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„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.
Amit lát is, már inkább megjegyzi.
De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz,
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)
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Az Alapító Okiratban szereplő információk
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Székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske utca 22.
6000 Kecskemét, Felsőkomárnok utca 2.
Alapító szerv neve: Mátrix Oktatási Kft.
Alapítói jogkör gyakorlója: Józan Csaba
Alapító székhelye: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4.
Fenntartó neve: Mátrix Oktatási Kft.
Fenntartó székhelye: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4.

Alapfeladatok:
Általános iskolai nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Felnőtt oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
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Az iskola és társadalmi környezete
A szakközépiskola Kecskeméten évek óta zavartalanul üzemel. Az épületről elmondható, hogy
maradéktalanul megfelelnek a korszerű oktatási-nevelési környezeti elvárásainak. Az oktatási épület
műszaki állapota, tárgyi felszereltsége is kiváló.
Az általános iskola, két helyszínen indul a 2020/2021-es tanévben. A kecskeméti iskola épülete, pár éve
nagyon szépen fel lett újítva és ki lett alakítva egy modern, 4 tantermes, tornaszobával is felszerelt
oktatási – nevelési komplexum. A budapesti épületünk a Kós Károly téren van a 19-ik kerületben.
Hatalmas épület várja a gyerekeket 9 tanteremmel, nagy előadóval, tornaszobával, világos nagy
terekkel. Állandó délelőtti tanítási rend szerint dolgozunk. Az iskola pedagógiai programja és helyi
tanterve felépítés szempontjából gyermekközpontú, fontos célunk az önmegismerés, önkontroll,
önállóság, felelősség önmagunk iránt, az önkifejezés igényére irányuló nevelés-oktatás.
Szeretnénk a környezettel harmóniában élő, a környezetet védő, testileg, lelkileg egészséges felnövekvő
nemzedéket kiengedni iskolánk falai közül, akik megfelelő pályaorientációval fel tudnak készülni a
felnőtt élet kihívásaira.
A tanulókkal való egyéni bánásmódra, személyiségük fejlesztésére, a hazaszeretetre és az európai
azonosságtudatra, az egyetemes kultúra értékeinek megőrzésére neveljük gyermekeinket tanórán kívüli
szervezett foglalkozásokon, és a tanítási órákon egyaránt.
Az általános iskolában 8 évfolyamos általános műveltséget megalapozó, a középfokú oktatásra
felkészítő oktató-nevelő munka folyik, a szakközépiskolában pedig nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelés-oktatás zajlik 9-11, évfolyamon az általános feltételek szerint.
Gyermekeinknek biztosítjuk a mindennapi testmozgást. A testnevelés órák helyszínei változók,
amennyiben a körülmények lehetővé teszik, akkor természeti környezetben folynak az órák. Mindkét
városban a gyerekek tudnak, hatalmas, fákkal körül ölelt futópályákon futni, lehetőség van jó idő esetén,
Kecskeméten a közeli Arborétumban tartalmas tanulmányi sétákat tenni, Budapesten pedig hatalmas
parkok vannak az iskola közvetlen közelében ahol nagyokat tudnak játszani a gyerekek.
A tanulóknak biztosítunk korcsolyázási és úszási lehetőségeket is. Tanulóinknak lehetőségük van
bekapcsolódni az iskolai szakkörök képesség kibontakoztató, és felzárkóztató foglalkozások munkájába.
Szükség van a hátrányos körülmények közül érkező tanulók felzárkóztatására is. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókat integrációs programmal segítjük, egyéni fejlesztési terv alapján, új
pedagógiai módszerek segítségével. Lehetőséget biztosítunk napközi otthonos foglakozáson való
részvételre.
Iskolánk integrált oktatás keretében foglakozik a sajátos nevelési igényű tanulókkal.
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I. PEDAGÓGIAI PROGRAM

1.Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
1.1.

Alapelveink

A gyerekkor az élet bármely szakaszával egyenrangú, élményvilága azonban a felnőttkor szempontjából
meghatározó. Iskolánkban diákjainknak örömteli, színes, kiegyensúlyozott életet szeretnénk biztosítani,
ezért szerető gondoskodással vesszük őket körül, érzelmi és szociális biztonságot nyújtunk nekik. A
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő célok és módszerek alapján tervezzük meg a
tevékenységeiket. Célunk a ránk bízott gyermekek képességeinek teljes körű kibontakoztatása,
ismereteik bővítése, személyiségük pozitív alakítása. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink differenciált
fejlesztést kapjanak, az osztályközösségben segítő, biztonságot nyújtó légkör vegye őket körül.
Az iskolába lépéstől nyomon követjük a gyermekek tudásának alakulását, mert úgy gondoljuk,
mindenkinek van tehetsége valamihez, és feladatunk, a tehetség felismerése, kibontakozása.
Kiemelt célunknak tartjuk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozását.
Együttműködő pedagógusközösségünk képes arra, hogy a gyerekekből önálló, motiváltan tanuló
diákokat neveljen, és ehhez megfelelő módszereket és eljárásokat használjon.
Céljaink megvalósításában együttműködünk a szülői házzal. Tiszteletben tartjuk a gyermekeiket ránk
bízó családok értékrendjét és kulturális szokásait. Fontos az iskolánkba járó diákok szociális helyzetéből
adódó hátrányainak kompenzációja is.
A pedagógiai folyamat minden kapcsolatrendszerében (diák – diák, tanár – diák, tanár-szülő, tanár –
tanár) jelen van a tolerancia, a szolidaritás és az együttműködés, mint alapelv.
Jó iskolai légkör
Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkörmegteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek, és a
felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű
emberként élheti meg önmagát.
Az iskolai élet demokratizmusa
Iskolánk pedagógusai és vezetői igyekeznek olyan irányítási alapelvek szerint nevelni a tanulókat,
amelyek biztosítják a gyerekeket megillető jogok, valamint a tőlük elvárt kötelességek érvényesítését. A
szabályalkotásban mindenki részt vehet, részt vesz. A döntéshozatal után a többségi vélemény mindenki
által betartandó.
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Általános emberi értékek
Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük

való azonosulásra. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
Egyenrangúság elve
Nevelő-oktató munkánk két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a
nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló ennek nem tárgya, hanem alanya.
A pedagógus koordinátor szerepe
A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége
kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez
szükséges. A személyes tapasztalatszerzés és a tanulói öntevékenység lehetőségeinek megteremtésével,
motivációval az aktivitásbiztosítása.
Komplexitás elve
A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi
törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolnunk.
Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve
A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell biztosítani.
A külső hatások elve
Pedagógusaink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a
tanulók az iskolán kívül, mindennapi életük során szereznek.
A következetesség elve
Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a
tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének kreativitásának kibontakoztatására. A tanári
szabadságból adódó önállóság felelősség teljes alkalmazása.
1.2.

Céljaink

Általános emberi értékek
Létünk értékeinek, társas kapcsolatainak, egymás személyiségének és az egyetemes emberi jogoknak
tiszteletben tartása, a másság elfogadása, tolerancia.
A tudás, mint hatalom és mint erőforrás
Iskolánk nevelési-oktatási célja, hogy nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető
alapműveltséget, készítse fel őket az új társadalmi elvárások befogadására, megvalósítására.
Olyan iskola kialakítása, amelyben a gyerekek személyisége a pedagógusok, a szülők és a tanulók közös
tevékenységével fejlődik, az oktató-nevelő munka együttes összefogására épül. A tanulók
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gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új ismeretanyag megértésére
és alkalmazására, igényük legye az önképzésre és a folyamatos önművelésre.
A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus tanulással
szemben. A tanulás tanítása. A kulcskompetenciák fejlesztése.
A tanulók kapjanak lehetőséget a korszerű ismeretszerzés módjainak megismerésére, sajátítsák el az
adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az Interneten való keresés stratégiáját.
Kulturált viselkedési normák
Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki életük legkülönbözőbb
területein, betartva az egymás iránti viselkedés legalapvetőbb illemszabályait.
A testi és lelki egészség
Testileg, szellemileg egészséges, edzett nemzedéket kell nevelnünk.
Környezettudatos magatartás
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy érdeklődjenek a társadalmi és természeti folyamatokban
bekövetkező változások iránt, ne váljanak közömbössé a környezetünket és Földünket sújtó környezeti
ártalmakkal szemben.
Felelősségvállalás önmagunkért, másokért
Tanulóinkban ki kell fejleszteni a helyes önismeretre, kitartó munkára irányuló törekvést, segíteni kell
őket az egészséges önbizalom, a belső harmónia és önelfogadás kialakításában, képessé kell tenni őket a
modern idők által megkövetelt vállalkozási kedv, ötletesség kifejlesztésére.
Hagyományok ápolása, megőrzése, új közösségformáló hagyományok kialakítása
Szülőföldünk, hazánk kultúráját, hagyományait, történelmi emlékeit ismerve, őrizve, tiszteletben tartva
váljanak európai polgárokká. Nemzeti összetartozásunkkal legyenek tisztában.
Az idegen nyelvi kommunikáció képességének kialakítása, más népek hagyományainak, kultúrájának
megismerése, tiszteletben tartása.
Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő céljaink:
A gyermekek meglévő adottságaira, pozitív tulajdonságaira építkezve, a hiányzó vagy sérült funkciók
feltárása mellett korrekciós jellegű tevékenységgel a személyiségük egészének harmonikussá formálása.
Sajátos gyógypedagógiai módszerekkel, gyógypedagógus segítségével eljuttatni a gyermeket állapotának
megfelelő teljesítőképesség végső határáig, ezzel esélyt adva az társadalomba való zökkenő mentesebb
beilleszkedésre.
A tankötelezettség megnyugtató módon való teljesítése érdekében a gyermek képességfejlesztése.
A társas kapcsolatok, a konfliktustűrő-és feloldó magatartás fejlesztése, önálló életvezetési technikák
kialakítása a társadalmi beilleszkedés érdekében.

1.3.

Feladatok

- A tantervi követelményekből kiindulva a tanítási-tanulási folyamat megszervezése
a tanulók egészséges terhelésének szem előtt tartásával.
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- Új utak keresése az oktató-nevelő munka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás
- Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása (önálló olvasás, sajtó számítógép,
múzeum, színház).
- Könyvtárhasználatra nevelés.
- Objektív teljesítménymérésekkel szerzett visszacsatolás (standardizált mérések)
- Felkészülés az országos kompetenciamérésekre.
- Rendszeres, folyamatos, ösztönző értékelés, önértékelés biztosítása.
- A tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, lemorzsolódás kiemelt területként kezelése.
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának megszervezése.
- A beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő tanulók fejlesztése.
- Segítségnyújtás egyes tanulók szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez, a deviáns
megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, a napközi folyamatos szervezésével.
- Az osztályközösségek formálása, fejlesztése, erősítése.
- A sikeres pályaválasztás gondos előkészítése oktatási, nevelési, szervezési területen.
- Az

iskola

kulturális

életének,

szabadidős

tevékenységének

megszervezése,

viselkedési

szokások kialakítása, a hagyományok ápolása a diákönkormányzat segítségével.

1.4 Eljárások, módszerek
Szervezési vonalon:

- A személyi-és tárgyi feltételrendszer folyamatos javításával, szinten tartásával színvonalas
oktató-nevelőmunka biztosítása. A tantárgyfelosztás, az órarend készítésénél fontos
szempont a humán erőforrások és a tantermek optimális kihasználása, a pedagógusok
foglalkoztatásának, helyettesítésének egyenlő terheléssel való megoldása.
- Az osztályfőnöknek a lehetőségekhez képest a maximális óraszám biztosítása az
osztályában.
- Munkánkat a belső dokumentumok közös megfogalmazásával szabályozzuk.
Az oktatás területén:
- A magyarázat, a meggyőzés, a tudatosítás módszereivel igyekszünk elérni tanulóink neveltségi
szintjének emelését.
- Folyamatos önképzéssel és a továbbképzési lehetőségek maximális kihasználásával gazdagítjuk
módszertani

kultúránkat, különös tekintettel a motivációra, az érdeklődés felkeltésére és

fenntartására, a biztatás, a dicséret, a sikerélmény ösztönző hatásának kihasználására.
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- A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása egyéni fejlesztési terv alapján történik a
alkalmazásával. Az objektív teljesítményméréshez felhasználjuk a monitor

differenciálás

rendszerű

felméréseket, melyek a szövegértési és matematikai eszköztudás vizsgálatára törekszenek.
- A 8. osztályosok pályaválasztását körültekintően előkészítjük szülőknek, tanulóknak szervezett
tájékoztatókkal.
- Nyílt napok tartásával a szülők számára betekintési lehetőséget nyújtunk munkánkba.
- Tájékoztatjuk a szülőket az iskola eredményeiről, feladatairól, problémáiról.
- Tanulóinknak lehetőséget teremtünk számukra a kulturált véleményalkotásra.

