéb szervezhető órák - többletórák 

Csoportok Időkeretek   

  

Robotika óra/csoport   

Énekkar óra/csoport   

Sportkör óra/hét ( csoport)   

Felvételi előkészítő 

/magyar/ 

óra/csoport   

Felvételi előkészítő 

/matek/ 

óra/csoport   

Felzárkóztatás óra/csoport   

Művészeti csoport óra  /csoport   

Biológia szakkör óra/hét   

Informatika óra/csoport   

Dráma szakkör óra/csoport   

Természetismeret szakkör óra/hét   

Idegen nyelvi szakkör óra/csoport   

Csoportbontás óra/csoport   

Tehetséggond, 

egy.szakkör, egy.fejlesztés 

óra   
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Szakkörök, tehetséggondozás, sport, egyéb: 

Választható foglalkozások óra/hét, a tervezhető további időkeret (egyéb 

foglalkozás, egész napos, napközi, tanulószoba, szakkör) terhére a 2011. évi 

CXC. tv. 6 sz. melléklet CA oszlop alapján. 

 

 

 

Lektori óra első évfolyamon 1 

Angol nyelvű környezetismeret szakkör első évfolyamon 1 

Manó Matek  2 

Manó Magyar 2 

Magyar szakkör alsó tagozaton 3 

Matematika szakkör alsó tagozaton 2 

Matematika szakkör felső tagozaton 2 

Humán képzés 1 

Természettudományoi képzés 1 

Szövegértés képzés 1 

Magyar szakkör 1 

Informatika szakkör 1 

Robotika szakkör 1 

Természetismeret szakkör 1 

Biológia szakkör 1 

Angol szakkör 1 

Történelem szakkör 1 

Kémia szakkör 1 

Médiaismeret-elsősegély szakkör 1 

Énekkar 2 

Rajz szakkör 2 

Football szakkör 2 

Kézilabda szakkör 2 

Atlétika szakkör 2 

Torna szakkör 2 

Tánc szakkör 2 

Színjátszó szakkör 2 

Napközi 10 
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2.8 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

 
 

Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két feladata van: 

1. rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra, 

2. tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, a gyakran 

előforduló hibákról, hiányosságokról. 

 

Az ellenőrzés formái: 

 

1. Szóbeli számonkérés:  

- feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi a tananyag ellenőrzése 

történik. Feleltetéskor érdemjeggyel kell kifejezni a tanári értékelést, mely a naplóba 

kék színnel kerül beírásra; 

- beszélgetés, 

- kiselőadás, stb. 

 

2. Írásbeli számonkérés: 

- témazáró: egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli ellenőrzés, 

melyből évente legalább kettőt kell íratni azokból a tantárgyakból, melyet 

osztályzattal értékel félévkor és év végén. A tantárgyi tanterveknél 

megtalálható, hogy konkrétan hány témazáró lesz az év során. A témazáró 

mennyisége függ a tantárgy heti óraszámától is.  

Az érdemjegy pirossal kerül be a naplóba. Beszámítása meghatározó a félévi 

és év végi osztályzatot illetően; 

- számonkérés: kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés, melyből a tanár saját 

belátása szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat, ha a tantárgyi 

tantervek másként nem rendelkeznek.  

Az érdemjegy beírása kék színnel történik. (pl . teszt, feladatlap); 

- írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli ellenőrzés, melynek gyakorisága a 

tantárgy természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el gyakoriságát, 

ha másként nem rendelkezik a tantárgyi tanterv. Az ezért kapott érdemjegy 

egy szóbeli felelet súlyával azonos. Beírása kék színnel történik. (pl. teszt, 

röpdolgozat, feladatlap). 

 

3. Gyakorlati számonkérés: 

Például munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény értékelése. 

 

Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a 

szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. 

 

 

2.8.1  A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, 

módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) 

 

Különösen ügyelni kell arra, hogy a fejezetben rögzítettek megfeleljenek az iskolai nevelő-

oktató munka alapelveinek, az egyes tantárgyak céljainak. Ne legyenek ellentmondásban a 
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nevelési programnak a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásáról, illetve a tehetség 

és képesség kibontakoztatását segítő tevékenységéről vallott nézeteivel. 

 

A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere 

 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a 

szaktanárok az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók: 

- szóbeli felelete,  

- írásbeli munkája vagy  

- gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.  

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

Az tanulmányi munka ellenőrzése: 

 

1. Témazáró dolgozat: az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó dolgozatot írnak. 

 

2. Tanév végi dolgozat: a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 

írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

3. Szóbeli felelet: a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésével párhuzamosan 

tesznek tanúbizonyságot a követelmények elsajátításáról. 

 

A tanulmányi munka értékelése 

 

Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének 

ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt 

megtanulható részének elsajátítását minősíti. 

 

A pedagógusok a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, 

hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak az 

előző értékelés óta. 

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét: 

- tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli,  

- félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

 

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy: 

- a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget 

az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,  

- és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 

 

A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy: 

- a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben 

teljesítette, 

- megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus legalább 

elégségesnek minősítse, 
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- megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 

követelményeit el tudja sajátítani. 

 

Alapelvek: 
 

 Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell.  

 Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, 

és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a 

tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, 

és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg 

döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 
 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

 

A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: 

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

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat 

tanító nevelők: 
 

TELJESÍTMÉNY ÉRDEMJEGY 

0 – 30% Elégtelen (1) 

31 – 49% Elégséges (2) 

50 – 74% Közepes (3) 

75 – 90% Jó (4) 

91 – 100% Jeles (5) 
 

 

Szöveges minősítés: 

 

Az első évfolyamon  félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, 

illetve felzárkóztatásra szorul.  
 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

kiválóan teljesített,  jól teljesített,  megfelelően teljesített,  felzárkóztatásra szorul, nem 

felelt meg 

 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap: 

- az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét,  

- fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és  

- javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 
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Mentesítés az értékelés alól: 

 

Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - 

jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - az intézményvezető mentesíti, vagy 

részleges mentességet ad az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez. 

 

Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól: 

- Az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi 

és fejezi be.  

- Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai 

követelmények teljesítésére.  

- Az előkészítő évfolyam megszervezhető a délelőtti napközis foglalkozások keretében 

is.  

- Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az 

esetben, ha tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte. 

 

Ha a tanuló részleges mentességet kapott: 

 

Részleges vagy teljes mentesítés 

A köznevelési törvény értelmében a sajátos nevelési igényű tanulót (SNI), illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót (BTMN) - jogszabályban 

meghatározott munkamegosztás szerint - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati 

képzés kivételével - mentesíti az intézményvezető egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és a minősítés alól. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a szakértői és 

rehabilitációs bizottság véleménye szükséges, míg a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek esetében a nevelési tanácsadónak kell javaslatot tennie 

szakvéleményében a mentesítésre. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 

mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola - a jogszabályban meghatározott időkeret 

terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni 

fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56.A.§   

56. § (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az intézményvezető mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól. 

 56/A. § A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben, 

továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. 
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Egyéni továbbhaladás: 

 

Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik 

évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket.  

Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, 

de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

Az előkészítő év az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig átváltoztatható egyéni 

továbbhaladásra. 

 

Szöveges értékelés 1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében: 

 

A minősítés formái: 

 

- Kiválóan teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv tantárgyi követelményeit megbízhatóan 

elsajátította, tudását alkalmazni képez. 

- Jól teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv tantárgyi követelményeit elsajátította. Kisebb 

hiányosságokkal alkalmazni képes tudását.  

- Megfelelően teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv tantárgyi követelményeit pontatlanul, 

felszínesen sajátította el, tudását csak segítséggel képes alkalmazni.  

- Felzárkóztatásra szorul: ha a tanuló a helyi tanterv tantárgyi követelményeit csak 

minimálisan sajátította el, önálló munkavégzésre nem képes, kizárólag nevelői 

segítséggel képes feladatvégzésre. 

- Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor a tanulók 

munkáját tantárgyanként folyamatosan értékeljük. 

- A tanulók haladásáról háromhavonta tájékoztatást adunk a szülők számára.  

- A tanulók munkájának értékelését a mindennapokban szóbeli vagy írásbeli 

véleményünkkel, pontozással, szimbólumokkal, százalékértékekkel is kifejezzük, ezeket 

az eredményeket a tájékoztató füzetekbe is bejegyezzük.  

 

 

2.8.2  Az értékelés típusai: 

 

A tanulási eredmények értékelésének három típusát alkalmazzuk: diagnosztikus, formáló-

segítő (formatív), lezáró-összegző (szummatív). 

 

Funkció Lényege Időpont Alap Szóbeli és írásbeli formái Gyakoriság 

formatív 
formál 

(felismer) 

folyamat 

közben 

kritérium-

orientált 

Írásbeli feleletek 

Feleltetés 

Röpdolgozat 

Óra eleji kérdések 

Házi feladat 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

szummatív 
minősít 

(megállapít 

folyamat 

végén 
normaorientált 

Témazáró 

Felmérő 

 

Szóbeli és írásbeli 

beszámoló 

Szintfelmérő 

 

Témazárás után. 

Félévkor és év 

végén. 

6. és 8. év végén 

 

Év végén 
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diagnosz-

tikus 

elemez 

(leír) 

folyamat 

elején és 

végén 

kritérium-

orientált 

 

normaorientált 

Szintfelmérő 

 

 

Külső mérések 

Tanév elején 

 

 

Ütemterv alapján 

 

 

Diagnosztikus értékelés: 

 

Ezt az értékelési módot új tanulási szakasz, vagy új témakör megkezdésekor alkalmazzuk. 

Felmérjük a diákok előzetes tudásának szintjét és mélységét, mely ismeretekre lehet építeni, 

illetőleg milyen problémák jelentkezhetnek az egyes tanulók fejlesztése során. Az itt szerzett 

tapasztalatok sohasem számíthatók be a végső minősítésbe. 

 

Célja:  

 megismerni a tanulók tapasztalatait, képességeit, érdeklődését, nehézségeit, 

teljesítmény szintjét 

 meghatározni a várható tanulási nehézségek okait 

 segíteni a döntésben, hogy mit szükséges változtatni az előre eltervezett programon, 

annak érdekében, hogy azt a tanulók könnyebben teljesíthessék 

 

Formatív értékelés: 

 

A tanítás-tanulás teljes folyamatában érvényesülő visszacsatolás, amely a megtanított, 

minimum szintű tudáselemek teljes körére vonatkozik.  

 

 

 

Célja:  

 az eredményes tanulás elősegítése, a folyamat szabályozása, a tanulási problémák 

feltárása. Mind a diákot, mind a tanárt segíti abban, hogy kölcsönösen megismerjék 

mennyire sikerült megközelíteni a tanulási célokat és milyen lépéseket kell tenni a 

továbbhaladás érdekében. 

A mérés jellegzetes eszköze a tantárgyi feladatlap. 

Az eredmények értelmezése során elfogadható a 80 % és attól jobb teljesítmény. 

50 % – 80 % között teljesített feladatokra vissza kell térni, az 50 % alatti eredmények esetén 

az adott témát újból meg kell tanítani. 

 

Szummatív értékelés: 

 

A tanítás-tanulás folyamatát lezáró ellenőrzés, minősítő jelleggel. Célja: egy hosszabb tanulási 

szakasz eredményeinek megállapítása, rögzítése.  A szummatív értékelés a formatív 

értékeléssel együtt a tanulók teljesítményének és a program hatékonyságának meghatározását 

segíti. Szűri, szelektálja a tanulókat. A minősítés együtt jár az osztályozással, vagy a szöveges 

értékeléssel. 