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az ember személyisége sokféle személyiségjegyből tevődik össze - velünk született és szerzett testi és
lelki sajátosságok, adottságok összessége - amely a körülményektől, az adott helyzettől is függ.
Ugyanakkor változik is az ember, egy- egy korábbi jellemző tulajdonsága megváltoztatható. A tanulói
személyiség életkori és egyéni jellemzőinek alapos megismerését és sokoldalú fejlesztését csak
tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet
megvalósítani.
Az egész életen áttartó tanulás kialakítása. Az alapkompetenciák fejlesztése.
A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, a szociális kompetencia készségének kialakítása.

2.1

Célok:

- A tanulói személyiség megismerése és megismertetése. /Minden ember egyedi és
megismételhetetlen személyiség jó és rossz tulajdonságaival együtt
- Önmagához való viszonyának alakítása, "saját én" keresése. Fogadja el magát olyannak,
amilyen; természetesen törekedjen a rossz tulajdonságok megváltoztatására, a jó tulajdonságok
erősítésére. Erősségeinek, gyengeségeinek feltérképezése.
- Társaihoz, környezetéhez való viszonya legyen pozitív, fogadja el a másságot.
- Értékrend zavarok megelőzése, megoldása
- Önálló, aktív, felelősségteljes személyiség kialakítása
- Együttműködésre nyitott, családjához, társaihoz kötődő életattitűd kialakítása
- Az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való alkalmazási
képességének kialakítása
- Kommunikációs zavarok megelőzése, a konfliktusok kezelése.
2.2 Feladatok:
- Keressük meg a gyerek személyiségében rejlő, magatartását meghatározó okokat
- Vizsgáljuk

meg

motiváltságait,

akarati

tulajdonságait

(nemcsak

osztályfőnöki,

hanem szaktanári feladat is). Felmérések a motivációról.
- Segítsük elő a reális önértékelés, önbecsülés képességének kialakítását, önbizalmának építését.
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- Önismeretének, problémamegoldó képességének fejlesztése. /
- Próbálják a tanulók beleélni magukat mások szerepébe, mert így jobban megértik a másik
ember gondolatát, érzéseit/
- Olyan tulajdonságok megerősítése, fejlesztése, amelyekkel önálló, felelősségteljes
döntést tud hozni
- A családból hozott pozitív hatások kiaknázása, felerősítése; negatív nevelési minták,
szokások ellensúlyozása. Szociometriai felmérések készítése.
- A család, a környezet, az iskola nevelői tényezőinek összehangolása. Elégedettségi felmérések/
- Pozitív példaadással a humán értékek közvetítése és a személyiségjegyek közé való beépítése.
- A kommunikációs készség kialakítása és megfelelő technikák alkalmazása.
- Konstruktív konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakorlatban történő alkalmazása.
- Környezettudatos nevelés. Valamennyi tanár feladata.
- A diákok környezet és természet szeretetének alakítása, annak érdekében, hogy tudatos
környezetvédővé, természetet óvó felnőtté váljon.
2.3 Eszközök:
- személyes fejlődést segítő beszélgetés
- megfigyelés
- fejlesztő interjú (a hangsúlyt mindig a pozitívumokra, az erősségekre, értékek fölfedezésére és
fejlesztésére helyezzük)
- irodalmi, illetve filmélményekhez köthető önismerettel kapcsolatos beszélgetések
- társ- és társismereti tréningek, (önjellemzés, önértékelés szituációs játékok stb.)
- mintanyújtás, modellkövető viselkedés előhívása
- tesztek, felmérések készítése

- konfliktuskezelési technikák alkalmazása.
3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely a
pedagógusok és a tanulók egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, és a
pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére irányul. „Az egészség nem a
betegség hiánya, hanem a testi-lelki és szociális jólét állapota” (WHO) Az egészség nem passzív állapot,
hanem folyamat, fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészségfejlesztés az a folyamat
amely, képessé teszi az egyént az egészségét meghatározó tényezők felügyeletére és ez által
egészségének javítására. Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelést, az
egészségfejlesztő szervezetfejlesztést, és az önsegítés feladatait, módszereit.
3.1 Cél:
Az életmód kedvező irányú befolyásolása, s így a népegészségügyi helyzet gyökeres javítása.
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3.2

Feladat:

- Dohányzás visszaszorítása
- Alkohol és drogprevenció
- Az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése
- Az aktív testmozgás elterjesztése
- Az egészséges fizikai környezet kialakítása
- A lelki egészségvédelem megerősítése
- A mozgásszervi betegségek és az abból eredő szövődmények csökkentése
- Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása
- Egészség fejlesztési programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára
- A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé
- Kedvező irányba változzék a közoktatási intézményrendszer légköre
- Stresszmentes munkahely (tanár, diák) megteremtése
- Életmódprogramok kidolgozása az iskolában
- Környezet egészségügyi programok beépítése a tanórákba vagy azon kívüli

megvalósítása

- Természetes és mesterséges környezet hatása az egészségre, életvitelre
Egészségfejlesztéssel összefüggő egyéb feladatok: Iskolai étkeztetés – táplálkozás
Egy gyermek étkezése - a fejlődő szervezet igényei miatt - különös gondot igényel, ezért el kell érni,
hogy a gyermekek nagy része - a veszélyeztetettek mindenképpen - az iskolában étkezzenek.
Az étkezést biztosító - mind az ételek minősége, mind mennyisége szempontjából - az életkornak
megfelelően állítsa össze az étlapot.
Higiénikus, kulturált körülmények között történjen az ételek elfogyasztása.
Szemléletváltás szükséges az iskolai büfé választékában, hogy legyen lehetőségük a tanulóknak,
az egészséges étkezési szokásoknak megfelelő reggelit, tízórait venni
(gyümölcs, tejtermékek, barnalisztből készült péksütemények, müzli szeletek stb.)
Mindennapos egészségfejlesztő testmozgás - a test egészsége
A

tartási

rendellenességek,

gerincferdülés,

statikai

lábbetegségek

rendszeres

testmozgással

megelőzhetőek lennének, ezért a testnevelési órákon felül törekedni kell, hogy a szünetekben s tanítási
órákon kívül is sokat aktívan mozogjanak a tanulók /sportfoglalkozások (pl. röplabda, kosárlabda, foci,
atlétika, aerobic), tömegsport, versenysport, úszás 3. - 4. évfolyamon/ ha az időjárás is engedi a közeli
atlétika pályán, a szabad levegőn.
A tanulókkal tartásjavító tornagyakorlatok végeztetése minden testnevelési órán az óra eleji bemelegítés
része legyen. Ha szükséges - pl.: felfrissülés céljából - egyéb órák része is lehet a nyitott ablakok mellett
végzett pár perces testmozgás - légző és nyújtó gyakorlatok - különösen alsó tagozatban.
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Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés
- Mivel az iskolai egészségnevelésnek egy komplex személyiségfejlesztésbe kell illeszkednie,
nemcsak a biológiai értelembe vett testi egészségre irányul, ezért mentálhigiénés képzettségű tanár
segítségével fontos hangsúlyt kell fektetni a mentális egészségre, annak fejlődésére, a mentálhigiénés
szemlélet kialakítására, egészségvédő és mentálhigiénés program kidolgozására.
- Fontos szerepet kap a pedagógusok példamutatása, milyen az egyes nevelőknek a gyerekekkel való
bánásmódja, s hogy milyen az iskola környezeti hangulata / a tantermek, szaktantermek
berendezése, a szünetekben a kiserdő használata stb./
- Az egészségmegőrzés területéhez tartozik a mindennapi életre való nevelés, egészséges napirend
kialakítás, dönteni tudás, stresszkezelés, szenvedélybetegségek megelőzése, biztonság igénye stb.
- Segíteni kell megtalálni a gyerekek számára a tanulás és pihenés megfelelő arányát.
- Szükséges a szülők és a család bevonása - a családi szociokulturális háttér, segítő közreműködésük,
hiszen egészségi állapotuk meghatározó.
- Fokozott figyelemmel kell kísérni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket.
- Biztosítani kell a tanulók számára az egészséges szabadidő eltöltését tartalmas, élményt nyújtó
szabadidős tevékenységekkel. Segíteni kell a helyes napirend kialakítását, a kikapcsolódás helyes
módjait meg kell beszélni (kevesebb TV-nézés, számítógépezés)
- Lehetőségei: Problémák megbeszélése; segítő felnőtt keresése; szituációk eljátszása, elemzése;
személyiségfejlesztő programok keresése osztályfőnöki órák keretében
Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai
- A tanulók korszerű ismereteikkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek egészségük tudatos megőrzése és védelmi érdekében (egészségügyileg kulturált
ember nevelése)
- Legyenek képesek reálisan felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék fel az egészségkárosító
tényezőket és azok veszélyeit.
- Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, szokásokat, az egészségbarát viselkedési módokat, életformákat (életforma életmód formálás)
- A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében –
foglalkoznak, az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
- biztonság megőrzés, táplálkozás, mozgás és személyes higiéné, veszélyes anyagok (drog, alkohol,
cigaretta), szexualitás, hogy a tanulók egészségükért alkalmazzák a megtanultakat, sajátítsák el a
helyes fogyasztási szokásokat, a balesetek megelőzésére figyeljenek, tudják alkalmazni az
elsősegély-nyújtási alapismereteket, s így pozitív irányba formáljuk családi élet és kapcsolatok,
környezet területén.
- El kell érni, a jövő generációjának életmódját.
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- Az egészségügyi ismeretek elsajátításának végső célja a személyes higiénia kialakítása, mely
különböző és az életkorral egyre tovább differenciálódott egészségügyi szabályok ismeretét is
szükségessé teszi.
Az iskolai egészségnevelést szolgálják:
- a természetismeret (1. - 6. évfolyam) biológia, technika tantárgyak, egészségtan modul a 6.
osztályos természetismeret ill. a 8. osztályos biológia tanításba integrálva, valamint az 1.-8.
évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek.
- a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák, játékos és egészségfejlesztő
testmozgás az 1-4. évfolyamon, az úszás oktatás (3. - 4. évf.), a napközis szabadidős foglalkozások,
tánc, az egész napos oktatás keretében 1.-4. évfolyamon a szabadjátékos délutáni foglalkozások,
sportjátékok; felsősöknél: a tömegsport és a különféle sportfoglalkozások (foci, atlétika, kosárlabda,
röplabda, aerobik) keretében - melynek feltételei adottak.
- A szünetekben szellőztetéssel - a megfelelő, jó minőségű, optimális hőmérsékletű levegő
biztosításával (a pedagógus ellenőrizze) meg kell teremteni a tanulók testi fejlődéséhez és az
eredményes tanuláshoz a legmegfelelőbb, leglényegesebb körülményeket.
- Az iskolaudvaron, kulturált körülmények között, tiszta levegőn tölthetik el a tanulók a szünetet;
biztosított számukra a megfelelő helyszín, a szabad mozgás, kötetlen sporttevékenység céljára.
- Egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: felvilágosító előadások (pl: a parlagfűről, a
drogról - Dadaprogram keretében), Madarak - Fák napján a természetbeni túrázások, tanulmányi
kirándulások, sportfoglalkozások, takarítási - tisztasági napok (ősszel és tavasszal).
- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása (általános, speciális: testnevelés, technika,
kémia tantárgyak esetében).
- Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása.
- Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, iskola fogorvos, védőnő) is bekapcsolódik az iskola
világába, folyamatos közöttük és az iskolai személyzet között a kommunikáció, segítségük
igénybevételével történik évente legalább egy, de szükség esetén több alkalommal - az 5. -8.
évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartása, az Egészségnevelési hét egy-egy rendezvénye,
előadása. Segítségükkel történik a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának
megszervezése és lebonyolítása.
- A szülőértekezletek a szülők meggyőződésére és a programokba való bevonásába sok lehetőséget
nyújtanak, így valósítható meg a kétgenerációs egészségnevelés a szülők és a család egészséges
életmódra nevelése, szemléletformálása érdekében (szülők - pedagógusok együttműködése)
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Alkalmazott módszerek
- tanórán a kerettanterv tankönyvei és taneszközei, ill.. audio-vizuális eszközökkel valósulnak

meg az

előadások, kiselőadások, felvilágosítások stb.
- tanórán kívül filmvetítés (oktatófilmek), ismeretterjesztő előadások meghallgatása, játékos,
- drámapedagógiai feldolgozások stb. keretében.