  

Célja:  

 a diákok teljesítményének mérése 

 a tanulók általános teljesítményének ellenőrzése 

lehetővé teszi vagy meggátolja a továbbhaladást  
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2.9   A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezése 
 

Intézményünkben csoportbontásokat az alábbi tárgyakból szervezzük: 

 

Csoportbontások 

 

Tantárgy / tárgy csoport 

 

óra 

 

Lektori óra első évfolyamon 2 1 

Angol nyelvű környezetismeret  2 1 

Manó Matek  2 2 

Manó Magyar 2 2 

Angol nyelv 2 3 

Matematika emelt szintű képzés 4 6 

Humán képzés 1 1 

Természettudományoi képzés 1 1 

Szövegértés képzés 1 1 

Angol nyelv kéttannyelvű osztályokban 2 4 

Etika/ Hit- és etika 1 1 

Matematika emelt óraszámú képzés (Manó Matek) 2 2 

Magyar emelt óraszámú képzés  2 2 

Tehetséggondozás igény szerint  

Felzárkóztatás igény szerint  

   

   

   

 

Intézményünkben egyéb foglalkozásokat az alábbiak szerint szervezzük: 

 

Egyéb foglalkozások 

 

Tantárgy / tárgy csoport 

 

óra 

 

Gyakorlóórák alsó tagozaton 12  

Napközi igény szerint  

Fejlesztés igény szerint  

Egyéni tanrend szerint tanulók foglalkozásai igény szerint  
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2.10 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

2.10.1  Multikulturális tartalmak 

 

A Vári Emil Általános Iskola alapvető célkitűzésének tekinti az esélyegyenlőség biztosítását az 

iskolai nevelés - oktatás minden területén és szintjén. Fontos és szükséges feladatunk a 

hátránnyal induló - nyelvi hátrányos helyzet, szocializációs szint -, illetőleg eltérő kulturális 

közegből érkező tanulók képességkibontakoztatása, a tehetséges fiatalok képességek szerinti 

differenciált képzése. 

 

2.10.1.1  A multikulturális oktatás céljai és feladatai 

 

1. Biztosítani a tanulók számára a nemzetiségek kulturális értékeinek a megismerését, a 

történelméről képzőművészetéről, zenei és tánckultúráiról, a nemzetiségek helyze-

téről, jogairól, szervezeteiről és intézményeiről szóló ismeretek oktatását, integrált 

formában. 

2. A kisebbségi önazonosság megőrzésének és erősítésének, identitását, kulturális 

autonómiáját tiszteletben tartó integrációjának elősegítése. 

3. Én-kép formáló, személyiségfejlesztő módszerek és eljárások révén a tanulók 

szocializációs szintjének növelése, az egészségvédelem és családtervezés prob-

lémáinak hangsúlyos elméleti és szituációs kezelése. 

4. A magyar oktatási rendszer műveltségi területein továbbfejleszthető alapműveltség és 

esélyegyenlőség biztosítása. 

5. Segíteni a nemzetiségi tanulót abban, hogy vállalja másságát, megőrizze és fejlessze 

identitását és másoknak is megmutassa a nemzetisége értékeit. 

 

2.10.1.2  Általános fejlesztési követelmények 

 

1-8. évfolyam 

1. A tanuló ismerje a nemzetiségek regionális és országos elhelyezkedését. 

2. Ismerje a nemzetiségekkel kapcsolatos főbb forrásokat, tudjon azokból ismereteket 

meríteni. 

3. Ismerje családja és környezete kisebbségi kötődését. 

 

2.10.1.3  A multikulturális tartalmak megjelenése 

 

4. Tananyagba integrált tartalmak: 

a) Vizuális kultúra: A képzőművészet jellegzetességei. 

b) Ének-, zenei és tánckultúra. 

c) Hon és- népismeret: Hagyományok, régi és új szokások, mesterségek, gazdasági élet, 

ünnepek és jelképek. Tradicionális mesterségek. 

d) Szociológiai és településföldrajzi ismeretek.  

e) Ember és társadalom. Ember és természet. Földünk és környezetünk. 

f) Oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor. 

g) Kisebbségi és állampolgári jogok: 

     - a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer  

     - a nemzetiségek intézményrendszere 

     - nemzetközi kapcsolatok 
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2.11  Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

2.11.1  Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki 

órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás 

alkalmával – az alábbi képességeket és készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stresszkezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 

érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények 

kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, 

mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése 

minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a 

környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a pedagógusok 

véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, hogy elérhető, 

teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

 

Első és második évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre 

 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel 

 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása 

 

Harmadik és negyedik évfolyam: 

 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát 
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 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket 

 mintákat adni a természet megismeréséhez 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének 

igényét 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert 

 

Ötödik és hatodik évfolyam: 

 

 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a 

társadalomba való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 

 

 

2.11.2  Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 

 

1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

 

A hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás abból indul ki, hogy a több és helyes 

tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes alakításához vezet. Az egészségnevelési 

tananyagok az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívják fel a figyelmet, 

valamint megoldásként a helyesnek vélt magatartásformákat kínálnak fel. A 

hagyományos egészségnevelési elképzelés a hatékonyság érdekében gyakran fordul az 

elrettentő információk átadásának, bemutatásának eszközéhez. Ennek a megközelítésnek 

egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az ismeret átadása a tanulók aktív 

és személyes bevonása nélkül történik. Ebbe a csoportba tartoznak a gyakran alkalmi 

jelleggel megszervezett iskolai felvilágosító előadások, a különböző brosúrák. 

 

2. Rizikócsoportos megközelítés 

 

A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportokkal folytatott megelőző tevékenység (pl.: 

túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei stb.).A rizikó 
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csoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a 

betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához. Amennyiben megfelelő technika 

segítségével meg tudjuk állapítani, hogy kik a veszélyeztetettek valamely krónikus, nem 

fertőző betegség, vagy esetlegesen a szociális helyzetük szempontjából, akkor az ilyen 

sajátosságokkal rendelkező gyerekek számára ki lehet munkálni valamilyen 

betegségmegelőző programot, pl. sajátos étrendet, mozgásprogramot. Fontos az iskolás 

gyermekek életkorához kötött kötelező szűrővizsgálatának rendszere, a túlsúllyal vagy 

mozgásszervi problémával küzdő gyermekek számára szervezett speciális táplálkozási 

tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés. 

  

3. Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 

 

Ennek a módszernek a lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a 

személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az 

egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell célul 

kitűzniük. Az érzelmi nevelés jegyében születő és működő egészségfejlesztési programok 

az egészségfejlesztésben, mentálhigiénében képzett pedagógusok hiányában külső 

szakértők bevonásával törekednek arra, hogy szocializációs lehetőséget biztosítsanak a 

résztvevőknek, társas-kommunikációs készségeik fejlesztésére. Például a serdülőköri 

egészségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások, amelyek csoportvezetésben 

képzett szakembert kívánnak. 

 

4. Kortárshatások az egészségfejlesztésben 

 

Ez a módszer a kortársak befolyásának szerepére helyezik a hangsúlyt. A serdülőkori 

fiatalok számára a felnőttnél lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal 

jelentékenyebb véleményformáló hatással is van. Azok a programok, amelyek a 

kortárshatásokra építenek, és kiképzett kortárssegítők közvetítésével igyekeznek az 

egészségfejlesztés üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni, és arra tanítja a fiatalokat, hogy 

tudjanak nemet mondani. A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy 

osztálytársaiknak, de modell-szereplőként is képviselhetik, pl. a dohányzást ellenző 

kortárs norma kialakítását, illetve fennmaradását is.  

 

5. Színtér programok 

 

Ez a módszer abból indul ki, hogy az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén 

felelőssége, nem pusztán az egyéni készségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős 

szerepet játszanak a társas, a társadalmi és az ökológiai tényezők is. A színtér programok, 

eltérően a rizikó csoportos megközelítőstől, a természetes „élőhelyen” találják meg 

célpontjukat. Ilyen színtér programnak tekinthető az egészséges iskolák mozgalma. 

 

6. Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok 

 

A közösségi alapú programok nemcsak az élőhely azonosságát és életmód formáló 

szerepét veszik tekintetbe, hanem a tágabb értelmű politikai és társadalmi 

meghatározókat, realitásokat is. Ezek a programok nemcsak a diákokkal és nemcsak az 

iskolával foglalkoznak, hanem többféle célcsoporttal. 

Például:  

- a helyi tömegkommunikáció (kábeltévé, helyi újság) segítségével a felnőttekhez 

eljuttatja az információkat,  
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- a háziorvoson keresztül elősegíti a dohányzás-leszoktató programokban történő 

részvételt, 

- kortárssegítőkkel vagy éjszakai sportrendezvényekkel igyekeznek olyan 

fiatalokra is hatást gyakorolni, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak az 

iskolából. 

Lényeges, hogy a különböző akciókat egymással összehangolják, ugyanis csak ebben az 

esetben beszélhetünk komplex egészségfejlesztésről. 

 

 

2.11.3  Egészségfejlesztő, egészségnevelő csoport létrehozása 

 

A csoport tagjai a következők: 

- iskolaintézményvezető vagy megbízottja, 

- az egészségnevelő, aki feltehetően valamilyen célirányos továbbképzésben részt vett 

pedagógus, 

- az iskolai drogügyi koordinátor, 

- testnevelő, 

- iskolaorvos,  

- védőnő,  

- iskolapszichológus,  

- diákönkormányzat-vezető,  

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,  

- szabadidő-szervező,  

- szülői munkaközösség képviselője.  

 

 

2.11.4  A segítő kapcsolatok színterei 

 

1. Szülők (család) 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják 

támogatni az iskola egészségfejlesztési programját. 

 

2. Szülői szervezet 

Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a SzSz-et, és 

szükséges megnyerni támogatásukat.  

 

3. Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának 

legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és 

ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az 

önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés 

értelmében látják el.  

 

Az iskolaorvos és a védőnő feladata: 

- a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi 

és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát, 

- adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése, 

- közreműködés az egészségügyi-járványügyi, a környezet-egészségügyi, a 

táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola 

vezetésével egyeztetve, 
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- felkérésre közreműködés az egészségügyi szakértői feladatokban. 

 

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket 

nyújtani: 

- az életmód és betegség összefüggései, 

- az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskola diagnózis” 

kiegészítése, megoldási javaslatok, 

- a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában, 

- környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi 

kérdésekben, 

- az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, 

segítségül hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben. 

 

4. Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tanulóknak. 

 

5. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más 

intézményeiben dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

 

6. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakembere és más egészségügyi 

intézmények, szervezetek 

Az egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és 

intézmények jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

 

7. Rendvédelmi szervek 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok 

közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, 

rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az 

iskolának. 

 

2.11.5  Az egészségnevelés iskolai területei 

 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie.  

 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- önmaguk és egészségi állapotuk ismerete, 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- az értékek ismerete, 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 

- a tanulás technikái, 

- az idővel való gazdálkodás szerepe, 

- a rizikóvállalás és határai, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 
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- a tanulási környezet alakítása. 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével. 

 

Például: 

- Gondoskodunk-e az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről? 

- Megfelelően tájékozódik-e az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi 

állapotáról, a részképesség zavarokról? Megjelennek-e az ezzel kapcsolatos feladatok a 

jelen pedagógiai programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges oktató-

nevelőmunkában? 

- Megfelel-e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak? 

 Igazodik-e az asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagasságához?  

 Megfelelő- e a világítás? 

 Megfelelő-e a számítógépek elhelyezése? 

- Figyelnek-e a pedagógusok a gyerekek megfelelő testtartására? 

- Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden tanuló számára a megfelelő, egyéni 

adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…) testhelyzetben történő 

figyelést és tanulást? 

- Ügyelnek-e arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket? 

- A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik-e a mozgásigény 

kielégítéséről? 

- Beépítik-e óraterveikbe a tanórán belüli mozgáslehetőséget? stb. 