4. Közösségfejlesztés
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
élettől.
A közösség lényege az, hogy az egyén teljes életet éljen benne.
A közösség a kultúra lokális góca, az egyén számára különböző szokások, értékek, magatartásszabályok,
viselkedésminták szövevénye, amelyhez az egyén akaratlanul és észrevétlenül is igazodik,
alkalmazkodik.
A személyiség számára előnyös, ha minél nagyobb és minél több rétegű az embert körülvevő közösségek
hálója, és minél intenzívebbek a kommunikációs kapcsolatok és az érzelmi viszonylatok.
Az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakulásának egyik fontos tényezője.

4.1

Célok

- Az emberi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának elősegítése (család,
osztályközösségek, kortárscsoportok,)
- A család, mint a legfontosabb erőforrás szerepének tudatosítása; az egyén elsődleges
mikroközössége
- A tanulók együttélése, együttműködése az iskolai közösségben
- Társas kapcsolatok kialakításának segítése az osztályban,
- A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása
- Az iskola demokratikus működésének biztosítása
- A demokrácia értékként való elfogadása
- Az emberek személyiségi jogainak tisztelete
- Fejlődjön ki a civil társadalom életében való részvétel igénye
- Az európai azonosságtudat kialakítása
4.2. Feladatok
- Ismerjék fel, hogy az ember társas lény, társkapcsolatok hiányába személyiségfejlődésünk

zavart

szenved
- A közösségek szerepének, a társas viselkedés szabályszerűségeinek megismertetése
- Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátítása
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- A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának
elsajátíttatása
- Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása
- Erősítsük a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét
- Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással; segítsük a másság elfogadását
- A "mi-tudat" élményének megteremtése, erősítése
- Alakuljanak ki a vélemények, érvek kifejtésének, megvédésének képességei, kifejezésre
juttatásának

a

technikája

(kompromisszum,

konszenzus,

konfliktushelyzetek

megoldása,

konfliktuskezelési technikák kialakítása fejlesztése, érdekek ütköztetésének módjai)
- Az osztályban kialakuló konfliktushelyzetek megoldása, érdekek ütköztetésének módjai
- Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása
- A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, jogok - kötelességek tudatosítása
- A DÖK hatékony működésének segítése (érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezet)
- Gyermeki jogok, emberi jogok, diákjogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete,
gyakorlása, tisztelete
- Az emberek egyenjogúságának elismerése;a faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása,
előítéletektől mentes szemlélet kialakítása
- Nyitottság a hátrányos helyzetű rétegek ügye iránt, lehetőség szerinti bekapcsolódás a problémák
megoldásába
- A különböző kultúrák megismerése és elfogadása iránti igény felkeltése (pl. külföldi kapcsolatok;
az európai hagyományok, európai örökségek megismertetése).
Testvériskola keresése.
4.3. Módszerek:
- beszélgetés
- szituációs játékok
- közösségfejlesztő tréningek, feladatok
- szociometriai felmérések
- élménybeszámolók
- közös célokért együtt végzett munkafolyamat (pl. osztálykirándulás)
- drámajátékok
- szépirodalmi szemelvények elemzése
- videofilmek megtekintése, megbeszélése
- igazlátó nap technikája (érdekérvényesítési technika)
- vitaindító előadások
- beszámolók - önálló témafeldolgozás
- külföldi partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása
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4.4. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
A tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése a nevelés két alapvető közösségének, a család
(szülők) és az iskola (pedagógusok) koordinált, aktív együttműködésének a feltétele. A tanuló nevelését
a szülők kezdik meg, és teremtik meg az egészséges testi és pszichikai fejlődés feltételeit a családban. A
szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi beilleszkedésben, a családi élet
szokásrendjében; itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés szabályait és szokásait, formálódik
viszonya a felnőttekhez, szerzi első esztétikai élményeit.
A szülő nevelésben betöltött szerepe tehát felmérhetetlenül jelentős, mivel minden további nevelői
befolyás érvényesülésére kihat. Az iskolába lépéssel ezt a nevelést a pedagógusok egészítik ki, hogy ez
a közös nevelés a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja, azonos elveken alapuljon, fontos a szülők és a
pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése, mely a tanuló érdekeit szolgálja. Ebben fontos
szerepe van a tanuló és pedagógus kapcsolatának. Minél szorosabb ez a kapcsolat, minél jobb ismeri a
pedagógus a tanuló életkörülményeit, pszichikumát, szokásait, annál nagyobb mértékben tudja
befolyásolni még azokat a hatásokat is, amelyek kiküszöbölésére nincsenek eszközei. Tehát a
személyiség megismerése, a fejlődési folyamatok pontos ismerete az őszinte együttműködés alapja.

A tanuló és pedagógus együttműködésének formái a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások,
köztük a diák-önkormányzati tevékenység is. A szülői ház és a pedagógusközösség
együttműködésének alapja: a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség,

Megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység, feltétele:
a kölcsönös bizalom, az őszinteség és tájékoztatás,
Várható eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége, valamint az ennek nyomán kedvezően fejlődő
gyermeki személyiség. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat
várjuk: érdeklődő– együttműködő- segítő hozzáállást, szülő közössége munkájában való aktív részvétel

A nevelési problémák őszinte megbeszélését, a megoldásra való közös törekvést, őszinte
véleménynyilvánítást.
Az Intézményi Tanácsba delegált szülő aktív részvétele, aktív részvételt az iskolai és
osztályszintű rendezvényeken, (akitől lehetséges) támogató segítségnyújtást.
Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja:

1. osztályban tanévkezdéskor a tanulókat és szüleiket meghívjuk ismerkedésre (kisgólya tábor)
5. osztályban az első szülői értekezleten a felsős szaktanárok bemutatkoznak a szülőknek,
tájékoztatják őket elvárásaikról.
Nyílt napokat, nyílt órákat szervezünk.
Rendszeresen, és folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a tanulók előmeneteléről,
magatartásáról.
Fogadóórákon adunk lehetőséget a gyerekekkel kapcsolatos dolgok megbeszélésére.

Évente három alkalommal, illetve rendkívüli esetben rendkívüli szülői értekezleteket tartunk a
szülők tájékoztatása, a problémák megoldása céljából
Előadásokat szervezünk nevelési és egészségügyi szakemberek meghívásával.
Pályaválasztási tanácsadást szervezünk.
Kapcsolatot tartunk a szülői házzal.
Segítjük a sajátos nevelés igényű, BTM-es tanulók szüleit az otthoni tanulásban.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
közös rendezvények, kirándulások szervezése a szülők és pedagógusok részvételével.
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4.5. Tanítási órán kívüli tevékenységek
A tanítási órán kívüli tevékenység közé tartozik minden olyan foglalkozás, amelyet a nem
hagyományos tanórai foglalkozások közé sorolunk.
Tanítási órán kívüli tevékenységek az iskolában:
- Szakkörök
- Énekkar
- Sportfoglalkozások
- Tanulmányi kirándulás
- Osztálykirándulás
- Kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatása
- Diákcsoportok bel- és külföldi utazása
- Túrák
- Táborok
- Versenyek
- Takarítási akció
- Gyűjtési akció (papír, elem)
Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások iskolánkban:
A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek
összehangolásával szerveződnek.
-

Szakkörök
Előkészítők
Iskolai sportkörök
Délutáni sportolási lehetőségek
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Fejlesztő foglalkozás

Alkalmanként szervezett foglalkozások iskolánkban:
Az iskola által egy-egy alkalomra szervezett tanórán kívüli, szervezett foglalkozások
Osztálykirándulás
- Nyári tábor
- Téli sí tábor
- Kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatása
- Diákcsoportok bel- és külföldi utazása
- Túra
A programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők. A kirándulások, erdei iskola,
táborozások és az utazások esetén 10 tanulónként 1 nevelőnek kell kísérnie a csoportot.
Egész napos iskola
Iskolánk az alsó tagozaton egész napos iskolát szervez a szülők egyetértésével. A kötelező és az egyéb
foglalkozások délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók
egyenletes leterheltségét figyelembe véve történik az órarend kialakítása.
A tanulóknak biztosítani kell:
- segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,
- a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai
támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag
értelmezési problémájával küzdenek, a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok
ellátását.
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Felsős tanulók a tanítási órák után délután 16.00 óráig tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt.
Napközi otthonos foglalkozások:
Az intézmény biztosítja 5-8. évfolyamon - ha a szülők igénylik – a tanulók teljes ellátását és
felügyeletét 17.00-ig.
A napközis foglalkozások - a tanítási órákra való felkészülés mellett - lehetőséget adnak egyéb
tevékenységek végzésére is. A kulturális és technikai foglalkozások a tanulók képességeinek
kibontakoztatását a szabadidő hasznos eltöltését célozzák.
A többszörösen hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának színtere (tisztálkodási igény kialakítása
étkezési, viselkedési szokások gyakoroltatása, a közösségbe való beillesztés).
Marad idő a szabadban töltött játékra, sportra, amelyek a helyes viselkedési szokások gyakorlását és az
egymáshoz való alkalmazkodást segítik.
A napközi igénybevétele a gyermekek számára tartós személyi kapcsolatokat, védettséget és
biztonságérzetet nyújt.
A tanulószoba
A tanulók tanítási órákra való felkészülését szolgálja az 5-8. évfolyamon. Az erre szánt időt az
ismeretek pótlásával, és felzárkóztatással töltik. A tanulószoba a délelőtti tanítási órák után, az otthoni
ebédelés biztosításával, a 7. órától kezdődik.
A napköziben és tanulószobán résztvevők bekapcsolódhatnak a szakkörök és egyéb foglalkozások
munkájába.
Versenyek, vetélkedők
A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában
évente rendszeresen megrendezésre kerülnek. Tanulóink részt vesznek más intézményekben szervezett
versenyeken, valamint levelező versenyeken.
Az iskolában szervezett versenyek és vetélkedők
- Matematika versenyek
- Mesemondó verseny
- Olvasás verseny
- Helyesírás verseny
- Szövegértési verseny
- Szavalóverseny
- Sportvetélkedő
- Focikupa
- Dráma fesztivál

Diákönkormányzat
A tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének megszervezésére valamint a tanulók és a
tanulóközösségek érdekeinek képviseletére hivatott. A Diákönkormányzatot 1-8. osztályban
megválasztott küldöttek alkotják. Munkájukat segíti az általuk jelölt és az igazgató által 5 évre
megbízott nevelő. Szervezik a diákönkormányzat napot. Véleményezik a törvényben lehetőséget
biztosító iskolai dokumentumot.

17

Osztálykirándulás
Az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek az osztályfőnökök. A
kirándulások célja hazánk tájainak, épített örökségének megismerése. A többszörösen hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatásának színtere (tisztálkodási igény kialakítása étkezési, viselkedési
szokások gyakoroltatása, a közösségbe való beillesztés). Marad idő a szabadban töltött játékra, sportra,
amelyek a helyes viselkedési szokások
gyakorlását és az egymáshoz való alkalmazkodást segítik. A
napközi igénybevétele a gyermekek számára tartós személyi kapcsolatokat, védettséget és
biztonságérzetet nyújt.
Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglakozások.
Egy-egy tantárgy témájának feldolgozásához kapcsolódó csoportos látogatás. Versenyfeladatok
megoldásának segítésekor használt tanórán kívüli foglalkozás. Szakköri munka segítése. Osztályfőnök
nevelési feladatát egészíti ki.
Szabadidős foglalkozások
A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a
tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülő anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez. A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. A
programok önköltségesek. Ha a nevelő a szakköri foglalkozását az iskolán kívül tartja, a gyermek
részvétele a foglalkozáson ingyenes.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanuló igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (tornaterem, pianínó, számítógép, internet) a tanulók - tanári felügyelettel- egyénileg
vagy csoportosan használják.
Etika/Hit-és erkölcstan oktatás
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan oktatást szerveznek a szülői
igények felmérése után. A hit- és erkölcstan vagy az etika órákon való részvétel felmenő
rendszerben1. és 5. évfolyamon a tanulóknak kötelező.

5. Pedagógusok helyi intézményi feladatai
5.1. A pedagógusok alapvető feladatai
- 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.
- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátásával töltse.
- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat tartson.

(neveléssel-oktatással

lekötött

- 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.
- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
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- Aktív részvétel
munkájában.

a

nevelőtestület

értekezletein,

valamint

a

szakmai

munkaközösségek

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.
5.2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek,
programok).

éves

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási
órákon.
- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a
különféle iskolai foglalkozásokon.
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási
órákon.
- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.
5.3. A tehetséges tanulók gondozása
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló
szervezése, segítség a szervezésben.
- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.

5.4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók
gondozása, eredményes fejlesztése
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.
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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.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése,
mentorálása.
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.
Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében.
5.5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl.színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség).
- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

5.6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
- Az iskolai diákönkormányzat munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.
- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a
kirándulásokon, táborokon.
5.7. Munkafegyelem, a munkához való viszony
- A munkaköri kötelességek teljesítése.
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
5.8 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
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5.9 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
- Továbbképzéseken való részvétel.
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.
5.10 Az iskolai munka feltételeinek javítása
-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
Az iskolai alapítvány működésének segítése.
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció)
Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.
Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
Aktív részvétel a tantestület életében
- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.
- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
Az iskola képviselete
- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a
helyi médiában
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel.
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.
A vezetői feladatok ellátása
- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
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Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a
szülők és a pedagógus kollégák felé.
- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák
segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).

6. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
6.1
-

-

Az osztályfőnök feladatai
Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati 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.
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.
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 tanulóit érintően együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
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.
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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.
A tanév elején 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 az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki
tanmenet).
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.

6.2 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
Tanulók száma, ebből leány 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 tanuló
Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett
tanulók Más településről bejáró tanuló Nem magyar állampolgár Évfolyamismétlő
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)
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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
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

6.3 Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként általános iskolában:
5.évfolyam
Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is tanulni kell. Nehéz
és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami érdekel, amit
szívesen csinálok.
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör megerősítése. A
dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségesen. Testkultúra
(testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana: színház,
mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban (hétköznapok,
ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az egymásra
figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési
lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és vidéki
közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait!
Tananyag: Pénzügyi nevelés A gyermekek pénzügyi nevelését már korán el kell kezdenünk. Nagyban
megkönnyíthetjük a gyerekek dolgát a későbbiekben, ha szép fokozatosan vezetjük be a pénz és
pénzügyek világába.
Követelmény: A vigyázz kész pénz! programmal egy hiánypótló tananyagot tudunk nyújtani a
fiataloknak, amely egyben érdekes is a számukra.
6.évfolyam
Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás
Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.

Problémamegoldás,

tanulás,

emlékezet.
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Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és az egyéb
szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes adottságok:
testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély: jó és rossz
szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes önismeret
kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való elfogadására. Legyen képes
felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, mentálhigiénia.
Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemzőit! Ismerje
az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. Telefonálás
illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, nemi
higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az egészséges élet
alapfeltétele!
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése.
Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági felszereléseit!
Tananyag: Pénzügyi nevelés Ha már rálátnak a bankügyekre, tudnak spórolni, megismerkednek a
befektetés és bankszámla, takarékoskodás fogalmával, utána erre lehet építeni.
Követelmény: A vigyázz kész pénz! programmal egy hiánypótló tananyagot tudunk nyújtani a
fiataloknak, amely egyben érdekes is a számukra.

7.évfolyam
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód testkultúra,
mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A reklám hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros szenvedélyek
veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek,
tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, örömök, félelmek. A
nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek, mások
megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, számolási
képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény
összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz.
A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma,
foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a
pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta
környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni stb.
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Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képességek és a
pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a szociális
körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi
ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a
pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a
pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyzetek
kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a KRESZ szabályait
különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. Hogyan? Miről?
Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.
Tananyag: Pénzügyi nevelés Az alapok után lehet bevezetni a vállalkozói szellem elsajátítását. Ha ezt a
tudást megszerzik, akkor megvan a biztos alapuk arra, hogy a későbbiekben szabadon dönthessenek a
sorsukról, bátran, önbizalommal telve vállalkozzanak, építsék jövőjüket függetlenül másoktól.
Követelmény: Pénz7 programban részvétel. A Pénz7 célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi
kultúra fejlesztésének fontosságára.
8.évfolyam
Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és
másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, énideál, értékek. Önérzet,
önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbözőségek
és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése.
Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás,
erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés,
önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az
értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és
döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink.
Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák.
Beállítódás, magatartás és viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok
jellemzői.
Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! Legyen képes
érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az értékek felismerésére és
elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélésére!
Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga
hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó
mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás, nyelvi
kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság és
kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki,
szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota,
folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a képességek és a
pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a szociális
körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi
ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét.
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák megismerésének
lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek, egymást
helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás
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dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése,
elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban
dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni, formákkal,
vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat ellátni, irodában
dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és
javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi
viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok,
öndefiníciós folyamatok támogatása.
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok szerepét a
pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcsolata, egymás
segítése. Családi szabadidő szervezés.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, segítőkész! Tudja
szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi ünnepekről! Tudjon
ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!

Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
-

A tanulást is tanulni kell
Tanulást segítő tevékenységek
Egészséges életrend
A helyes napirend kialakítása
A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
Ünnep a családban
Az ünnepek szerepe az emberek életében
Ismerem-e önmagam?
A megismerés forrásai
Baráti kapcsolatok
Részvétel a házi munkában
A nyári szünidő tervezése
A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
Fiúk és lányok barátsága
A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
Igazmondás, hazugság
A serdülők biológiai és higiéniai problémái
Fejlesztő játékok tanulása
Tudni illik, hogy mi illik
Illemtan a gyakorlatban
Lakásunk kultúrája
Pályaválasztásra készülünk
Önállóság a tanulásban
Konfliktusok az osztályban
A kulturált magatartás szabályai
Viselkedés ünnepi alkalmakkor
Bírálat, önbírálat
A család funkciói
Konfliktus a családban
Fizikai és szellemi munka
A pénz szerepe életünkben
Ápolt, divatos megjelenés
Hogyan rendezném be otthonomat?
A vendéglátás illemtana
A határainkon túl élő magyarság
27

-

Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
Az étkezési kultúra
Az iskolaválasztás gondja
A család pályaválasztási elképzelései
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
Családi munkamegosztás, segítés otthon
A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás,
tánc, képzőművészet)
Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása
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6.4. Az osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnöki feladatok a középiskolában
Az osztály felelős vezetője, aki

-

Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját;

-

Az iskola Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, irányítja és
ellenőrzi a tanulók tanulmányi fejlődését;

-

Kapcsolatot épít ki a tanulók szüleivel, megteremti a velük való találkozás és együttműködés
formáit úgy, hogy szülői értekezletet, fogadóórát tart, megszervezi a szülői szervezet
vezetőjének megválasztását;

-

Köteles a szülőket tájékoztatni a gyermekük iskolai teljesítményéről úgy, hogy az
munkatervben meghatározott időpontokban tanulmányi értesítőt is kiküld;

-

Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulókra;

-

Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában;

-

Ellátja az osztályfőnökséggel együtt járó adminisztrációs feladatokat:

-

Rávezeti a törzslapra az előző év lezárásához szükséges záradékokat,

-

Ellenőrzi az osztálynapló folyamatos vezetését, az esetleges hiányokról egyeztet az érintett
szaktanárral, a hiányzásokat a házirend szerint adminisztrálja, igazolt és igazolatlan mulasztás
esetén a jogszabályi előírások szerint intézkedik,

-

Statisztikai összesítőt (október, félév, évvége), bizonyítványokat, törzslapot határidőre
elkészíti

-

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti;

-

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére;

-

Tanulói továbbtanulásához segítséget nyújt, vagy az iskola továbbtanulási felelősének
segítségét kéri;

-

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít,közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében;

-

segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatait, összegyűjti és leadja az
igazgatóhelyettesnek az osztályában előforduló felmentéseket;

-

Segíti a diákönkormányzat működését;

-

Lehetőség szerint tanulmányi kirándulást szervez, tanulmányi kiránduláson a rábízott
tanulókért teljes felelősséggel tartozik.

intézményi

7.A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe
vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása
a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük
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-

7.1

-

a sajátos nevelési igényű;
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
a kiemelten tehetséges;
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.

Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval
együtt, integrált formában folyik.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján
szervezzük meg.

-

Szükség szerint az SNI tanulók ellátását, az SNI státuszpapírjában megfogalmazott fejlesztési
időkeretben, területen, s az ott meghatározott szakterületű gyógypedagógus biztosításával tesszük
meg.

-

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes
pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai- szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények
szolgáltatásait.

-

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:

-

A beiratkozó SNI tanulók státuszpapírjában meghatározott fejlesztési területet ellátó szakember
alkalmazása.

-

Az SNI-s tanulókat az iskola helyi PP szerint látjuk el. Biztosítjuk számukra a speciális tanulást,

életvitelt segítő technikai eszközök.

-

Képességfejlesztő játékok, eszközök

7.2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek általános
iskolában

-

szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidős programok;
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);
a szülőkkel való együttműködés;
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-

családlátogatások;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

7.3 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek a
középiskolában
A beilleszkedési, ill. magatartási nehézségek elsősorban a 9. évfolyamra bekerülő tanulók esetében
merülnek fel. Minden tanév elején az osztályfőnökök irányításával és a szaktanárok segítségével
helyzetfelmérést készítünk, amely tanulóink veszélyeztetettségi tényezőire (szociális -egészségügyi családi) és esetleges tanulási problémáira utaló általános információkat tartalmaz. Mindezek alapján
határozzuk meg a fő feladatainkat: a fejlesztő felkészítésre jogosult tanulók csoportbeosztását és éves
beosztását elkészítjük, jelezzük a külső szakemberek (pl. pszichológus stb.) bevonásának igényét a
területileg illetékes nevelési tanácsadónak.
Célunk egyéni bánásmód megteremtése nehézségekkel küzdő tanulóink sikerességének előmozdítása
érdekében. Ennek tényezői a következők:

-

A diákok pszicho-szociális és biológiai környezetének megismerése

-

pozitív érzelmi kapcsolat megteremtése

-

egyéni motivációs bázis kiépítése, erre építve teljesítésbeli sikerek biztosítása. A beilleszkedés