 

2.11.5.1  Iskolai programok 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola határozott 

tervvel rendelkezik. 

Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket tartalmazzon 

olyan fontos területekre, mint 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapi testmozgás, 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

- a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás 

megelőzése, 

- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját megelőzően. 

 

2.11.5.2  Tanórai foglalkozások  

 

A tanórai foglalkozások a következők: 

 

1. Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéssel. Ezekre a helyi 

tanterv tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani.  

 

2. Osztályfőnöki órák 
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2.11.5.3  Tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozások az alábbiak lehetnek: 

 

1. Napközis foglalkozások 

Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a napközis nevelő 

között, kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét esetfeldolgozást. 

A napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak is. 

 

2. Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb 

játékos programok, csoportfoglalkozások. 

 

3. Egészségnap 

Az iskola egészét árfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül. 

 

4. Hétvégi iskolai program 

Sportrendezvények, kulturális programok. 

 

5. Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

 

 

2.11.5.4  Tájékoztató fórumok 

 

1. Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

Lehet osztályszintű vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a 

külső előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának 

szakembere stb. 

 

2. Szakmai tanácskozások, tréningek 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg 

kell hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma. 

 

 

2.11.5.5  Iskolán kívüli rendezvények 

 

1. Kortárssegítő képzés 

Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit vonja 

be a kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere nem az iskola, hanem 

a képző intézmény. 

 

2. Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz 

 

 

2.11.6  Módszerek 

 

Leghatékonyabb az iskola saját ötleteire épülő, illetve önálló szervezésű programok (egymásra 

épülő rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában a tanárok, a diákok és a szülők 
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egyaránt részt vesznek. Ezen kívül több tucat intézmény, szervezet, vállalkozás kínálja adaptált 

vagy saját fejlesztésű egészségfejlesztési programját. 

 

- Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott 

előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (egészségtan 

tanár más iskolából vagy egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező 

szakember a szociális, egészségügyi területről, iskolaorvos, háziorvos, védőnő, 

ÁNTSZ, Kábítószer Egyeztető Fórum, vagy helyi civil szervezet munkatársa). 

 

- Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl.: rendezzünk versenyeket, készíttessünk a 

tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, faliújságon 

a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb. 

 

- Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülőket is 

vonjuk be ezekbe. 

 

- Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban miként 

jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete. 

 

- Ha nincs az egészségfejlesztésben képzett szakember, akkor a továbbképzésben való 

részvétel is egy fontos célkitűzés. 

 

- Határozzák meg az ellenőrzés és értékelés módszereit. Ki, mit, mikor, milyen 

módszerrel ellenőrzi a célok megvalósítását. 

 

 

2.11.7  Az intézményben folyó egészségnevelési szemléletformálás és prevenció 

 

Terület Tartalom Módszer  Megvalósító Idő/ 

gyakoriság 

Személyi 

higiénia 

étkezési 

szokások 

Szoktatás, napi 

gyakorlat 

Osztálytanító, 

védőnő 

1 – 4. 

évfolyam 

napi  

Egészséges 

életmód 

Napi 

testmozgás 

Sport 

szakkörök,tömegsport

, versenyek 

Testnevelő 

tanár, védőnő 

1- 8. 

évfolyam 

tanítási időn 

kívül tanórán 

Szexuális 

kultúra, családi 

életre nevelés 

AIDS- 

megelőzés a 

biológiai és a 

pszichés 

érettség, nemi 

betegségek 

megelőzése, 

amit a védeke-

zésről tudni 

kell 

Felvilágosítás, 

előadás, tananyag, 

prospektusok, 

szórólapok 

Védőnő, 

biológia 

tanár, 

osztályfőnök, 

nőgyógyász 

5 – 8. 

évfolyamon 

biológia óra, 

osztályfőnöki 

óra, tanórán 

kívüli, évente 

minimum 4 

óra 

drogprevenció Drog 

fogalma,hatás

a 

DADA életvezetési 

készségek és ismere-

tek 

Külsős szak-

ember 

Osztályfőnöki 

óra min. két 

alkalommal 
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(rendőr) 

osztályfőnök 

év 

folyamonként 

bűnmegelőzés Mi a 

különbség a 

diákcsíny és a 

szabálysértés 

között ? 

DADA felvilágosítás 

előadás, szórólap 

rendőr Osztályfőnöki 

óra, minimum 

két 

alkalommal 

Életvezetési 

ismeretek 

Önismeret, 

konfliktus 

kezelés, 

személyiség 

fejlesztés 

Tanterv szerint osztályfőnök Osztályfőnöki 

óra évi 10 

alkalommal 

Környezettudato

s gondolkodás 

Mit tehetünk 

közvetlen 

környezetünk 

védelmében ? 

Tisztasági verseny, 

hulladékgyűjtés, 

Madarak és Fák napja  

Osztályfőnök

, DÖK 

Folyamatos 

évi két alka-

lom, tanév 

meghatározot

t ideje 

 

 

2.11.8  Az iskola környezeti nevelési programja 

 

Az iskola pedagógiai programja nevelési programból és helyi tantervből áll. A környezeti 

nevelési program a nevelési program része. Így természetesen erre is vonatkoznak a pedagógiai 

programban meghatározott pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások. 

 

2.11.8.1  A környezeti nevelés fogalma 

 

Az iskolai környezeti nevelés során a gyerekeket felkészülnek környezetük megismerésére, 

tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő 

cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő 

ill. élettelen környezettel; 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet megismerésére; 

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására, 

 összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető 

kapcsolatok megértésére, 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére, 

 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges megoldások 

megkeresésére, 

 az egyén és a közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására 

környezeti kérdésekben, 

 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 
 

 

2.11.8.2  A környezettudatosságra nevelés célja 
 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 
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fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott 

és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal 

rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, 

és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös teteikben. 
 

2.11.8.3  A közoktatási stratégiai célok figyelembevétele 
 

A környezeti nevelés programjának elkészítésekor figyelembe kell venni a következő 

közoktatási stratégiai célokat: 
 

1. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén 

A környezetről szóló tudás megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben 

gyakorolják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is 

nélkülözhetetlen kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, 

információszerzés emberektől). 
 

2. Az oktatás esélyegyenlőtlenségek mérséklése 

A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak azon diákok 

érvényesülésére, fejlődésére, akiket a hagyományos tanórai keretekben nem, vagy csak 

kevéssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A környezeti nevelés módszertani kínálatában a 

sajátos nevelési igényű tanulókat jól segítő módszerek is fellelhetők.  
 

3. Az oktatás minőségének fejlesztése 

A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek sokfélesége és nem hagyományos jellege 

elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani megújulását.  
 

4. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása 

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiai 

gyakorlatnak, így az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a pedagógusszakma 

fejlődését. 

 

5. Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése 

A környezeti problémák globális és nemzetközi jellegéből következik, hogy már ma is 

számos információtechnológiára alapozott nemzetközi környezeti nevelési program, 

lehetőség áll a pedagógusok rendelkezésére. Mindezen programokba való bekapcsolódások 

nem csak az IKT-alkalmazások fejlesztését segíti elő a környezeti nevelés mellett, hanem – 

nemzetközi jellegük miatt – a nyelvtanulás előmozdítói is. 

 

6. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

A környezeti nevelési tevékenységekhez rendelkezésre álló pályázati források hozzásegítik 

az iskolát a tanulás tárgyi feltételeinek és környezetének javításához. 

 

2.11.8.4  A környezeti nevelés program javasolt témái, elemei 

 

JAVASLAT TÉMA ELEMEK 

Tantestületi döntés 

függvénye, hogy a 

környezeti nevelési 

programnak része vagy 

melléklete lesz 

I. A környezeti nevelési 

program elkészítésének 

alapjai 

A javasolt elemek tantestületi 

döntéstől függően lehetnek a 

törvényi háttér, szabályozók, 

helyzetelemzés, helyzetkép: 

- belső: az iskola, 

- külső: a település, a helyi 

értékek és a régió. 
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program részei vagy annak 

előkészítő dokumentumai. 

erőforrások számbavétele: 

- személyi (humán), 

- anyagi. 

Feltétlen szerepeljen a 

környezeti nevelési 

programban. 

II. Jövőkép, alapelvek, célok  

III. Tanulásszervezési és 

tartalmi keretek 

tanórán kívüli foglalkozások, 

 tanórai foglalkozások 

- hagyományos tanítási óra, 

- nem hagyományos 

szervezésű tanóra 

IV. Módszerek hagyományos, interaktív, 

élményközpontú, érzékenyítő 

stb. 

Akkor fontos önálló 

tartalmi elemként 

megjeleníteni, ha a célok 

e területekre irányulnak. 

V. Taneszközök  

VI. Iskolai környezet az iskolaépület és annak 

működtetése, 

az iskolai életvitel 

VII. Kapcsolatrendszer, 

kommunikáció 

belső (faliújság, iskolarádió 

stb.), 

külső (helyi és területi 

média). 

Ezeket a területeket az 

iskola önálló 

programokban 

szabályozza: javasolt a 

környezeti nevelési 

programhoz is illeszteni. 

VIII. Minőségfejlesztés  

IX. Pedagógus-továbbképzés belső (intézmény), 

külső (település stb.). 

Tetszőleges X. Mellékletek  

 

 

2.11.8.5  A környezeti nevelés program alapjai 

 

1. Helyzetelemzés, helyzetkép 

 

a) Az iskola  

- Az iskola rövid története 

- Az iskola helye és épülete 

- Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

 

b) A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

- Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 Tanórán, laboratóriumban: 

A tanórákon hozzá kell rendelni az adott témához a megfelelő 

környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy 

melyik témát hogyan kell feldolgozni. 

A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit 

is célszerű felhasználni, hogy a tanítás élményszerű legyen. 

Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket 

laboratóriumban megtartott tanórákon kell megtanítani. 
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- Nem hagyományos tanórai keretekben 

 Erdei iskola 

 Múzeumlátogatás stb. 

 

2. Erőforrások számbavétele 

 

a) Személyi erőforrások:  

Emberi erőforrásnak az iskola összes tanulója és dolgozója (tanárok, technikai és 

adminisztratív dolgozók). Az iskola szempontjából humán erőforrásnak tekintendő minden 

külső partner, akár hivatalos, akár nem hivatalos jellegű kapcsolata van az iskolával.  

 

- Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. 

Feladatuk: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció stb. 

 

- Diákok: A diákok feladata, hogy vigyázzanak a környezetükre és figyelmeztessék 

társaikat a kultúrált viselkedésre. Feladatuk továbbá, hogy tantermek, zöld 

területek rendezése, hulladékgyűjtés, saját terem gondozása stb. 

 

- Technikai dolgozók, adminisztrátor: Munkájukkal aktív részesei a környezetei 

nevelés programjának. Feladatuk: szelektív gyűjtés segítése, programok 

segítése stb. 

 

- Iskolaorvos, védőnő 

 

- Mentálhigiéniás szakember 

 

- Iskolapszichológus: Felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti nevelési 

munkáját. 

 

- Fenntartó: A fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési 

programunk megvalósítása szempontjából igen fontos. 

 

- Szülők: Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit az iskola is közvetíteni kíván. 

 

- Civil szervezetek: Szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti 

nevelési munkájukat. 

 

- Hivatalos szervek: Egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és 

egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola.  

 

b) Anyagi erőforrások: 

- Iskolai tanulói keret 

- Alapítvány 

- Pályázatok 

- Fenntartó 

- Saját bevétel: pl. teremkiadás, szakképzési támogatás stb. 
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2.11.8.6  Jövőkép, alapelvek, célok 

 

Alapelvek, jövőkép: 

- az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése, beleértve az 

összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt, 

- segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzését, 

- a testi-lelki egészség megőrzése stb. 

 

A környezeti nevelés célja: 

- környezettudatossá nevelni a diákokat, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel 

kialakítása, 

- megismerni a természet és társadalom törvényeit, tiszteletben tartani azokat mindennapi 

életvitelünk során, 

- érzékennyé tenni a diákokat a közvetlen környezetük állapota iránt, 

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- együttműködés, alkalmazkodás és segítő életmód kialakítása, 

- az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése, 

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, kreativitás fejlesztése stb. 

 

Az iskola rövid távú céljai: 

- A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg! 

- Erősítésre kerüljenek a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az 

egy témához tartozó ismereteket! 

- A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői! 

- Legyen tisztább az iskola! (mellékhelyiségek, szelektív gyűjtés, stb.) 

- Fontos legyen a vízzel, villannyal, gázzal való takarékoskodás! (fűtés) 

- A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat! 

- Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői! 

- Fejlődjön a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódja, az önálló ismeretszerzés 

képessége, megalapozva az élethosszig tartó tanulást! 

- Erdei iskolák, természetvédelmi versenyek szervezése stb. 

 

Készségek, melyek kialakítása, fejlesztése szükséges a cél elérése érdekében: 

- problémamegoldó gondolkodás, 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

- kreativitás, 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

- kommunikáció, médiahasználat, 

- állampolgári részvétel és cselekvés,  

- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

 

2.11.8.7  Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

A „hagyományos tanóra” fogalmat valószínűleg többé-kevésbé azonosan, iskolában eltöltött 

45 perces, tantárgyak szerint elkülönült tanóraként értelmezzük. A „nem hagyományos 

szervezésű tanóra” kifejezés alatt szintén tantervi feladatokat valósítunk meg, csak nem a 
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szokásos keretek között. Ide sorolhatjuk az erdei iskolát, a múzeumlátogatást, a témahetet, a 

terepgyakorlatot. Általában a „nem hagyományos szervezésű tanóra” biztosít lehetőséget a 

komplex (kereszttantervi, tantárgyközi) integrált tananyag feldolgozására, s mint ilyen, 

kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szempontjából. 

A „tanórán kívüli foglalkozás” nem kötelező, nem minden gyermek vesz részt rajta, ilyenek 

például a szakkörök, táborok, önképzőkörök, versenyek, kiállítások stb. 

 

1. Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

a) Tanórák: Testnevelés, Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Idegen nyelv, 

Matematika, Fizika, Földrajz, Biológia, Kémia, Ének-zene, Rajz és vizuális 

kultúra, Környezetkultúra, Médiaismeret, Tánc és dráma, Technika és életvitel, 

Informatika. 

 

b) Osztályfőnöki órák 

 

2. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

a) Szakkörök, 

b) Táborok: sí, erdei iskola, kézműves, nomád tábor, stb., 

c) Terepi munka: tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, akadályversenyek, stb., 

d) Múzeum, állatkert, nemzeti park, stb. látogatása, 

e) Projektek, 

f) Témanap, témahét, 

g) Kiállítások: környezet- és egészségvédelem témában, 

h) Iskolakert: kialakítása, folyamatos gondozása, megfigyelések, 

i) Szelektív hulladékgyűjtés, 

j) Diákönkormányzati nap, 

k) Könyvtári foglalkozás, stb 

 

 

2.11.8.8  Módszerek 

 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van az élményalapú, 

tevékenységközpontú, érzékenységet keltő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb 

alkalmazásának. 

 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 

A módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni: 

- az életkori sajátosságokat, 

- ne csak az iskolán belül, hanem az iskola keretein kívül is legyenek hatással, 

- minél több tanulót kerüljön bevonásra, 

- a lehető legtöbb tevékenység a természetben legyen, 

- sok élményt nyújtson a tanulóknak, 

- személyes megtapasztaláson alapuljanak, 

- játékosság jellemezze, stb. 
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A környezeti nevelést szolgáló módszerek: 

- játékok (szituáció, drámajáték, memóriafejlesztő), 

- projektek (pl.: savas eső mérése), 

- riport (pl.: kérdőíves felmérés), 

- terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert), 

- aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladat, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend-és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek és kiállítások 

rendezése, újságkészítés, kutatómunka), 

- művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, zeneművészet, 

népművészet, esztétikai érzékenység fejlesztése). 

 

2.11.8.9  Taneszközök 

 

Az iskolában rendelkezésre álló taneszközök: 

 

a) Környezetvédelmi vizsgálódáshoz: 

Pl.: mérőhenger, kémcsövek, szűrők, olaj, indikátorok, levegő- és 

talajvizsgálatokhoz szükséges eszközök, stb. 

b) Az elsősegély alapvető felszereltsége: 

Pl.: sebtapasz, steril kötszer, kötözőkendő, biztosítótű, olló, csipesz, stb. 

c) Applikációs képek: 

Pl.: veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, videofilmek, CD-k, könyvek, 

prospektusok, stb. 

 

 

2.11.8.10  Iskolai környezet 

 

Példamutató iskolai környezet: 

- tantermek, folyosók, udvar, élő sarok kialakítása, 

- anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködés, 

- a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

- kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

- szelektív hulladékgyűjtés, 

- iskolai médiumok „zöld” rovatai, stb. 

 

 

2.11.8.11  Kapcsolatrendszer, kommunikáció 

 

Az iskolán belüli kapcsolatrendszer, kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. 

Részben azért, mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységeknek, 

de még ennél is fontosabb, hogy a környezeti nevelés programot már tervezni is csak 

csapatmunkában lehet. 

Az iskolán kívüli kapcsolatrendszer és kommunikáció alapvető eszköze az iskolák nyitottá 

válásának, a kistérségi szemlélet erősödésének. 

 

1. Iskolán belüli kommunikáció formái 

 

Az iskolán belüli kommunikáció formái lehetnek: 

- munkaértekezletek, 
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- házi dolgozat készítése, 

- kiselőadások, 

- poszterek készítése, 

- iskolarádió, 

- faliújság, 

- szórólapok, 

- egyéni beszélgetések, 

- felelősök rendszere (DÖK), stb. 

 

2. Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 

Az iskolán kívüli kommunikáció formái lehetnek: 

- tájékoztató füzet, 

- szülői értekezlet, 

- iskolaszék, 

- SZM megbeszélések, 

- szórólapok a lakóknak, 

- kábeltévé, helyi újság, 

- környezetvédelemről szóló cikkek, rádió- és televíziós hírek feldolgozása, 

értékelése, stb. 
 

2.11.8.12  Minőségfejlesztés 

 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai illetve előírt követelményei határozzák meg 

azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk.  

A környezeti – egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a 

tantárgyi tudás. Nem is egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének. A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése 

alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése 

magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenik meg. 
 

Ellenőrző – értékelő tevékenység szempontjai: 

- Mindig biztosítani kell a javítás lehetőségét. 

- Az értékelés során a nevelőnek körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat kell adnia, melyek tükrözik a fejlődés irányát és fokát, minősítve a 

személyes előrehaladást és határozott instrukciókat kell adnia a továbblépéshez. 

- Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 
 

 

2.11.8.13  Pedagógus-továbbképzés 
 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést. 
 

a) Belső továbbképzés:  

- nevelési értekezletek, 

- tanfolyamok, 

- tapasztalatcsere, 

- tanulmányutak, stb. 

 

b) Külső továbbképzések: 
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- városi, megyei, országos konferenciák, 

- rendezvények, 

- akkreditált továbbképzések, stb 

 

2.11.8.14  A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

- a fogyasztási kultúra fejlesztése és tudatos kritikus fogyasztói magatartás    kialakítása a 

tanulókban: 

-  a fenntartó fogyasztás fogalmának kialakítása 

-  a fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlesztése 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: 

-  állampolgári kompetenciák kialakítása 

-  társadalmi kompetenciák fejlesztése 

-  cselekvési kompetenciák fejlesztése 

 

Elsajátítandó fogalmak: 

- tudatos, kritikus fogyasztói magatartás 

- ökológiai fogyasztóvédelem 

- környezettudatos fogyasztás 

- preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás szinterei:  

-  a tanórák keretein belül 

-  tanórán kívüli tevékenységek ( vetélkedők, versenyek, rendezvények ) 

-  iskolán kívüli helyszínek 

 

Módszertani elemek: 

Készségek fejlesztése: 

- kritikus gondolkodás fejlesztése 

- egyéni és csoportos döntéshozó képesség fejlesztése 

- probléma megoldó gondolkodás fejlesztése 

- helyi, országos és EU szabályozások tanulmányozása 

- érveléstechnikai gyakorlatok ( hatékony érdekérvényesítés ) 

 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

 

5.osztály 

Tematikai egység 

Tudomány, technika, kultúra 

 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 

 

Rendszerek 

 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 
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A felépítés és a működés kapcsolata 

 

 Élet a kertben 

Az egészséges táplálkozás-helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása 

 

 Állatok a házban és a ház körül 

 

 A Föld és a Világegyetem 

 

Állandóság és változás 

 

 Állandóság és változás környezetünkben 

 

Környezet és fenntarthatóság 

 

 Felszíni és felszín alatti vizek 

 Gerincvédelem, gerinckímélet 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészségét, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai 

 Hegyvidékek, dombvidékek 

 

A jó egészségi állapot megőrzése 

 Alföldi tájakon 

 

 

6.osztály 

Anyag, energia, információ 

 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

 

Rendszerek 

 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

 

A Föld és a Világegyetem 

 

A Föld és a Világegyetem 

 

Az erdő életközössége 

Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 

Vizek, vízpartok élővilága 

 

Az ember megismerése és egészsége 
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Az ember szervezete és egészsége 

 

Az egészség fogalma 

A betegség fogalma 

Megelőzhető betegségek  

Az egészséghez szükséges testmozgás 

A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában 

A szenvedélybetegségek és megelőzésük 

A lelki egészség 

 

Környezet és fenntarthatóság 

 

Hegyvidékek, dombvidékek 

 

Az egészséget befolyásoló tényezők 

Alföldi tájakon  

 

 

7.osztály 

3. Rendszerek 

 Rendszer az élővilág sokféleségében 

4.Az élőlények változatossága 

 Az élőlények változatossága I. 

 A környezet egészsége 

 Az élőlények változatossága II. 

 

 Az élőlények változatossága III. 

 Részekből egész 

 

8.osztály 

2.Anyag, energia, információ 

 A belső környezet állandóságának biztosítása 

 A két agyfélteke harmonikus működése 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a 

másik önértékelésének segítésében 

3.Rendszerek 

 Szépség, erő, egészség 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában 

 Szájhigiénia 

4.A felépítés és a működés kapcsolata 

 Részekből egész 

6.Az ember megismerése és egészsége 

 A szervezet anyag és energiaforgalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai 

 A média egészséget meghatározó szerepe 
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 A fogamzástól az elmúlásig 

 Az érett autonóm személyiség jellemzői 

 Társas kapcsolatok 

 A nő szerepei 

 A férfi szerepei 

 A gyermekáldás 

 A várandóság alatti hatások a gyerek fejlődésére 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez- családban iskolában 

 A krónikus beteg egészsége 

 Otthoni betegápolás 

 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

 

óraszám Téma 

 

1. 

2. 

3. 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

 Az elsősegélynyújtás fogalma 

 Az elsősegélynyújtás jogi háttere 

 Helyszínbiztosítás 

 

4. 

5. 

6. 

Általános betegvizsgálat 

 Általános betegvizsgálat 

 A keringés és légzés vizsgálata 

 Diagnózis felállítása 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Vérzések és ellátásuk 

 A keringési rendszer felépítése 

 Vérzések típusai 

 Sokk 

 Kötözések I. 

 Kötözések II. 

 

12. 

13. 

14 

15. 

Végtagsérülések 

 Csont- és izomrendszer felépítése 

 végtagsérülések 

 Rögzítési módok I. 