fontos feltételének tartjuk, hogy a tanuló megismerje és elfogadja iskolánk céljait, azonosulni tudjon az
oktatási, képzési célokkal, követelményekkel; elfogadja tanárait és az új osztályát, amelynek tagjaival
együtt kell működnie négy, öt éven keresztül.
Ennek érdekében: Beiratkozáskor, ill. év elején megismertetjük a tanulókkal az iskolai hagyományokat, a
viselkedési normákat, a tantárgyi követelményeket;
Szakközépiskolai osztályokban a választott szakma részletesebb megismertetésével a szakmai identitás
meglapozását segítjük elő. Az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok személyes visszajelzései
alapján rendszeresen, de minimum negyedévenként közösen feltárjuk és elemezzük a problémás tanulók
helyzetét (problémamegoldó fórumok) kialakítjuk a velük szemben eredményesnek tartott pedagógiai
eljárásokat. Szükség esetén a szülők, gyermekvédelmi felelős, gyermekjóléti szolgálat, külső
szakemberek segítségét kérjük. Az iskola az osztályfőnököknek és szaktanároknak biztosítja az egyéni
foglalkozás (felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni fejlesztő foglalkozás) lehetőségét a törvényi órakeret
terhére, ezzel is elősegítve a személyre szabott egyéni tanulói foglalkoztatást.
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7.4 A tanulási problémával küzdő tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységünk
A tanév elején - minden évfolyamon szintfelméréssel mérjük fel, hogy tanulóink -matematika és
anyanyelvhasználat vonatkozásában - milyen ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkeznek.
A felmérés alapján egyértelműen tervezhető és meghatározható, hogy kik azok, akik felzárkóztatásra
szorulnak.
Az iskola fenti tanulóinak az alábbi felzárkóztatási lehetőségeket biztosítja.
- korrepetálás
- kis csoportos felzárkóztató foglalkozások a 9 - 10 évfolyamon.
- az egyéni képességekhez igazodó csoportszervezés (csoportbontás)
- fejlesztő pedagógus segítsége a tanulási problémák kezelésében Minden foglalkozás célja:
- a tanuló tanuláshoz való viszonyának pozitív áthangolása,
- hatékony tanulási formák kialakítása,
- új, egyénre szabott módszerek bevezetése,
- az alapképességek fejlesztése, megerősítése.
A felzárkóztatás eredményességéről az osztályfőnökök és szaktanárok kölcsönösen informálják
egymást, s közösen döntenek a további intézkedésekről, félévenként az osztályozó értekezleten a
nevelőközösség előtt számolnak be az elért eredményekről. Az értekezleten a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős is részt vesz.
7.5 A tehetség, és a képességek kibontakoztatásának programja az általános iskolában
Joseph Renzulli elmélete három, a tehetséges embereket jellemző tulajdonságra épül:
Átlagon felüli képességek
Feladat iránti elkötelezettség
Kreativitás
A tehetség a személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség magasabb szintűvé
alakítását.
A Köznevelési Törvény szerint minden pedagógusnak kötelessége törekedni a tehetséges diákok
képességeinek maximális kibontakoztatására, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit,
adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A törvénynek eleget tenni komoly szakmai
munkát igényel a pedagógusoktól, hiszen minden tanuló más, egyéni bánásmódot követel, a tanár
felelőssége, hogy megtalálja-e a diákok tehetségfejlesztéséhez vezető egyedi utakat. E tevékenység
kiterjed az iskolai nevelésre, a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. A tehetségfejlesztés első
lépése, a tehetségek azonosítása, diagnosztizálása.
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A tehetséges tanulók diagnosztizálása az iskolában:
Cél: a tehetséges tanulók kiválasztása
Célcsoport: 5. évfolyamos tanulók
A diagnosztizálást végzi: pszichológus, művésztanárok, fejlesztőpedagógus, tehetségfejlesztő tanár
Jogi feltétel: A szűrés jogi feltétele a szülői beleegyezés, erre nyomtatványt készül. A szeptemberi szülői
értekezleten ismertetjük céljainkat és aláíratjuk a beleegyező nyilatkozatot az érintettekkel.
Mérőeszközök:
- Intelligencia tesztek eredményei
- Kompetencia-térkép
- Figyelem koncentráció
- Kapcsolatteremtés/tartás
- Motiválhatóság
- Kreativitás
A tanulók megfigyelése (órán, foglalkozáson, szabadidőben) Szülők, tanulótársak jellemzése:
véleménygyűjtés:
- diáktársaktól
- önmagától
- szülőtől
- családtól
- óvónőktől
- pedagógustól
- kortársaiktól (saját iskolánkból, de akár társ intézményekből is)
- Dokumentumelemzés (tanulói munkák, rajzok stb.)
- Tanulmányi teljesítmény, versenyeredményei alapján
Az azonosítás után a tehetséggondozás és a megfelelő egyéni fejlesztés a legfontosabb, hogy
mindenki megkapja a megfelelő szellemi és testi fejlődéséhez az esélyt.
A tehetséggondozás lehetséges útja:
- a gyorsítás
- gazdagítás
- speciális stratégiák alkalmazása
- differenciálás
Az iskolában a tehetségkutatás, tehetséggondozás funkcióját a következő szervezeti
formák keretében próbáljuk megoldani:
- egyénre szabott, differenciálás
- emelt szintű oktatás
- csoportbontások
- szakkörök
- tanulmányi és kulturális versenyek
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- tanulmányi kirándulások, táborok
- külső előadók
- könyvtár, kiállítások látogatása
A tehetséget, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek tehetségterületenként:
- logikai – matematikai (matematikai szakkör, tanulási

stratégiák fejlesztése, közismereti

tantárgyakhoz kötődő gazdagító programok)
- természeti (mindenféle természettudományos témakörű foglalkozás, természetjárás)
- nyelvészeti (anyanyelvi és idegen nyelvi programok)
- testi-kinesztetikus (sport-programok, tánc-, mozgás-kultúra)
- térbeli-vizuális

(képzőművészeti

foglalkozások,

kézügyességet

igénylő

szakmai

foglalkozások,

vezetői

tevékenységek, népi mesterségek)
- zenei (pl.: mindenféle ének-zenei program)
- interperszonális

(dráma-foglalkozások,

színjátszás,

kommunikációs

kompetenciákfejlesztése);
7.6 A tehetség, és a képességek kibontakoztatásának programja a középiskolában
Tanulóink nagy része hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő. A
velük való foglalkozás jelentős erőfeszítéseket követel az itt dolgozó pedagógusoktól. Ebben a nehéz
helyzetben különös gondot kell fordítanunk arra, hogy tehetséges tanítványaink - környezeti és szociális
adottságaik miatt - nehogy elkallódjanak. A sok nehézséggel küzdő tanuló mellett kiemelt figyelmet
követelnek. Tehetséggondozó tevékenységünknek lehetővé kell tennie, hogy kiemelkedő képességű
tanulóink speciális adottságai felszínre kerüljenek.
A tehetséggondozás feladatai és területei iskolánkban
Mivel iskolánk többcélú oktatással foglalkozik, ezért másfajta tehetségek kibontakoztatását kell
elősegítenünk a szakképzés és a szakközépiskolai képzés keretein belül. Ehhez új tanulásszervezési
eljárásokat is alkalmazunk (differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer,
tevékenységközpontú pedagógiák).

Tehetséggondozással kapcsolatosan az alábbi közös tevékenységeket biztosítjuk:
- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
- A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása
- A tehetséggondozó foglalkozás szakkörök, érdeklődési körök megszervezése
- A tantárgyak lehetőség szerinti csoportbontása (matematika, idegen nyelv szakmai tantárgyak)
- Versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése, a tanulók felkészítése országos versenyekre
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- Iskolai sportkör működtetése
- A továbbtanulás segítése
- Célirányos szabadidős foglalkozások szervezése (színház, múzeum látogatás)
- Internet használat biztosítása
- A tantárgyhoz nem köthető tehetségek fejlesztése (pl.: szervezőkészség, kommunikáció stb.)
7.7 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek
-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik;

-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek,
szünidei programok);

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások)

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés; családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
Az iskola pedagógiai célkitűzései között a testi, lelki harmónia kialakítása, megőrzése kiemelt célként
fogalmazódik meg. Az iskola helyi tanterve, képzési specialitásai, élet- és munkarendje segítségével
igyekszik megmutatni a helyes életviteli szokásokat, s azok gyakoroltatásában szabadidős
tevékenységeivel is részt vállal. Napjainkban, amikor a szülők egy része és a családok is nehezebb
helyzetbe kerülnek, a gyerekek egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége az
ifjúságvédelem területén is megnő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyermekek száma, akiket
eddig nem tartottunk nyílván, de a megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt
elhanyagoltakká válnak.
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Ezek a problémák az iskolánkban is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek eredményeit,
viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat.
Az iskola tanuló összetétele indokolja, hogy a tantestület kiemelten foglalkozzon az ifjúság dolgaival,
problémáival. A fokozott törődés, a folyamatos, hosszútávra szóló, elvi alapokon nyugvó partneri
kapcsolat, munkatársi viszony megvalósítása segítségével tudatosul a tanulókban, hogy komolyan
veszik őket.
Az iskola a gyermekek védelmében az alábbi elveket követi:
a gyermek családban történő nevelésének segítése

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszűntetése
a helyes életmódra felkészítés mellett nagy hangsúlyt helyeztünk a tanulókat érő veszélyek
megelőzésére, a prevencióra.

A prevencióban részt vevők:
Belső:

-

osztályfőnökszaktanáriskolaorvos
védőnő
ifjúságvédelmi felelős

Külső:

Családsegítő Szolgálat
- kecskeméti rendőrőrs
- Nevelési Tanácsadó (pszichológus)
Prevenciót szolgáló programok:

- előadások, tájékoztatók, filmvetítés
- mentálhigiéniás vetélkedő
- rajz pályázat és kiállítás a tanulók munkáiból

Ifjúságvédelmi felelős feladata:
A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről

ahová problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása,
Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal és a gyámügyi hatóságokkal
Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése

az osztályfőnökök

együttműködésével. Szükség esetén intézkedés
Veszélyeztető tényezők feltárása
A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása, osztályfőnök –
tanár szülő együttműködésével
Segélyezéssel, ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek intézése
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A nevelőtestület, de főleg az osztályfőnökök feladata a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók
részére a probléma feltárása után a szakszerű és azonnali reagálás segítségadás biztosítása.
8. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
Az intézmény biztosítja a fenntartó által az alapító okiratban meghatározott az aktuálisan beiratkozott
sajátos nevelési igényű tanulók adekvát ellátását. Ennek érdekében a szükséges szakterülettel rendelkező
gyógypedagógust/ gyógypedagógusokat alkalmaz. A rehabilitációs foglalkozások szervezésében és
kivitelezésében logopédia/pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta kompetens.
A rehabilitációs foglalkozások diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia reedukációt,
figyelemfejlesztést, magatartási korrekciót, komplex személyiségfejlesztést tartalmazhatnak. A
rehabilitációs foglalkozások heti időkeretét az Nkt.-ban és a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint biztosítjuk.
A rehabilitációs foglalkozásokat kizárólag a kötelező tanórai foglalkozásokon túl lehet szervezni.
A rehabilitációs foglalkozások dokumentálása:
- szakértői vélemény (szakértői bizottság készíti),
- egyéni fejlesztési terv (gyógypedagógus készíti),
- rehabilitációs órarend (az igazgatóhelyettes készíti a gyógypedagógussal együttműködve),
-

Tü. 356. sz. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció- egyéni fejlődési lap- Külív
– osztályfőnök vezeti
Tü. 357. sz. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció- betétív – gyógypedagógus
vezeti

A sajátos nevelési igényű tanulók számára – a szakértői vélemény alapján – az igazgató
engedélyezheti bizonyos tanórák helyett a habilitációs foglalkozásokat, illetve felmentheti a
különböző feladatok végzése alól, az értékelés és minősítés alól, az ismeretek elsajátításához
hosszabb időintervallumot is engedélyezhet, segédeszközök használatát is támogathatja úgy a
számon kérő, mint az ismereteket elsajátító helyzetben.
8.1 Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat
kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális
igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell szervezzük meg:
- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat kell megjelölni ott, ahol erre szükség van,
- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket kell
kialakítani és teljesíttetni,
- az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz
mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak
eligazítást.
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 kezdeményez képesség, a problémamegoldás, az
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együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas
tolerancia.
A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és
attitűdöket értjük, amelyek birtokában egyrészt gyorsan alkalmazkodhatunk a modern világ felgyorsult
változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatjuk. A tudásalapú
társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az
élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik.
A kompetenciaterület és a sajátos nevelési igényű tanuló
Hétköznapi szóhasználatban akkor mondjuk, hogy valaki valamiben „kompetens”, ha valamilyen
feladatra való alkalmasságáról beszélünk, képzettségének megfelelően vagy beosztásához
viszonyítottan. Pedagógiai szempontból a kompetencia meghatározott funkció teljesítésére való
alkalmasság. Az alkalmasság döntések és kivitelezések által érvényesül.
A döntések feltétele a motiváltság, a kivitelezéseké pedig a képesség. Ennek értelmében a kompetencia
valamely funkciót szolgáló motívum- és képességrendszer, amelybe beletartoznak a motívumok
(szükségletek, vágyak, magatartási szokások, attitűdök, előítéletek stb.), az érzelmek, és a képességek,
valamint az ezekhez tartozó cselekvési szokások, készségek és ismeretek. A kompetencia
pszichológiailag meghatározott rendszer, amelyben a képességek és készségek sajátos szisztémába
szerveződnek. Viszonylag kevés elemből nagyon változatos, sokféle kombináció jöhet létre. A tanításitanulási folyamatokban kialakítható kompetenciák – kulcskompetenciák.
A középfokú nevelés-oktatás szakaszában 9-12. évfolyamon a cél elsősorban az ismeretek
megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az
önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének
különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók az integrált
keretek között történő – nevelés, oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket,
amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, megmaradáshoz és az egész életen
át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek.
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz a szakközépiskola szakképző évfolyamain szakmai
vizsgára történő felkészítést nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert, az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma
az OKJ-ban megjelölt képzési idő, illetve – a Nemzeti alaptantervben biztosított lehetőség alapján – a
sajátos nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő szerint történhet. A szakképzési
évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés, a
komplex személyiségfejlesztés. A nevelés, oktatás, képzés célja:
- a még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása,
- a tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése, erősítése,
- a szakmai vizsgára való felkészítés,
- munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élet-tervezésének
elősegítése, önálló életvezetés megalapozása.
A NAT alkalmazása
A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi területekhez
rendelt tartalmak, fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk
időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. Az Irányelv pontosítja a műveltségi
területekhez rendelt habilitációs/rehabilitációs és fejlesztési feladatokat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus tantárgyi fejlesztésének elveit a helyi tantervben
a tényleges beiratkozott tanulókra megfeleltetve minden tanév első felében (illetve a beiratkozástól
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számított egy hónapon belül, de legkésőbb a tanmenetek leadási határidejéig) kidolgozzuk az
alkalmazott gyógypedagógussal közösen.
8.2 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje.
Iskolánk sajátos pedagógiai módszerei
Az Nkt. 4. § 13-14. pontja határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő tanuló fogalmát, s két nagyobb
kategóriát definiál:
a) különleges bánásmódot igénylő tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló,
ac) kiemelten tehetséges tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
A kiemelten tehetséges tanuló a törvény szerint az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Iskolánk bármelyik kategóriába tartozó tanulóval készen áll a fejlesztésre, a törődésre.
8.3 Helyzetelemzés
Iskolánk tudatosan vállalja az SNI tanulók integrált nevelését-oktatását, s fogadjuk az Alapító okiratban
meghatározott különleges bánásmódot igénylő gyermekeket: A többi gyerekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő), tanulók iskolai
nevelése-oktatása.
Iskolánkban az utóbbi években állandóságot mutat azon tanulóknak a száma, akiknél az olvasás, írás,
helyesírás gyengeségében gyökerező súlyos tanulási nehézségek tapasztalhatók. Az egyre nehezedő
követelményekkel már nem tud megbirkózni sem a korábban speciális fejlesztésre szorult, sem az eddig
problémamentes tanulók egy része. A középiskolások számára a beiratkozott diákok szakértői
véleményében feltűntetett idő, szakterület és szakmai végzettséggel rendelkező gyógypedagógus a
szakmai kompetenciáján belül végzi a fejlesztő munkáját, egyéni és kiscsoportos szervezeti formákban
pedagógiai célú rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon. A tanulók képességeit folyamatosan
értékeljük. A sikeres nevelés-oktatás céljából aktív munkakapcsolatot tartunk a szakértői bizottságokkal,
a Pedagógiai Szakszolgálattal. A tanulók részére biztosítjuk a számukra szükséges szolgáltatásokat.
Félévkor és tanév végén szöveges értékelést kap a szülő gyermeke fejlődéséről. A szakemberek és az
iskola tanárai esetmegbeszéléseken, problémamegoldó fórumokon konzultálnak a tanulók
képességeinek és személyiségének fejlesztéséről.

A SNI tanulóink rendszeresen járnak iskolába, részt vesznek a habilitációs, rehabilitációs
foglalkozásokon. Örülnek eredményeiknek, a szülők többsége rendszeresen részt vesz a szülői
értekezleteken.
Iskolánk rehabilitációs tevékenységének jellege:
- kompetencia alapú tanítás-tanulás,
- órai differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása,
- komplex képességfejlesztés,
- logopédiai terápia / pszichoterápia megsegítés (szakszolgálati feladat-ellátásban),
- pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a szakértői
bizottság javaslata alapján.
A rehabilitációs tevékenységeket végző szakemberek: gyógypedagógus, logopédus, pszicho-pedagógus.
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A fejlesztő foglalkozásokat egy külön kialakított fejlesztő tanteremben fogják tartani a szakemberek,
ahol a beiratkozott tanulók igényeihez mérten beszerzésre kerülnek a szükséges szakmai eszközpark
elemei. A grafomotorikát, a különböző részképességeket, a kommunikációs képességeket fejlesztő
eszközök mellett számítógépes fejlesztő programok segítik a tanulók sokoldalú fejlesztését.
8.4 Alapelvek
Alapelvünk a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, önmagukhoz mért fejlődést értékelő,
sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó nevelés és oktatás
megvalósítása.
A NAT alkalmazása az SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentumunk, a benne
meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok az SNI tanulók számára is érvényesek.
A habilitációs/rehabilitációs ellátás közös elvei:
- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában intézményünk egész nevelési-oktatási
rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg,
melyeket az intézmény pedagógiai programja tartalmaz.
- A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan nevelőtestületi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy
tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását
teszi szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai:
- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,
- a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,
- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,
- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos kompetenciák
kialakítása.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:
- a sérülés típusa, súlyossága,
- a sérülés kialakulásának ideje,
- az SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő
ismeretei,
- a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség szerint
önálló életvitel.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk.
Sikerkritériumnak az SNI tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását, az
eredményes kimeneti vizsgát tekintjük, melynek megvalósításához a következő feladatokat határoztuk
meg:
- Iskolánk pedagógusainak, és a szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók
befogadására.
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs
szemlélet érvényesítése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” biztosításával alkalmazkodunk a
sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
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Nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenységek szervezése, 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 tananyag-feldolgozásnál a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira
jellemző – módosulásainak figyelembevétele.
Az SNI tanulóknak egyéni fejlesztési terv készítése, ennek alapján egyéni haladási ütem biztosítása,
a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszerek, technikák alkalmazása.
A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatok
beépítése, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján –
szükség esetén – az eljárások megváltoztatása, az adott szükséglethez igazodó módszerek
alkalmazása.
Együttműködés különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásainak, javaslatainak
beépítése a pedagógiai folyamatokba.

8.5 A Sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő tanuló 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 fejlődési 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 ép intellektus 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.
Kiemelt célok, feladatok
- Kudarctűrő képesség növelése.
- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.
- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.
- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék.
- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.
- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése.
- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.
- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program és/vagy
gyógyúszás alkalmazása.
- Önállóságra nevelés.
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Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén:
- testséma megfelelő szintű tudatosítása,
- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
- vizuomotoros koordináció gyakorlása,
- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,
- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése,
- hang–betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése,
- makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, hangoztatással, pl.:
b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő),
- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,
- toldalékok körültekintő olvasása,
- olvasástechnika, tempó fejlesztése,
- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató, elemző vagy diszlexia prevenciós módszerrel,
- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,
- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre,
- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással,
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
A megvalósítás színterei: tanóra, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, délutáni szabadidős tevékenység.
Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén:
- testséma tudatosítása,
- téri relációk biztosítása,
- a relációk nyelvi megerősítése, a matematikai nyelv tudatosítása,
- számfogalmak erősítése, bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális megerősítés,
- az érzékelés-észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív
fejlesztése,
- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),
- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a már
birtokolt számfogalmakkal építkező számkörökben,
- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,
- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított megjegyzést
segítő technikák megtalálása, alkalmazása,
- szerialitás erősítése.
A megvalósítási színterei: matematika óra, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, felzárkóztató
foglalkozások, szabadidő (képességfejlesztő játékok).
Kiemelt feladatok a figyelemzavarral küzdő tanulók esetén
A fejleszteni kívánt területek:
- A percepció minden területe
a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatai,
A különleges gondozás igényeit, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások tartását a gyógypedagógus
végzi:
tanácsadás osztályfőnöknek, szaktanárnak, szülőnek.
együttműködés a pszichológussal.
A megvalósítás színterei: tanóra, gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján.
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8.6 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
A beilleszkedési zavar, a magatartási rendellenesség nemcsak azoknál a tanulóknál figyelhető meg,
akiknek gyenge a tanulmányi eredményük. Sok jó tanulónál is előfordul az idegrendszeri labilitás, a
depresszió, a teljes zárkózottság, esetleg az ellenkezője: az agresszió, a túlzott önbecsülés stb. Ezek a
zavarok más életmódbeli problémákkal is jelentkezhetnek. Minden esetben elvárás a pedagógussal,
különösképpen az osztályfőnökkel szemben:
- nevelje a közösséget a másság, a különbözőség tolerálására,
- a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal,
- a szülővel kiemelten foglalkozzon, figyelmesen és tapintatosan viselkedjen,
- szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében, kérjen segítséget az iskolaorvostól,
- kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának eredményességét,
- gondoskodjon a tanuló megfelelő pályaválasztásáról,
- szükség esetén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli véleményt.
Az Integrációs Pedagógiai Program – pályázati forrástól függő – működtetése segíti a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.
Tevékenységformák:
- differenciált tanulásszervezés,
- kooperatív technikák,
- projekt-módszer,
- tevékenységközpontú pedagógiák,
- individuális tanulás.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység, tanórán kívüli foglalkozások
Tanulóink egyre nagyobb elvárásokkal találkoznak az érettségi vagy a szakmai vizsgák után, ezért
kiemelt gondot fordítunk a tehetséggondozásra. A tehetség, képesség kibontakoztatását elsősorban
tanórai keretek között biztosítjuk, azonban az iskola a tanulók érdeklődése, igényei és szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Ezek a foglalkozási formák lehetnek szakkörök, iskolai
sportkör, korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás stb.
Ezeknek a foglalkozásoknak helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát. Sikeresen alkalmazhatók a differenciált
tanulásszervezésnek az alábbi formái:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) témanap/témahét: az adott napon vagy héten iskolánk (vagy legalábbis bizonyos csoportjai) minden
tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Lényegük a következő: egy vagy több témát (projektet) a
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pedagógusok a hagyományostól eltérő formában dolgoznak fel, a lehető legkomplexebb módon. A
résztvevő diákoknak is jó kedvet és sikerélményt adjon, mely a projektpedagógia segítségével
lehetséges, ennek lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének
folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott
és elfogadott legyen és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály és
tanórai kereteket. A projekt-keretek közötti tanulásban – így témanap vagy témahét alkalmával is –
megszűnik a verbális képességek fölénye.

e) Feltételek:
-

Tárgyi feltételek:
fénymásolási lehetőség,
számítógép, mint fejlesztőeszköz,
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).

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. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a családsegítő
szolgálat munkatársait.
- Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
Tanulóink igen vegyes érdeklődéssel és felkészültséggel érkeznek hozzánk. Az osztályok létszáma
általában magas, amely megnehezíti a szaktanárok munkáját. A túlkoros, a tanórai munkához általános
iskolában hozzá nem szoktatott tanítványokat még a minimális ismeretanyagra is nehéz megtanítani. A
helyes tanulási módszerek kialakításával, a változatos szemléltetőeszközök alkalmazásával lehet
eredményeket elérni még azoknál az osztályoknál is, ahol a tanulók nagy része nem tudja, hogy miért is
az adott szakmát választotta. Iskolánkban a hároméves, duális, szakmai vizsgával záruló szakképzésben
a kompetenciák erősítésével igyekszünk felébreszteni, erősíteni tudásvágyukat, tanulási
sikerélményeiken keresztül pedig továbbtanulásra motiváljuk diákjainkat.
Nevelési munkánkban fokozott figyelmet kell szentelnünk ezeknek a tanulóknak. A problémák feltárása
és kezelése osztályfőnöki és szaktanári feladat, amelyhez az osztályközösség és a szülők is segítséget
nyújthatnak.
Feladatok:
- A tanulási kudarc valódi okainak feltárása (lelki problémák, tanár-diák közötti nézeteltérés, rossz
tanulási technika stb.), majd adekvát megoldások keresése.
- A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása: az akaraterő fejlesztése, kitartásra nevelés.
- Az önálló ismeretszerzés képességének fokozatos kialakítása.
- Az egészséges önbizalom kialakítása.
A megvalósítás módjai, lehetőségei:
- A tanulás-módszertani kultúra fejlesztése: hatékony tanulási stratégiák, módszerek kialakítása
osztályfőnöki órán. A fokozatosság elvének betartásával egyre magasabb célok kitűzése.
- Osztályközösségen belül tanulópárok, tanulócsoportok kialakítása.
- Személyre szabott feladatokkal segíteni a tanulók felzárkóztatását.
- Kiscsoportos gyakorlás, felkészítés délutáni foglalkozásokon szaktanár vezetésével, akár
évfolyamszinten is. Felzárkóztató foglalkozásra – szükség esetén – évfolyamszinten heti 1 órát
biztosít az iskola a szükséges tantárgyakból.
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A tanuláshoz szükséges pszichikai képességek fejlesztésével, a rendszeres tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások korrekciós tevékenységének eredményeként tanítványaink alkalmassá válnak az iskolai
tanulásra, az előrehaladásra.
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása
Kiemelt célunk, hogy a korai iskolaelhagyók arányát 10% alatti szinten tartsuk. A végzettség nélküli
iskolaelhagyás – az esetek többségében – nem egy adott esemény következménye, hanem évek során
halmozódó problémák, konfliktusok eredménye. Minél korábbi szakaszban avatkozunk be a fiatalok
lemorzsolódási folyamatába, annál nagyobb az esély arra, hogy az adott fiatal közép-fokú végzettséget
szerez. A lemorzsolódás megelőzése érdekében intézményi szintű korai jelző- és támogatórendszert
építünk ki, melynek alapja, hogy tanulók jellemzőit megismerve a rizikó-faktorokat azonosítjuk, és
ezeket figyelve minél korábban kiszűrjük a veszélyeztetett fiatalokat. A tanulói jellemzők vizsgálatával
már a tanulók intézménybe érkezésekor kiszűrhető az a csoport, akikre fokozott figyelmet érdemes
fordítani.
Számszerű dokumentációhoz köthető jellemzők: hiányzás; romló tanulmányi átlag; évismétlés.
Viselkedéshez köthető előjelek: unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció; drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás stb.); kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség.