 Rögzítési módok gyakorlása 

 

16. 

17. 

18. 

Fej- és gerincsérülések 

 Koponyatörések és sérülésük 

 Gerincsérülés 

 mellkas-sérülés 

 

19. 

20. 

21 

22. 

Kötözések és rögzítések gyakorlat 

 Fedőkötés 

 Nyomókötés 

 Sapka, parittyakötés 

 Rögzítés háromszögletű kendővel 

 

 Légútbiztosítás 
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2.12  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, 

illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: 

 Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi 

jogok messzemenő figyelembevételével. 

 A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

segítésének formái: 

– ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon, 

– tankönyvvásárlási támogatás biztosítása, 

– tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 

– kedvezményes ebéd biztosítása, 

– javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele. 

 A tanulók jogainak fokozott védelme. 

 Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, 

a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 

 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése. 

 

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, gyermekvédelmi segítővel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és az SNI igényű tanulók iskolánk azonos értékű tagjai, 

hátrányt semmiben nem szenvednek.   

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi átlaga a nem ebbe a körbe 

tartozó tanulók tanulmányi átlagánál alacsonyabb. A tanulmányi eredmények közötti 

különbségek elsősorban az otthoni környezet ingerszegénysége miatt alakulnak ki. Ezeknek a 

gyerekeknek alacsonyabb a koncentráló képességük, és nehezebben illeszkednek be az iskola 

közösségeibe, a különböző egyéni foglalkozások ellenére.  

Iskolánk kiemelten kezeli a tanulói esélyegyenlőség megvalósítását. Nevelési – oktatási 

tevékenységünkben igyekszünk megtalálni azokat a hátránykompenzáló módszereket, 

eljárásokat, amelyekkel a tanulási - tanítási folyamat eredményesebbé tehető.  

 

Céljaink:  

 

 az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelő-oktató munka minden területén  

 az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése  
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 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak 

kompenzálása  

 az SNI-s tanulók integrált oktatásának megvalósítása  

 a lemorzsolódás csökkentése illetve megelőzése  

 az oktatás hatékonyságának növelése érdekében kompetencia alapú oktatás 

megvalósítása  

 megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése  

 az intézményben tanuló hátrányos helyzetű és HHH tanulók bevonása az iskolán kívüli 

programokba  

 együttműködés a szülői házzal  

 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításában csak a pedagógusok, a szülők és a 

gyermekvédelmi intézmények összehangolt tevékenységével érhető el eredmény. A szülők, a 

család szerepe, ebben a tevékenységben alapvető fontosságú. A szülőkkel való kapcsolattartás, 

a tanulók megismerése a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsője. Ezért az iskolánkba 

bekerülő veszélyeztetett vagy/és hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése az elsődleges 

feladat.  

A jelzőrendszer segítségével feltérképezett hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

és veszélyeztetett tanulók az ifjúsági- és gyermekvédelmi felelős tanár gondozásába kerülnek. 

Emellett felderítjük a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal 

küzdő tanulókat, és kérjük a vizsgálatukat a Nevelési Tanácsadónál vagy a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottságnál. A véleményezésük alapján az iskolánkban dolgozó 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus vezetésével fejlesztjük az érintett tanulókat.  

Nevelő – oktató munkánkban az esélyegyenlőségi program megvalósítása az 1-8. 

évfolyamokon elkezdődik a tanév elejei bemérésekkel. Ezek lehetővé teszik, hogy 

feltérképezzük azokat a tanulókat, akik felzárkóztatásra, hátránykompenzálásra szorulnak. A 

hiányok pótlására korrekciós tantárgyi programokat készítünk. Ezek a korrekciós tervek a 

mindenkori tanmenet kiegészítő részét képezik.  

Az élethosszig tartó tanulás alapkészségeinek elsajátításához nagyon fontos feladatunk a 

képességek kibontakoztatása. A rászoruló tanulóinknak tanórán kívül biztosítjuk, hogy a 

szaktanárok segítségével tanulás módszertani oktatásban részesüljenek.  

Az eredményes tanulás további feltétele a helyes szövegértés és logikus gondolkodás 

képességének kialakítása, továbbfejlesztése. Az évente elvégzett kompetenciamérések lehetővé 

teszik, hogy megismerjük tanulóink ilyen irányú képességeit. Az eredmények elemzésével ki 

tudjuk alakítani a továbbhaladáshoz szükséges korrekciókat.  

Kompetencia alapú oktatásunk lehetővé teszi, hogy a szükséges készségeket minél 

eredményesebben fejlesszük tanulóinknál. Ennek érdekében elsősorban a tanítási órákon 

alkalmazott differenciált foglalkozásokkal, vagy tanórán kívüli egyéni és felzárkóztató 

foglalkozásokkal kívánjuk a hátrányt csökkenteni. Felzárkóztatást biztosítunk egyéni 

foglalkozás formájában diszlexiás, diszgráfiás tanulóink számára is.  

A tanulói lemorzsolódás csökkentésére a fenti felzárkóztató programok nyújtanak segítséget. A 

lemorzsolódás csökkentésének lehetősége a tanulók motiválása, az általunk kínált tanórai és 

tanórán kívüli felzárkóztató programok igénybe vétele, valamint az igényes, színvonalas 

nevelő-oktató munka.  

A rászoruló tanulók között vannak olyanok is, akiknek nincs szükségük felzárkóztatásra, inkább 

tehetségük kibontakoztatása az elsődleges feladat. Számukra tehetséggondozást végzünk. 

Ennek tradicionális módja a tanítási óra, illetve a tanórán kívüli tehetséggondozó 

foglalkozások: szakkörök, versenyek, vetélkedők, tantárgyi pályázatokon való részvétel. A 

versenyfelkészítésben, a tantárgyi pályázatok írásakor szem előtt tartjuk azokat a tehetséges 
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tanulókat, akik korábban családi vagy egyéb hátrányos ok miatt nem tudtak részt venni ilyen 

jellegű programokon.  

Hatékony és korrekt pályaorientálást kell végeznünk annak érdekében, hogy a mindenkori 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelően tudjanak tanulóink pályát választani. Ehhez az 

intézményi pályaválasztási felelős pedagógus(ok), osztályfőnökök és szaktanárok tudnak 

elsősorban tanácsot adni. A megfelelő tájékoztatásnak azt is elő kell segítenie, hogy tanulóink 

elsősorban a választott szakirányban tanuljanak tovább, illetve olyan pályát, szakmát 

válasszanak, amivel el tudnak helyezkedni a munkaerő piacon. Igény esetén lehetőséget 

biztosítunk ahhoz, hogy gyakorlati szakembereket is bevonjunk ebbe a tevékenységünkbe pl. 

üzemlátogatások, pályaválasztási kiállítások, előadások megszervezésével.  

A helyes pályaválasztás érdekében segítséget nyújtunk rászoruló tanulóinknak abban, hogy 

megfelelő önismerettel rendelkezzenek. E készség kialakításában sokat segíthet az ifjúság-és 

gyermekvédelmi felelős, a szaktanárok és az osztályfőnökök. Szükség esetén az intézmény 

szaktanárainak bevonásával önismereti foglalkozásokat szervezünk rászoruló tanulóinknak 

azért, hogy megismerhessék saját személyiségüket, önértékelésük reális legyen.  

A pályairányítás szerves részét képezi az is, hogy a rászoruló tanulókat megismertessük őket 

az önéletrajz elkészítésével, valamint megismertessük velük a felvételi interjúk menetét. Ezek 

a tevékenységek hozzásegítik a tanulókat a továbbtanulási technikák elsajátításához is. A 

továbbtanulni szándékozóknak minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk a 

továbbtanulási lehetőségekről. Osztályfőnöki órákon megismertetjük őket a Középiskolai 

Felvételi Tájékoztató használatával. Emellett a pályaválasztást segítő pedagógus és az 

osztályfőnök gyakorlati segítséget is nyújt a felvételi dokumentumok kitöltésében azok 

számára, akiknek ez gondot jelent.  

A tanulmányi munka segítése mellett a szociális hátrányok csökkentése is feladataink közé 

tartozik. Felhívjuk rászoruló tanulóink figyelmét az igényelhető szociális támogatási 

lehetőségekre, ösztöndíjakra. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár vagy az osztályfőnök 

megismerteti a rászorulókat és szüleiket a támogatáskérés menetével, igény esetén segíti őket a 

dokumentáció kitöltésében, elkészítésében.  

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét biztosítja az iskolánk azért, hogy a 

tanulók a hétköznapokban is örömüket leljék. Ez a szenvedélybetegség-megelőző tevékenység 

hatékony részét képezi. A szenvedélybetegség-megelőző tevékenység támogatására kiírt 

pályázatokat a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri és nyertes pályázat esetén 

felel a pályázati munka megvalósulásáért. Rendszeresen szenvedélybetegség-megelőző 

foglalkozásokat és előadásokat szervez az áldozattá válás és a balesetek, valamint a 

bűnelkövetés megelőzéséről.  

Az egészséges életmód igényének felkeltése és az egészséges életmódra való képesség 

kialakítása is feladatunk a tanulók esélyegyenlőségének megvalósításában. Ezt szolgálják 

részben az iskola által szervezett orvosi, fogorvosi vizsgálatok, részben pedig azok a 

felvilágosító előadások, programok, melyeket az iskola szakértő pedagógusai, meghívott 

szakemberek tartanak az esélyegyenlőségi osztályfőnöki órákon illetve egészségügyi 

előadásokon. Az egészség megőrzését szolgálják iskolánk sportprogramjai is, többek között a 

mindennapos testnevelés megvalósulása, valamint a sportversenyeken való rendszeres 

részvétel. Figyelünk arra, hogy a hátránykompenzáció e téren is megvalósuljon és minél több 

olyan tanuló vegyen részt a sportrendezvényeken, akiknek korábban erre kevesebb lehetőségük 

adódott.  

A szociális jellegű problémák megoldását segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a szociális 

segélylehetőségek figyelemmel kísérésével és a szülőknek és tanulóknak nyújtott 

információkkal, az igénylés helyéről és módjáról. A családnak biztosítanak támogatást a 

szociális tanulmányi alapítványi ösztöndíjak. Ehhez a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a 

pályázati anyag elkészítésében és benyújtásában segítséget nyújt.  
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Az érintett tanulók tehetséggondozását a kulturális rendezvényeken való szerepeltetéssel 

valósítjuk meg, a rendezvények szervezésébe is minél nagyobb számban vonjuk be a rászoruló 

tanulókat. Segítjük tehetségük kibontakoztatását a sporttevékenységben is.  

Szükség esetén a szülőkkel való kapcsolattartással, a problémáknak a szülőkkel történő 

megbeszélésével, életvezetési tanácsokkal sokat segíthetünk. Középiskolai továbbtanulásnál a 

tanuló kollégiumban történő elhelyezését szorgalmazzuk, ha életkörülményei ezt indokolják.  

Organikus eredetű problémák, pszichés vagy tanulási nehézségek esetén szakemberhez 

irányítjuk az érintett tanulót. A szakértői bizottság véleménye alapján pedig az iskola fejlesztő 

pedagógusa, gyógypedagógusa fejleszti a tanulókat.  

Az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenység elsősorban a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős feladata, aki munkáját az intézményvezetővel, szaktanárokkal és a 

szülőkkel együttműködve végzi. Ha indokolt, a gyermekvédelmi intézmények, és szakemberek 

segítségét kéri.  

Minden tanév elején felmérés készül arról, hogy a roma kisebbségi tanulók közül kik 

szeretnének részt venni kisebbségi oktatásban. Ennek az oktatásnak meghatározott tanterve 

van. Célja a roma kisebbséghez tartozó tanulók beilleszkedésének elősegítése, kultúrájuk 

(irodalom, zene) megismertetése révén.  

Az iskola az SNI tanulóival a törvényben meghatározott óraszámban az iskolánk 

gyógypedagógusa dolgozik. Az iskolában van tanácsadó, aki a legproblémásabb esetekben 

nyújt segítséget, és szükség esetén továbbirányítja a Nevelési Tanácsadóba a problémás 

tanulókat.  

Az iskola szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere nyitott. A tapasztalat szerint a társadalmi 

helyzet befolyásolja az oktatás eredményességét. Az eredmények rosszabbak ott, ahol 

problémás és nem együttműködő a szülői háttér. Ezért együttműködésre törekszünk az iskolába 

járó tanulók szüleivel és az oktatási intézményeken kívül az alábbi társadalmi szervezetekkel:  

 

 önkormányzat  

 családsegítő szolgálat  

 védőnői hálózat  

 Nevelési Tanácsadó  

 Rendőrség  

 Vöröskereszt  

 

A kialakított kapcsolatokat az iskola többségében rendszeresen ápolja a tanulók érdekében.  

Az iskola esélyegyenlőségi törekvéseinek célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe 

véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. A közvetlen célcsoport: a sajátos nevelési 

igényű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és pedagógusaik. A hátrányos 

helyzetű gyerekek problémáinak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola 

minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:  

 

 a beiratkozásnál  

 tanításban, ismeretközvetítésben  

 a gyerekek egyéni fejlesztésében  

 az értékelés gyakorlatában  

 tanulói előmenetelben  

 dicséret, elismerés gyakorlatában  

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában  

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében  
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 a továbbtanulásban, pályaorientációban  

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében  

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel  

 

Az esélyegyenlőségi célok elérésének érdekében vállaljuk, hogy iskolánkban a hátránnyal élők 

semmilyen módon nem lesznek megkülönböztetve társaiktól, faji, vallási, egészségi, és 

szociális helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti a tanulókat.  

Az osztályfőnöki órák keretében a tanárok különös hangsúlyt fektetnek az etnikai és egyéb 

diszkrimináció társadalmi ellentmondásaira, ezek leküzdésére.  

Megismertetjük tanulóinkkal az „Útravaló” ösztöndíjprogramot.  

Törekszünk a jövőben az iskola akadálymentesítésére anyagi lehetőségeink függvényében.  

Az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető 

az iskolai esélyegyenlőségi program, ismerik és követik a benne foglaltakat.  

Az intézmény nevelői a pedagógiai programban megfogalmazott korszerű módszerek 

elsajátítását a szükséges továbbképzések elvégzésével szerzik meg. Az egyenlő bánásmód elvét 

sértő eseteket megszüntetjük.  

Az iskola esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósítása az intézmény minden nevelőjének 

feladata.  

A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását.  

A nevelői továbbképzések alkalmával minden nevelő számára biztosítjuk az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való részvételt. A tantestület 

tagjának ismernie kell az iskola esélyegyenlőségi céljaiban foglaltakat és aktívan közre kell 

működniük annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a tantestület minden 

tagjának kötelessége jeleznie azt az iskola gyermekvédelemért felelős nevelőinek.  
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2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 
 

 

2.13.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a szorgalom 

értékelése, osztályzása. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az 

osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. A 

magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni.  

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell.  

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél: 

 példás (5),  jó (4),  változó (3),  rossz (2) 

 

minősítést alkalmaz a pedagógus.  

 

A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

a tanuló:  

- magaviselete tanítási órákon, egy foglalkozásokon, szünetben, 

- tanuláshoz, munkához és a közösséghez való viszonya, 

- környezete, személyiségjegyei és 

- milyen elismerési, illetve elmarasztalási formákban részesült. 

 

A magatartás követelményei és minősítésének fokozatai: 

 

A tanulók magatartását az 1. évfolyamon félévkor és tanítási év végén, valamint a 2. 

évfolyamon félévkor az osztályfőnök szöveges értékeléssel minősíti. A 2. évfolyam félévétől a 

8. évfolyam végéig a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot a tájékoztató 

füzetbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Iskolánkban a magatartás értékelésének és 

minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5): a tanuló magatartása, ha:   

- kötelesség-és tisztelettudó tanáraival, felnőttekkel, társaival, kultúráltan viselkedik, 

- vállalt, illetve kapott megbízatásait példásan teljesíti, 

- osztályközösségben jó kezdeményezéseivel kitűnik, 

- társaival szemben segítőkész, betartja a Házirendet, 

- nincs igazolatlan mulasztása, 

- őrködik környezetének rendje felett, 

- tanulmányi eredményével iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti iskolánk 

hírnevét. 
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Jó (4): a tanuló magatartása, ha: 

- kötelesség- és tisztelettudó, 

- kultúráltan viselkedik, 

- megbízatásait teljesíti, de nem kezdeményező, 

- igyekszik a Házirend következetes betartására, 

- őrködik környezetének rendje felett, 

- nincs igazolatlan mulasztása, 

- igyekszik öregbíteni iskolánk hírnevét, 

- iskolai és iskolán kívüli viselkedése jó, 

- a megelőző félévben szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi 

büntetése nem volt.  

 

Változó (3): a tanuló magatartása, ha:  

- kötelességét pontatlanul teljesíti, időnként udvariatlan, tanáraival, társaival szemben 

figyelmetlen, 

- megbízatásait pontatlanul teljesíti, 

- tanítási órákon fegyelmezetlenségével zavarja az órai munkát, 

- a Házirend betartásában nem következetes, 

- legfeljebb 6 óra igazolatlan mulasztása volt a megelőző félévben, 

- környezete tisztaságára és az iskolai berendezésekre nem mindig vigyáz, 

- tapasztalható igyekezete a hibák kijavítására, 

- a megelőző félévben intézményvezetői figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nem 

volt.  

 

Rossz (2): a tanuló magatartása, ha: 

- hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tűnik ki, 

- a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja,  

- iskolában és iskolán kívül súlyosan vét a Házirend ellen, 

- tanítási órákon és szünetekben társainak általában rossz példát mutat, 

- környezetére és az iskolai berendezésekre nem vigyáz, 

- hat óránál több igazolatlan mulasztása volt.  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

2.13.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon félévkor és tanítási év végén, valamint a 2. évfolyam 

félévekor az osztályfőnök szöveges értékeléssel minősíti. A 2. évfolyam félévétől a 8. 

évfolyamon végéig a tanulók szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot a tájékoztató füzetbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének 

követelményei a következők.  

 

A szorgalom érdemjegye nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A szorgalom 

értékelésének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes tanuló az iskola vagy az 

osztály tanulmányi rangsorában milyen helyet foglal el, hanem azt, hogy saját képességeihez, 

eddigi tanulmányi eredményéhez viszonyítva az értékelt időszakban milyen eredményt ért el. 
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Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: 

példás (5),  jó (4),  változó (3),  hanyag (2) 

 

Szöveges értékelés: 

Az első osztályban félévkor és tanév végén: 

megfelelt,  jól megfelelt,  kiválóan megfelelt 

minősítést alkalmaz a pedagógus.  

 

A tanulók szorgalmának értékelésekor figyelembe kell venni az alábbiakat: 

- motiváltság, 

- a tudás megszerzésének igénye, 

- egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény, 

- a tanulási folyamatban való részvétel, 

- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés megléte vagy hiánya, 

- tanórai tevékenység, 

- plusz tevékenységek. 

 

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Példás (5): a tanuló szorgalma, ha: 

- kötelesség teljesítése kifogástalan, öntevékeny, önálló feladatainak teljesítésében még 

tanítás nélküli időben is, a tanórákon való aktivitása kimagasló, 

- adottságaihoz képest jól felkészül a tanítási órákra, feladatainak teljesítésére, 

- tanítási órákon tevékenyen részt vesz, 

- korábbi tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja,  

- minden tárgyból igyekszik teljesíteni erejéhez mérten a követelményeket, füzetei, 

tankönyvei tiszták, becsomagoltak, írásbeli munkájának külalakja szép tetszetős, 

áttekinthető, 

- rendszeresen olvas, bővíti ismereteit, tagja a könyvtárnak, 

- őrködik környezetének rendje felett. 

 

Jó (4): a tanuló szorgalma, ha: 

- iskolai és otthoni munkájában pontos, 

- erejéhez, adottságához képest jól felkészült a tanítási órákra, a tanítási órákon 

tevékenyen részt vesz, vállalt kötelezettségeit teljesíti, 

- felszerelései és írásbeli munkái általában rendesek, 

- tanulmányi eredményét megtartja, tagja az ifjúsági könyvtárnak, 

- őrködik környezetének rendje felett. 

 

Változó (3): a tanuló szorgalma, ha: 

- iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít törekvést, 

- kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti, 

- sokszor otthon hagyja a tanítási órákra szükséges felszerelést, 

- többször nincs kész a házi feladata, 

- írásbeli munkája és rendszeretete, felszerelésének állapota kifogásolható, 
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- tanulmányi eredményében visszaesés (1-2 tantárgyból) tapasztalható a megelőző 

időszakhoz képest.  

 

Hanyag (2): a tanuló szorgalma, ha: 

- képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

- nagymérvű a visszaesés (3-4 tantárgy) tanulmányi eredményeiben a megelőző 

időszakhoz képest, 

- a megelőző félévben intézményvezetői intése, vagy nevelőtestületi büntetése volt, 

- kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan, felszereléseit nem tartja 

rendben, sokszor otthon hagyja, házi feladata sokszor nincs kész, 

- füzetei, írásbeli munkájának külalakja rendeletlen, írása csak nehezen olvasható. 

 

2.13.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

2.13.3.1  Büntetés (Nkt. 58. §.) 

 

Az iskolában adható büntetési formák: 

Azt a tanulót, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, vagy 

- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

- igazolatlanul mulaszt, vagy 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének, 

büntetésben kell részesíteni. 

 

Figyelembe kell venni: 

- a tanuló életkori 

- személyiségi tulajdonságait, valamint  

- a fegyelemsértés és  

- a kötelességszegés súlyát és gyakoriságát 

A fegyelmi intézkedés vagy a fegyelmi büntetés sohasem lehet megtorló vagy a tanulóra nézve 

megalázó jellegű. A testi fenyítés minden formájának alkalmazása tilos. 

 

Büntetési formák: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- nevelői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- osztályfőnöki megrovás 

- intézményvezetői figyelmeztetés 

- intézményvezetői intés 

- intézményvezetői megrovás 

- tantestületi figyelmeztetés 

- tantestületi intés 

- tantestületi megrovás 

 

Kezdeményezheti: 

- iskolavezetés 

- osztályfőnök 

- szaktanárok 

- munkaközösség-vezetők 
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- diákközösség 

- iskola dolgozói 

 

Súlyos fegyelmi vétség esetén a Köznevelési Törvény 58.§. (3-5) szerint kell eljárni. 

A büntetést írásba kell foglalni, az osztálynaplóba kell vezetni és azt a szülő tudomására kell 

hozni. 

 

2.13.3.2  Kártérítés (Nkt. 59. §.) 

 

A tanuló által az iskolában jogellenesen okozott kárért (szándékosan vagy gondatlanságból 

okozott rongálás) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a tanulónak kell felelnie. A 

fegyelmi eljárásról, illetve kártérítési kötelezettség megállapításáról a szülőket kellő időben kell 

értesíteni. 

A kisebb, könnyen megállapítható értékű károkat (pl. ablaktörés) teljes értékben köteles 

megtéríteni a tanuló.  

A szándékos rongálás fegyelmi büntetést is von maga után. 

 

2.13.3.3  Jutalmazás (Nkt. 58. §.) 

 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát és az iskola hírnevét növelő bármilyen 

teljesítményért (pl.: sportversenyen elért helyezés) szaktárgyi, illetve tantestületi dicséretekkel 

jutalmazza. Ezek bekerülhetnek a bizonyítványba, a naplóba, valamint a törzskönyvbe 

osztályfőnöki aláírással. 

A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért: 

- szaktanári,  

- osztályfőnöki vagy  

- intézményvezetői dicséretben részesülhetnek.  

Ezt az ellenőrző könyvbe lehet jegyezni, és figyelembe kell venni a félévi, illetve év végi 

magatartás vagy szorgalom osztályzatban. 

 

Az iskolai jutalmazás lehetséges formái: 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- intézményvezetői dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén: 

szaktárgyi teljesítményért, 

példamutató teljesítményért, 

kiemelkedő szorgalomért, 

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők.  

 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át elért eredményért tanulók „Vári Emil 

díjban”, „Jó tanuló, jó sportoló díjban”, Napsugár díjban” részesülhetnek, valamint oklevelet 

és könyvjutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 
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át. Az egyes tanévek végén szintén jutalomban részesülhetnek azok a tanulók, akik kulturális 

téren végzett munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 

 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

 

e) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

2.13.3.3.1  A tanulók jutalmazásának elve: 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:  

          - eredményes, kulturális tevékenységet folytat, 

          - kimagasló sportteljesítményt ér el, 

    - a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.   

 

2.13.3.3.1.1  A jutalmazás formái 

 

a) Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- intézményvezetői dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba 

be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, ajándékutalvánnyal 

jutalmazhatók, az alábbiak szerint, melyet az iskola költségvetéséből kell fedezni: 

 

                 - 1-2. évfolyam:   kitűnő,  - jeles: egy négyes   

                 - 3-4. évfolyam:   kitűnő, –  jeles: egy négyes 

            - 5-6. évfolyam:   kitűnő, –  jeles: kettő négyes 

            - 7-8. évfolyam:   kitűnő, -  jeles: három négyes 

 

A tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, a megyei versenyen 1-6. helyezést elért, országos 

versenyen 1-10. helyezést elért, és az ezeken felül díjazott tanulók jutalomkönyvben 

részesülnek a tanév végén. A jutalom odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség 

javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt. 
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2.14 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, egész napos iskola, tanulószoba) ideje nem lehet több 

1–1,5 óránál. 

 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek 

kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. 

A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely 

elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a 

rendszeres házi feladat. 

 

A házi feladat lehet: 

- szóbeli vagy  

- írásbeli munka, vagy  

- egyszerre mindkettő.  

 

A házi feladatok célja, hogy a tanulók:  

- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,  

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

- segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

 

A házi feladat ellenőrzése: 

- A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.  

- Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell. 

 

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától. 

 

Házi feladatok lehetnek: 

- feladatgyűjteményből adott feladatok, 

- tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 

- vázlatkészítés, 

- leíró vagy elemző munkák, 

- házidolgozat, 

- gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve 

- számítógépes feladat. 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés, az önálló tanulás erősítését, a 

gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával 

kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 
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 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

 Egész napos nevelés és oktatás: az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni 

tanítási időszakban – melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a 

következő tanítási napokra is felkészülnek – kötelező tanórai foglalkozások, a nem 

kötelező tanórai foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés 

foglalkozásai időkeretében.  

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot. 

 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni.  

 A tantárgyak, modulok órarendjének kialakításakor törekszünk a minden napi arányos 

terhelésre. Az eltérő egyéni adottságokra épített képességek fejlesztését, differenciált 

házi feladattal valósítjuk meg.  

 A házi feladat ellenőrzése a napköziben és a tanulószobán minden feladatból 

mennyiségi és minőségi.  

 Az otthoni ellenőrzés a szülő feladata és kötelessége. A tanár és a tanító minden házi 

feladatot ellenőriz a saját módszerei szerint. 

 A tanuláshoz szükséges forrásokat: tankönyveket, munkafüzeteket, kísérleti 

eszközöket, mérőeszközöket, a könyvtárban végzendő munka lehetőségét, 

számítógépeket, Internet elérhetőségét biztosítjuk.  
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2.15 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 
 

 
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban, mint az ország többi általános és 

középiskolájában 2015 óta a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT-et 

használjuk. 

 

A Magyar Diáksport Szövetség arra vállalkozott, hogy létrehozza a 21. század 

követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő 

eszközt.  

A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszigtartó fizikai 

aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 

családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

A Magyar Diáksport Szövetség speciálisan erre a célra tervezett és gyártott, hitelesített 

eszközöket bocsátott az iskolák rendelkezésére.  

 

 

Fittségi profil megnevezése Fittségi tesztfeladat megnevezése Vizsgált terület 

Testösszetétel és                   
tápláltsági profil 

Testtömeg mérése 
Testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérés Testzsírszázalék 

Aerob fittségi                      
(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt                         
(20 méter vagy 15 méter) 

Aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt 
Hasizomzat ereje és erő-

állóképessége 

Törzsemelés teszt Törzsfeszítő izmok ereje 

Ütemezett fekvőtámasz teszt Felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése Kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt Láb robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt 
Térdhajlítóizmok nyújthatósága, 
csípőizületi mozgásterjedelem 

5. táblázat: A NETFIT® fittségi profiljai és tesztjei 

 

I. Testösszetétel és tápláltsági profil  

 

1. Testmagasság mérése 
 

 A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

  - falra szerelhető stadiométer 

  - méréshez szükséges adatlap 
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2. Testtömeg mérése 

 

 A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

  -kalibrált személymérleg vagy BIA mérleg 

  -tiszta, kemény, vízszintes felület 

  - méréshez szükséges adatlap 

 

3. Testtömegindex 

 

A testtömegindex az egyén testmagasság és testtömeg értékeit felhasználva egy 

arányszámot kapunk. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget 

osztjuk a méterben mért testmagasság négyzetével. BMI = testtömeg kg/ 

testmagasság2 

 

 

Életkor       
(év) 

LÁNYOK BMI FIÚK 

Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

  

Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

❼ ≤ 13,9 14,0 - 17,9 18,0 - 20,8 20,9 ≤ ≤ 14,0 14,1 - 18,0 18,1 - 21,0 21,1 ≤ 

❽ ≤ 14,1 14,2 - 18,5 18,6 - 21,9 22,0 ≤ ≤ 14,2 14,3 - 18,6 18,7 - 22,0 22,1 ≤ 

❾ ≤ 14,4 14,5 - 19,3 19,4 - 23,2 23,3 ≤ ≤ 14,5 14,6 - 19,3 19,4 - 23,2 23,3 ≤ 

❿ ≤ 14,8 14,9 - 20,1 20,2 - 24,5 24,6 ≤ ≤ 14,8 14,9 - 20,1 20,2 - 24,4 24,5 ≤ 

⓫ ≤ 15,3 15,4 - 21,0 21,1 - 25,8 25,9 ≤ ≤ 15,2 15,3 - 20,8 20,9 - 25,5 25,6 ≤ 

⓬ ≤ 15,9 16,0 - 22,0 22,1 - 26,9 27,0 ≤ ≤ 15,6 15,7 - 21,4 21,5 - 26,4 26,5 ≤ 

⓭ ≤ 16,6 16,7 - 22,8 22,9 - 27,9 28,0 ≤ ≤ 16,1 16,2 - 22,2 22,3 - 27,2 27,3 ≤ 

⓮ ≤ 17,2 17,3 - 23,5 23,6 - 28,6 28,7 ≤ ≤ 16,7 16,8 - 22,9 23,0 - 27,9 28,0 ≤ 

⓯ ≤ 17,7 17,8 - 24,0 24,1 - 29,1 29,2 ≤ ≤ 17,3 17,4 - 23,5 23,6 - 28,5 28,6 ≤ 

⓰ ≤ 18,1 18,2 - 24,4 24,5 - 29,5 29,6 ≤ ≤ 17,8 17,9 - 24,1 24,2 - 29,1 29,2 ≤ 

⓱ ≤ 18,4 18,5 - 24,8 24,9 - 29,8 29,9 ≤ ≤ 18,3 18,4 - 24,6 24,7 - 29,6 29,7 ≤ 

⓲ ≤ 18,5 18,6 - 24,9 25,0 - 29,9 30,0 ≤ ≤ 18,5 18,6 - 24,9 25,0 - 29,9 30,0 ≤ 

7. táblázat: A 7-18 éves tanulókra vonatkozó BMI-kategóriaértékek nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 

 

 

4. Testzsírszázalék mérése 

 

 A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

  - OMRON testzsírszázalékmérő készülék 

  - fertőtlenítőszer 

  - papírtörlő 

  - tiszta, kemény, vízszintes felület 

  - méréshez szükséges adatlap 
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Életkor       
(év) 

F I Ú K Testzsírszázalék L Á N Y O K  

Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

  Sovány 
Egészség-

zóna 
Fejlesztés 
szükséges 

Fokozott 
fejlesztés 
szükséges 

❼ ≤ 8,2 8,3 - 18,8 18,9 - 26,9 27,0 ≤   ≤ 10,0 10,1 - 20,8 20,9 - 28,3 28,4 ≤ 

❽ ≤ 8,3 8,4 - 18,8 18.9 - 26,9 27,0 ≤   ≤ 10,4 10,5 - 20,8  20,9 - 28,3 28,4 ≤ 

❾ ≤ 8,6 8,7 - 20,6 20,7 - 30,0 30,1 ≤   ≤ 10,9 11,0 - 22,6 22,7 - 30,7  30,8 ≤ 

❿ ≤ 8,8 8,9 - 22,4 22,5 - 33,1 33,2 ≤   ≤ 11,5 11,6 - 24,3 24,4 - 32,9 33,0 ≤ 

⓫ ≤ 8,7 8,8 - 23,6 23,7 - 35,3 35,4 ≤   ≤ 12,1 12,2 - 25,7 25,8 - 34,4 34,5 ≤ 

⓬ ≤ 8,3 8,4 - 23,6 23,7 - 35,8 35,9 ≤   ≤ 12,6 12,7 - 26,7 26,8 - 35,4 35,5 ≤ 

⓭ ≤ 7,7 7,8 - 22,8 22,9 - 34,9 35,0 ≤   ≤ 13,3 13,4 - 27,7 27,8 - 36,2 36,3 ≤ 

⓮ ≤ 7,0 7,1 - 21,3 21,4 - 33,1 33,2 ≤   ≤ 13,9 14,0 - 28,5 28,6 - 36,7 36,8 ≤ 

⓯ ≤ 6,5 6,6 - 20, 1 20,2 - 31,4 31,5 ≤   ≤ 14,5 14,6 - 29,1 29,2 - 37,0 37,1 ≤ 

⓰ ≤ 6,4 6,5 - 20,1 20,2 - 31,5 31,6 ≤   ≤ 15,2 15,3 - 29,7 29,8 - 37,3 37,4 ≤ 

⓱ ≤ 6,6 6,7 - 20,9 21,0 - 32,9 33,0 ≤   ≤ 15,8 15,9 - 30,4  30,5 - 37,8 37,9 ≤ 

⓲ ≤ 6,9 7,0 - 22,2 22,3 - 35,0 35,1 ≤   ≤ 16,4 16,5 - 31,3 31,4 - 38,5 38,6 ≤ 

9. táblázat: A 7-18 éves tanulókra vonatkozó testzsírszázalék-kategóriaértékek nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 1 

   1:  A táblázatban szereplő határértékek a krónikus betegségek rizikófaktorai és a testzsírszázalék-értékek közötti                                            
összefüggés alapján kerültek kialakításra.  

 

 

II. Aerob fittségi (állóképességi) profil 

 

1. Aerob kapacitás becslése- állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) 

 

Az aerob kapacitás a szervezet maximális oxigénfelvevő képességét jellemző érték, z 

általános fittségi állapot szempontjából a legfontosabb funkcionális terület.  

 

 A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

- legalább 17 m hosszú tiszta, csúszásmentes, kemény felületű talaj 

- hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

- a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón (cd, pendrive) 

- jelzőbóják 

- a teszthez szükséges adatlapok 

- kényelmes ruházat és csúszásmentes cipő 

 

III. Vázizomzat fittségi profil 

 

A vázizomzat fittségi profil az egyes izomcsoportok erejét és erő- állóképességet vizsgálja. 

A nem megfelelő szintű izomerő, erő-állóképességi sérülésveszélyhez, mozgásszervi 

megbetegedések kialakulásához, hátfájdalmakhoz vezethet az életkor előrehaladásával. A 
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felsőtest, így a törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága fontos szerepet játszik a megfelelő 

testtartás kialakításában, a deréktáj megfelelő működéségben, valamint a derékfájdalmak 

megelőzésében. A NETFIT  tesztek közül a vázizomzat fittségével az ütemezett 

hasizomteszt, a törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz teszt, a kézi szorítóerő mérése 

és a helyből távolugrás teszt foglalkozik.  

 

  

1. A hasizom erő állóképességének mérése – az ütemezett hasizom teszt 

 

Az ütemezett hasizom tesztnek nem célja a teljes felülés, így az 5. ágyéki csigolya és a 

keresztcsont közötti elmozdulásnak minimális, a csípőhajlító izmok aktivitása 

minimalizált, a belső és a külső ferde, illetve keresztirányú hasizmok aktivitása 

növekszik, valamint az alsó és felső egyenes hasizmok aktivitása maximalizált. Az 

ütemezett hasizom tesztben az elnevezés a folyamatos hangjelzésre történő végrehajtást 

jelöli. 

 

  A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök  

  

- filcszőnyeg/polifoam 

- életkori csoportnak megfelelő szélességű távolságjelző csík 

- a távolságjelző csík rögzítéséhez szükséges ragasztószalag 

- hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

- a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón (cd, pendrive) 

- a teszthez szükséges adatlapok 

 

Életkor       
(év) 

F I Ú K Ütemezett hasizom teszt (db) L Á N Y O K  

Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

  

Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

❼ < 4 4 ≤ < 4 4 ≤ 

❽ < 6 6 ≤ < 6 6 ≤ 

❾ < 9 9 ≤ < 9 9 ≤ 

❿ < 12 12 ≤ < 12 12 ≤ 

⓫ < 15 15 ≤ < 15 15 ≤ 

⓬ < 18 18 ≤ < 18 18 ≤ 

⓭ < 21 21 ≤ < 18 18 ≤ 

⓮ < 24 24 ≤ < 18 18 ≤ 

⓯ < 24 24 ≤ < 18 18 ≤ 

⓰ < 24 24 ≤ < 18 18 ≤ 

⓱ < 24 24 ≤ < 18 18 ≤ 

⓲ < 24 24 ≤ < 18 18 ≤ 

11. táblázat: Az ütemezett hasizom teszt zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 

 

2. A törzsfeszítő izomzat ereje- törzsemelés teszt 

 

A felsőtest, így törzsfeszítő izomok ereje és nyújthatósága fontos szerepet játszik a 

gerinc megfelelő működésében a megfelelő testtartás kialakításában és a 



484 

 

derékfájdalmak megelőzésében. A törzsemelés teszt során egy lassú kontrollált 

törzsemelést kell végezni, amelynek magassága 30 cm-en maximalizálva van, annak 

érdekében, hogy a hiperextenziót elkerüljük.  

 

  A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök  

- tiszta, kemény, vízszintes felület 

- filcszőnyeg 

- jelölő eszköz (pl. krétával rajzolt pont) a tekintet fókuszálásához  

- tolómérő az eredmények leolvasásához 

- a teszthez szükséges adatlapok 

- laza sportruházat 

 

 

Életkor 
(év) 

Törzsemelés teszt (cm) 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

❼ < 15 15 - 30 

❽ < 15 15 - 30 

❾ < 15 15 - 30 

❿ < 23 23 - 30 

⓫ < 23 23 - 30 

⓬ < 23 23 - 30 

⓭ < 23 23 - 30 

⓮ < 23 23 - 30 

⓯ < 23 23 - 30 

⓰ < 23 23 - 30 

⓱ < 23 23 - 30 

⓲ < 23 23 - 30 

12. táblázat: A törzsemelés teszt zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 

 

 

3. A felsőtest izomereje, erő- állóképessége – ütemezett fekvőtámasz teszt 

 

A felsőtest izomereje és az erő- állóképessége fontos a mindennapi életben, a szervezet 

egészséges működéséhez és a helyes testtartás fenntartásához, kialakításához.  

 

Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz helyzetben 90 fokos 

könyökszögben végzett karhajlítás - karnyújtást folyamatos hangjelzésre kell végezni. 

 

 

  A mérés végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök  

 

- hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó 

- a teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón (cd, pendrive) 
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- a teszthez szükséges adatlapok 

- tiszta, csúszásmentes, kemény felület 

- laza sportruházat és csúszásmentes cipő 

 

Életkor       
(év) 

F I Ú K Ütemezett fekvőtámasz teszt (db) L Á N Y O K  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

❼ < 4 4 ≤ < 4 4 ≤ 

❽ < 5 5 ≤ < 5 5 ≤ 

❾ < 6 6 ≤ < 6 6 ≤ 

❿ < 7 7 ≤ < 7 7 ≤ 

⓫ < 8 8 ≤ < 7 7 ≤ 

⓬ < 10 10 ≤ < 7 7 ≤ 

⓭ < 12 12 ≤ < 7 7 ≤ 

⓮ < 14 14 ≤ < 7 7 ≤ 

⓯ < 16 16 ≤ < 7 7 ≤ 

⓰ < 18 18 ≤ < 7 7 ≤ 

⓱ < 18 18 ≤ < 7 7 ≤ 

⓲ < 18 18 ≤ < 7 7 ≤ 

13. táblázat: Az ütemezett fekvőtámasz teszt zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 

 

 

4. A kéz szorítóerejének mérése 

 

A kéz szorítóerő mérésével az alkar és a kéz izmainak maximális ereje vizsgálható, 

amely számos cselekvésnél, munkamozdulatnál vagy sportmozgásnál meghatározó 

tényező. A felsőtest egészséges, koordinált mozgásához nélkülözhetetlen a kéz- csukló- 

alkar rendszer megfelelő működése. A kézi szorítóerő szoros korrelációt mutat más 

izomerőt vizsgáló tesztekkel, megbízható jelzője a felsőtest izomerejének.  

 

 A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 

- Elektronikus, hitelesített kézi dinamométer állítható markolattal 

- a teszthez szükséges adatlapok 

 

 

Életkor       
(év) 

F I Ú K Kézi szorítóerő mérés (kg) L Á N Y O K  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

❼ < 16,5 16,5 ≤ < 13,0 13,0 ≤ 

❽ < 17,0 17,0 ≤ < 13,5 13,5 ≤ 

❾ < 17,5 17,5 ≤ < 14,0 14,0 ≤ 

❿ < 18,0 18,0 ≤ < 14,5 14,5 ≤ 

⓫ < 18,5 18,5 ≤ < 15,0 15,0 ≤ 

⓬ < 19,0 19,0 ≤ < 15,5 15,5 ≤ 
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⓭ < 20,0 20,0 ≤ < 16,0 16,0 ≤ 

⓮ < 23,5 23,5 ≤ < 16,5 16,5 ≤ 

⓯ < 27,5 27,5 ≤ < 17,5 17,5 ≤ 

⓰ < 32,0 32,0 ≤ < 19,5 19,5 ≤ 

⓱ < 35,5 35,5 ≤ < 22,0 22,0 ≤ 

⓲ < 38,0 38,0 ≤ < 25,5 25,5 ≤ 

14. táblázat: A kézi szorítóerő mérésének zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 

 

 

5. A láb robbanékony ereje- helyből távolugrás teszt 

 

A helyből távolugrás egyszerűen végrehajtható motoros próba, ezért már 

gyerekkortól kezdve alkalmazható. Az elugrást páros lábról páros lábra kell 

végrehajtani, amelyet a kar lendítése segít.  

 

 A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

 

- csúszásmentes, viszonylag kemény, biztonságos felület 

- mérőszalag az eredmény leolvasásához 

- kréta vagy szigetelőszalag az elugró vonal jelöléséhez  

- a teszthez szükséges adatlapok 

- kényelmes ruházat és csúszásmentes cipő 

- a talajra egymástól 10 cm –re rajzolt, párhuzamos vonalak segítik a 

könnyebb eredményleolvasását és a tanulók tájékozódását 

 

Életkor       
(év) 

F I Ú K Helybő távolugrás teszt  (cm) L Á N Y O K  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

❼ < 113 113 ≤ < 110 110 ≤ 

❽ < 118 118 ≤ < 115 115 ≤ 

❾ < 123 123 ≤ < 120 120 ≤ 

❿ < 128 128 ≤ < 125 125 ≤ 

⓫ < 135 135 ≤ < 130 130 ≤ 

⓬ < 148 148 ≤ < 133 133 ≤ 

⓭ < 160 160 ≤ < 135 135 ≤ 

⓮ < 171 171 ≤ < 137 137 ≤ 

⓯ < 180 180 ≤ < 139 139 ≤ 

⓰ < 188 188 ≤ < 140 140 ≤ 

⓱ < 195 195 ≤ < 141 141 ≤ 

⓲ < 201 201 ≤ < 142 142 ≤ 

15. táblázat: A helyből távolugrás teszt zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 
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IV. Hajlékonysági profil 

 

1. A térdhajlító izmok nyújthatósága- hajlékonysági teszt 

 

A testtartásért felelős izmok kellő ereje és nyújthatósága, valamint a megfelelő izületi 

mozgásterjedelem fenntartása fontos a mozgatórendszer egészségének megőrzése 

érdekében. Ebben a tesztben a mérés egy időben csak az egyik oldalt érinti, így 

meghatározható a térdhajlító izmok nyújthatóságában fellépő a térdek egyidejű 

hiperextenziója. A teszt megbízható eredménnyel szolgál a térdhajlító izmok 

nyújthatóságáról. Mindkét oldal eredményeit összehasonlítva más, a térdhajlító izmokra 

vonatkozó egzakt kritériummérések eredményeivel, magas korrelációt kapunk. 

 

 A teszt végrehajtásához szükséges alapvető feltételek, eszközök 

- mérődoboz a tetején skálával 

- vonalzó az eredmény pontos leolvasásához 

- a teszthez szükséges adatlapok 

 

 

Életkor       
(év) 

F I Ú K Hajlékonysági teszt  (cm) L Á N Y O K  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

  

Fejlesztés 
szükséges 

Egészségzóna 

❼ < 20,0 20,0 ≤ < 23,0 23,0 ≤ 

❽ < 20,0 20,0 ≤ < 23,0 23,0 ≤ 

❾ < 20,0 20,0 ≤ < 23,0 23,0 ≤ 

❿ < 20,0 20,0 ≤ < 23,0 23,0 ≤ 

⓫ < 20,0 20,0 ≤ < 25,0 25,0 ≤ 

⓬ < 20,0 20,0 ≤ < 25,0 25,0 ≤ 

⓭ < 20,0 20,0 ≤ < 25,0 25,0 ≤ 

⓮ < 20,0 20,0 ≤ < 25,0 25,0 ≤ 

⓯ < 20,0 20,0 ≤ < 31,0 31,0 ≤ 

⓰ < 20,0 20,0 ≤ < 31,0 31,0 ≤ 

⓱ < 20,0 20,0 ≤ < 31,0 31,0 ≤ 

⓲ < 20,0 20,0 ≤ < 31,0 31,0 ≤ 

16. táblázat: A hajlékonysági teszt zónahatárai nemek és életkorcsoportok szerinti bontásban 
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III.   A pedagógiai program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 
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IV.   Záradékok 
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