8.7 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus tantárgyi fejlesztésének részletei

Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő tanulók
Műveltségi
területek
/tantárgy

Fejlesztés

Alapozás szakaszára épülő testkép fejlesztése,
figyelem fejlesztése, emlékezet fejlesztése,
ritmus, sorrendiség, téri tájékozódáshangok
észlelése, differenciálása, ingerek
összekapcsolása, szövegemlékezet. A
Magyar –
betűbiztonság és az összeolvasási készség, a
kommunikáci
fonológiai tudatosság, (szükség esetén
ó Magyar
újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
nyelv és
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén
irodalom
gátlás elvét figyelembe vevő analizálószintetizáló módszerrel, az olvasási készség
folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt, a fonológiai tudatosság és
beszédészlelési képesség.
Egyszerű élethelyzetek játékos modelezése.
Információs kommunikációs technika
Idegen
használata. Ritmus, szerialitás, téri tájékozódás,
nyelvek
fonológiai tagolás, szövegemlékezet.

Matematika

Ember és
társadalom,

A számosság és a számok iránti érdeklődés
felkeltése, megerősítése, matematikai
törvények és szabályok készségszintű ismerete
és alkalmazása, a matematikai relációk nyelvi
megalapozása, a matematika-nyelv
tudatosítása, a sorozatalkotási képesség, a
szeriális észlelés fejlesztése, a sorozatalkotási
képesség, segítő, kompenzáló eszközök
használatának megengedése.
Kiemelten kezelje az önismeretet, a reális
önértékelés kialakítását, a kommunikáció

Módszer/eszköz
Folyamatos a diszlexia, diszgráfia, diszortográfia
reedukációs terápia alkalmazása. S ezek mellett
minden esetben biztosítsunk sikerélményt! A
fokozatosság elvét érvényesítsük ezen a területen
is, vagyis eleinte segítsük meg munkáját,
számára is sikerélményt adó méretből és
anyagból induljunk ki, csak egy részfeladatot
végeztessünk vele! Sokféle feladattal fejlesszük a
gyermek finommozgásait! Egy-egy feladatot
csak rövid ideig végeztessünk vele! Olyan
olvasási módszert válasszunk, amely minden, az
olvasáshoz szükséges készséget fejleszt.
Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás
auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt.
Minden esetben biztosítsunk sikerélményt.
Segítő, kompenzáló eszközök használatának
megengedése, a fokozott mennyiségű gyakorlás
során, az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások
alkalmazása. A diszkalkúlia reedukáció speciális
terápiás programjainak felhasználása.

Elsődlegesen a kooperatív tanulási technikák
alkalmazására helyezzük a hangsúlyt, amely
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Történelem,
Erkölcstan,
Társadalomismeret

Ember és
természet,
Földünk –
környezetünk
,
Természetismeret

fejlesztését. A szociális kompetenciákat ezen
időszakban megalapozó attitűdök nem
különböznek lényegesen azoktól, amelyek a
modern demokráciában a békés és sikeres
közösségi együttéléshez általában szükségesek.

együttműködésen, egyenlő részvételen és
felelősségvállaláson alapuló közös munka, a
feladatmegoldás és tananyag-feldolgozás közös
módszere.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak
témaköreire, azok tartalmára és követelményeire
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók
egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők a tanítási-tanulási folyamatban.

Olyan szabályrendszer kialakítása a
magatartási zavarral vagy hiperaktivitással
küzdő tanuló számára, amely betarthatóvá
válhat.
A NAT-ban és a Kerettantervben leírt tantárgyi
feladatok az irányadóak.

a kooperatív tanulási technikák alkalmazására
helyezzük a hangsúlyt, amely együttműködésen,
egyenlő részvételen és felelősségvállaláson
alapuló közös munka, a feladatmegoldás és
tananyag-feldolgozás közös módszere.

Komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, Az egyéni és csoportos kooperatív tanulási
az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének technikák alkalmazására helyezzük a hangsúlyt,
amely együttműködésen, egyenlő részvételen és
Művészetek kiemelt szerepe van.
felelősségvállaláson alapuló közös munka, a
Vizuális
feladatmegoldás és tananyag-feldolgozás közös
kultúra,
módszere.
Mozgóképkul
túra és
A művészeti terápia során drámajátékok verbális,
médiaismeret
nonverbális kommunikációs gyakorlatok.

Informatika

Testnevelés
és sport

A számítógép működési elvének megismerése,
a folyamatok megértése. A számítógép
használhatósága a mindennapokban.

Számítógép, laptop, tablet típusok manuális
megismerése. Szövegszerkesztő
alkalmazások megismerése, táblázat kezelési
módok megismerése, ppt készítés, önéletrajz
szerkesztő programok megismerése.

Testnevelés és sport műveltségi terület
fejlesztési feladatainak megvalósítása során
szenzoros integrációs programok és terápiák
beállítása és/vagy lovaglás, gyógy-úszás,
valamint logopédiai ritmika alkalmazása is
javasolt.

A sportszerek megismerése, biztonságos
alkalmazása. Az egyéni, páros, csoportos
sporteszköz megfelelő használat elsajátítása.

8.10 A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók szöveges értékelése és minősítése

Jogszabályi háttér

NKT: 56/A. § * A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban és az e
törvényben, továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek.
Az igazgató szülői kérésre a fentieket határozat meghozatalával érvényesíti. A határozatot kapja: szülő
és tanuló, osztályfőnök és rajta keresztül a szaktanárok, gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus, irattár. E
határozat azonban nem mentesíti a tanulót a tantárgy, illetve a tantárgyrész tanulása alól. Ez azt jelenti,
hogy kellő segítség és kompenzatórikus eszközök igénybevételével, a tantestület által kidolgozott és
elfogadott pedagógiai program SNI programjában meghatározott tantárgyi követelményrendszert kell
figyelembe venni.
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A magasabb évfolyamba lépés feltétele a továbbhaladási feltételek teljesítése. Ha a tanuló ezt nem
teljesíti, abban az esetben javítóvizsgára bocsátható az adott tantárgyból. A mentesített tantárgyból,
tantárgyrészből tanév folyamán százalékos értékelést kap a tanuló, illetve félévkor és év végén értékelő
lapon a szaktanár által írt szöveges értékelést.

Szöveges értékelésben érintett tantárgyak
Érintett
tantárgyak
magyar
nyelv és
irodalom

idegen
nyelv

matematika

Érintett tantárgyrészek, területek
kommunikáció,
beszédművelés
beszédszándék

gondolkodási
módszerek
alapozása

szövegértés

beszédértés,
szövegértés

számtan,
algebra

fogalmazás
i ismeretek,
szövegalkotás

Kapcsolódási
pontok
minden
tantárgy:
helyesírás, írás,
olvasás,
szövegértés

nyelvtani
ismeretek

nyelvhelyességi
ismeretek

írás,
helyesírás

beszédkészség

nyelvhelyességi
ismeretek

írás,
helyesírás

szövegalkotás

magyar nyelv
és irodalom

geometria,
mérések

összefüggések,
függvények
,
sorozatok:

valószínűség,
kombina
-torika,
statisztika

szöveges
feladatok

fizika, kémia
számolási része

Az SNI és BTMN tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése
Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, egymás
munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfogalmazása. A tévedések
megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a tanulási folyamat részeként való
kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a tanulókat a szorongástól. A teljesíthető tevékenység
biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét. Ugyanakkor az elért teljesítmény értékelésekor
nem hagyható figyelmen kívül az adott tanuló aktuális teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit
mennyire használta ki a munka, a feladat elvégzése érdekében.
Elvünk, hogy az értékelés
ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,
számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött,
tartalmazza, hogy a tanuló a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki. Az értékelési szempontok
összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész személyiségének fejlődésére
koncentrálnak.
A szöveges értékelés
- fejlesztőközpontú, megerősítő, korrigáló,
- összhangban a NAT-tal, a pedagógiai programmal, a helyi tantervvel, illetve annak SNI
programjával,
- rendszeres és folyamatos,
- személyre szóló, ösztönző, közérthető,
- tartalmazza a továbblépés útját is,
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- figyelembe veszi az életkori sajátosságokat.
Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az SNI és BTMN tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának formáit és
módjait sajátos nevelési igényükhöz igazítjuk. Az olvasási-írási nehézségekkel küzdő gyermekek
számára biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő kiváltását, illetve e tanulók
számára célzottan több megszólalási lehetőséget adunk nemcsak a számonkérés, hanem a gyakorlás
során is.
Az írásbeli beszámoltatás során – a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint – hosszabb időt
biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére, valamint indokolt esetben mi olvassuk fel a feladatlap
utasításait a tanuló számára. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, s emiatt görcsös, szorongó
diákoknak lehetőséget nyújtunk az egyéni helyzetben, nem az osztályközösség előtt történő
számonkérésekre is.
A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek a speciális segédeszközöket – a szakértői bizottság
véleményében foglaltak szerint – a dolgozatok során is használhatják Az iskolai számonkérések során a
témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban tesszük lehetővé gyermekeinknek, hogy
tudásukról röpdolgozatok, szóbeli feleletek (egy-egy lecke anyagából) formájában is számot adjanak.
A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének rendszere
Az SNI és BTMN tanulók esetében az értékelésnél figyelembe vesszük az elsődlegesen, illetve
másodlagosan kialakult magatartási, szocializációs problémákat. A tanuló számára apró lépésekre
lebontva teljesíthető szabályokat állítunk fel az adott csoport fejlettségi szintjének megfelelően. A
szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest nyújtott teljesítményét, a
tanuláshoz való viszonyát, a foglakozásokon tanúsított aktivitását, önkéntes feladatvállalásait és azok
teljesítését.

Értékelő lap minta
Szöveges értékelés ……/..……. tanév ….félév
Szent Imre Szakközépiskola és Mátrix Általános
Iskola (OM
6000 Kecskemét, Fecske utca 22.

Tanuló neve:

Mulasztott órák száma:
Ebből igazolatlan órák száma:

Osztályfőnök aláírása:

Tanuló osztálya:
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A tanuló magatartásának értékelése
Általános észrevételek: bátortalan / zárkózott /
szorongó / elutasító / a kudarcot nehezen viseli
Önbizalom: nem megfelelő / kevés / erősödő / sok
biztatást, megerősítést igényel / jelentősen erősödő /
magabiztos
Társas kapcsolatok: figyelmes / segítőkész /
elutasító / agresszív / irányításra szoruló / pozitívan
– negatívan befolyásolható / iskolai életben aktív passzív
Kelt: Kecskemét

A tanuló szorgalmának értékelése
Tanuláshoz való viszonya: nem megfelelő /
negatív irányba változott / változás nincs /
pozitív irányban változott / jelentős mértékben
javult / motivált / megfelelő
Figyelem: figyelmetlen / figyelme szórt,
könnyen elterelhető / rövid idejű / tartósabb,
koncentráltabb / változó intenzitású / megfelelő
szintű

Szülő aláírása:

Szent Imre Szakközépiskola és Mátrix Általános Iskola
(OM
6000 Kecskemét, Fecske utca 22.
Magyar nyelv és irodalom
Tanév:
Kelt: Kecskemét
Általános
kommunikáció
Kommunikáció
társakkal,
felnőttekkel

Olvasás

Szövegértés

Szívesen kommunikál.
Alig kommunikál.
Kényszeredetten kommunikál.
A tanult kommunikációs normáknak
megfelelően érintkezik.
Hibázik, de felismeri és javítja.
Figyelmeztetésre javít.
Némán, három perc alatt el tud olvasni
200 szóból vagy 1000 betűből álló
szöveget.
Felkészülés után prózai szöveget, verset fel
tud olvasni helyes hangsúlyozással,
hanglejtéssel és ritmussal:
Képes megoldani feleletválasztással a
szöveghez kapcsolódó adatkeresési és
lényeg-kiemelési feladatokat:
Képes az egyes szövegszakaszok témáját,
lényegét egy-egy mondatban
megfogalmazni:
Az önállóan olvasott könyveket, verset fel
tud olvasni helyes hangsúlyozással,
hanglejtéssel és ritmussal:
A tanult rímfajtákat:

Irodalmi
ismeretek

A tanult költői képeket a versekben:

A tanult verseket:

Tanuló neve:
Tanuló osztálya:
Tanár aláírása:
Szülő aláírása:

néha hibázva
csak bemutatás után
önállóan
segítséggel
segítséggel sem
önállóan
segítséggel
segítséggel sem
tudja ismertetni társaival
nem tudja elmondani a lényeget
nem olvas önállóan
felismeri
segítséggel ismeri fel
nem ismeri fel
felismeri
segítséggel ismeri fel
nem ismeri fel
élvezhetően adja elő
a szöveget tudja, de előadása nem
élvezhető

49

szövegtudása bizonytalan
felismeri
nem ismeri fel
önállóan
segítséggel
segítséggel sem
hibátlanul
néha tévesztve
keveri azokat
le tudja választani
gyakran hibásan választja le
hibátlanul
néha hibázva
keveri azokat
hibátlanul képes
kevés hibával képes
nem képes
nem hibázik
kevés hibát ejt
sokat téveszt
jól alkalmazza
hibáját önállóan javítja
sokat hibázik
csak figyelmeztetésre javít
hibátlan
kevés hibával
sok hibával
tud
nem tud
önállóan
segítséggel
segítséggel sem

Az egyszerű és összetett mondatokat:
Felismeri, és aláhúzással jelölni képes a
tanult mondatrészeket:
A tanult szófajokat felismeri:
Nyelvtan
A szavak toldalékát:
A tanult toldalékfajtákat (képző, jel, rag)
felismeri és megnevezi:
Az igéket a megadott módban és időben
ragozni:
Írás

Másoláskor:

Helyesírás

Diktálás során vagy fogalmazás közben a
tanult helyesírási tudnivalókat:
Képes 10 – 15 – 20 mondatos elbeszélő
fogalmazást írni. A mondatszerkesztést,
mondatkapcsolás:

Fogalmazás

Fogalmazásához vázlatot készíteni:
Képes 5 – 10 – 15 mondatos leíró
fogalmazást írni tárgyakról, élőlényekről:

Összességében
félévkor

Megfelelt

Összességében
tanév végén

Megfelelt

Nem felelt meg, ezért fokozottabb tantárgyi felzárkóztatásra szorul
Nem felelt meg, javító vizsgát köteles tenni

Szent Imre Szakközépiskola és Mátrix Általános Iskola
(OM
6000 Kecskemét, Fecske utca 22.
Matematika
Tanév:
Kelt: Kecskemét

Számfogalom

Alapműveletek
alkalmazása

Tanuló neve:
Tanuló osztálya:
Tanár aláírása:
Szülő aláírása:

Számfogalma biztos a tízes számrendszerben, a tízezres számkörben.
Néha téveszt a számok helyesírásában, olvasásában.
Bizonytalan a tízezres számkörben.
A tízezres számkörben, a négy alapműveletben nem hibázik; készség szinten szoroz,
oszt, összead, kivon.
Néha hibázik az alapműveletekben.
Sokszor hibázik számítás közben.
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Mértékegységek
használata és
átváltása
Terület és
kerület
számításai
Mértan

Nyitott
mondatok

Számok
rendezése
Szöveges
feladatok
megoldása
Műveletek
negatív
számokkal
Műveletek
törtekkel
Táblázat,
grafikon,
diagram
készítése és
használata

A szabvány mértékegységek használatában, átváltásában biztos.
Bizonytalan.
Gyakran hibázik.
A terület, kerület és térfogat számításában, a mérésekben biztos.
Néha hibázik.
Sokszor téveszt.
Ismeri a szögek, sokszögek, síkidomok, mértani alakzatok megkülönböztetésének
szempontjait.
Néha hibázik.
Sokszor téveszt.
Hibátlanul alkalmazza a „legalább”, „legfeljebb”, „nem kisebb”, „nem nagyobb”
kifejezéseket a nyitott mondatok megoldásánál.
Néha téveszt a nyitott mondatok megoldásánál.
Sokszor téveszt.
Készségszinten tudja rendezni a számokat az adott számkörben, biztos az alaki, a
helyi és
a valódi érték fogalmában.
Néha téveszt a számok rendezésekor.
Gyakran téveszt.
A szöveges feladatokat önállóan megoldja.
Segítségre szorul.
Segítség mellett is hibázik.
A negatív számokkal hibátlanul tevékenykedik.
Néha téveszt.
Sokszor téveszt.
A törtek, törtrészek fogalmát érti, azokkal egyszerű műveletekre képes.
A törtek, törtrészek fogalmát nem érti, azokkal egyszerű műveletekre sem képes.
Gyakran téveszt.
Táblázatok kitöltésében, szabályok lejegyzésében biztos. Egyszerű grafikon,
diagram készítésében jártas.
Bizonytalan.
Gyakran téveszt.

Összességében
félévkor

Megfelelt

Összességében
tanév végén

Megfelelt

Nem felelt meg, ezért fokozottabb tantárgyi felzárkóztatásra szorul
Nem felelt meg, javító vizsgát köteles tenni

Tanuló neve:
Szent Imre Szakközépiskola és Mátrix Általános Iskola
(OM 6000 Kecskemét, Fecske utca 22.
__________ nyelv
Tanév:
Kelt: Kecskemét,
Beszédszándék:

Tanuló osztálya:
Tanár aláírása:
Szülő aláírása:

megfelelt

felzárkóztatásra
szorul

nem felelt
meg

Idegen nyelven történő megszólalás
Motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt
Beszédértés:
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Utasítások végrehajtása
Rövid kérések megértése és végrehajtása
Beszédkészség:
Egyszerű kérdésekre adott válaszok
Szövegek, mondókák, versek reprodukálása
Olvasott szöveg értése:
Tanult szavak írott alakjának felismerése
Néhány szóból álló mondat felolvasása
Nyelvhelyességi ismeretek:
Szavak helyes írása
A
tanult
nyelv
nyelvtani
szabályainak
alkalmazása
Íráskészség, helyesírás:
Néhány szóból álló mondat leírása
Íráskészség, helyesírás:
Szövegalkotás:
A tanult témakörökben szavakkal, tőmondatokkal
információkat ad
Megfelelt
Nem felelt meg, ezért fokozottabb tantárgyi felzárkóztatásra

Összességében félévkor:

szorul
Megfelelt
Összességében tanév végén:

Nem felelt meg, javító vizsgát köteles tenni

9.A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
A

diákönkormányzat

tevékenysége

a

tanulókat

érintő

valamennyi

kérdésre

kiterjed.

A

diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – alábbi
területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
-

a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);

-

tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;

-

sportélet;

-

túrák, kirándulások szervezése;

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap).

Ezekben a kérdésekben az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt
az osztályfőnököknek ki kell kérniük;

A diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása
előtt az igazgatónak ki kell kérnie. A tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és
az igazgató felé.
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A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel
való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzatot segítő tanár
képviseli.

10. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok a szülő, a tanuló, a
pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Iskola közösségeinek együttműködése
Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a megbízott
pedagógus vezetők (munkaközösség vezetők )
Az együttműködés fórumai:
- az iskolavezetőség ülései,

- a különböző értekezletek,
- megbeszélések,
Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint szóbeli és
írásbeli tájékoztatókon (köröző füzet) keresztül értesíti a nevelőket. A nevelők kérdéseiket, véleményüket,
javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, útján közölhetik az iskola
vezetőségével.
A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért
a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös
megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka
alábbi területeire:
-

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

-

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

-

iskolán kívüli továbbképzések,

-

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a
munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések,
értékelések eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákgyűlésen, valamint a diákönkormányzat

vezetőségének ülésén,
-

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a

diákönkormányzat faliújságján keresztül,
-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők
útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz
vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

-

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:

Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi eredményeiről;
segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, összehangolt pedagógiai
tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.

Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek
optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet
Feladata:

-

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
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-

a szülők tájékoztatása

-

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,

-

az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,

-

a helyi tanterv követelményeiről,

-

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,

-

saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,

-

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,

-

az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,

-

a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.

Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni
fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges
életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)

Nyílt tanítási nap, iskolanyitogató
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség
iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
A szülők tájékoztatásának rendje:

- A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.

- A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított –
jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján
az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz fordulhatnak.

- A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
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- A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról,
illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai munkatervben évenként
meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.

- Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai
nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga van
megismernie.

- A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:

- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola igazgatójánál;
11. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai az általános iskolában
Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait
évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai programja szerint
nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet határozza meg. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni

- az osztályozóvizsgákra,
- a különbözeti vizsgákra,
- a javítóvizsgára,
- a pótló vizsgára,
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi az osztályzat megállapításához, ha

- felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget,

- a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott,s a nevelőtestület erre lehetőséget ad,
- a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozóvizsga időpontját az iskola munkaprogramjában az igazgató határozza meg a félévi
osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző tízedik tanítási nap és a félév utolsó
tanítási napja között, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanév utolsó tanítási napját megelőző
tízedik tanítási nap és a tanév utolsó tanítási napja között. A magántanulók osztályozó vizsgáját
augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által meghatározott napokon kell
tartani.
Az órák rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi tantárgyakból köteles
osztályozó vizsgát tenni:
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- magyar nyelv és irodalom, írásbeli és szóbeli vizsga,
- matematika, írásbeli és szóbeli vizsga,
- idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
- környezetismeret, szóbeli vizsga.
Az órák rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 5 – 6 évfolyamos tanuló az alábbi
tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:

- irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
- magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
- matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
- idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
- történelem, szóbeli vizsga,
- természetismeret, szóbeli vizsga,
- informatika, szóbeli gyakorlati vizsga.
Az órák rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 7 – 8 évfolyamos tanuló az alábbi
tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:

- irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga,
- magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
- matematika, szóbeli és írásbeli vizsga,
- idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga,
- történelem, szóbeli vizsga,
- fizika, szóbeli vizsga,
- kémia, szóbeli vizsga,
- biológia, szóbeli vizsga,
- földrajz, szóbeli vizsga
- informatika, szóbeli gyakorlati vizsga.
Az osztályozóvizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a helyi tanterv tartalmazza. A
tanuló írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának értékelését a pedagógiai programban meghatározott
elvek figyelembevételével kell végezni. Az osztályozóvizsga eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a
bizonyítva írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon
tájékozatni kell.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha

- a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
- az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
engedély nélkül távozik.
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A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által az iskola
munkaprogramjában meghatározott napokon kell tartani. A javítóvizsga eredményéről a bizonyítványba
írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót a javítóvizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell.

- Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,

vagy a

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az iskola számára megszervezhető
legközelebbi, az igazgató által meghatározott napon kell tartani.

-

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő átvétel
esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges értékelést
olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban kötelező tantárgy lesz.

A különbözeti vizsga időpontját az igazgató az osztályozó vizsgákkal azonos napokra határozza meg. A
különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján a tanulót a
különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékozatni kell.

12. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai a szakközépiskolában
Alkalmassági vizsga
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján iskolai rendszerű
szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és
vizsgakövetelményben

előírt

egészségügyi

alkalmassági,

továbbá

a

pályaalkalmassági

követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára
bocsátásnak.
Tanulmányok alatti vizsgák, a vizsgák fajtái:
- osztályozó vizsga,
- javítóvizsga,
- pótló vizsga
- különbözeti vizsga.
Az osztályozó vizsga
A vizsga célja a tanuló tudásszintjéről való tájékozódás, a tanulmányi követelmények teljesítésének
minősítése osztályzattal.
A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie
teljesítményének értékelése céljából, ha
- felmentést kapott –kérelmére,- a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos
helyzete miatt,
- a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét, mivel a szaktanár nem tudta a félévi vagy
év végi osztályzatát megállapítani a következők miatt:
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
- előrehozott vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi
tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Erre a tanuló csak akkor kaphat
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engedélyt, ha az adott tantárgy követelményeit eddigi középiskolai tanulmányai során legalább jeles
átlaggal teljesítette.
- 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van hiányzásának mennyisége egy tantárgyból
meghaladja a tantárgy éves óraszámának 30%-át
Sikeres előrehozott vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt
kaphat a tanuló.
Nem kaphat felmentést az óralátogatás alól a következő tantárgyakból:
testnevelés- az egészséges életmódra nevelés programja miatt
matematika - ha az előrehozott középszintű vizsgára tudása miatt kapott engedélyt
idegen nyelvből heti 2 óra szinten tartó, illetve fejlesztő foglalkozáson kell részt venni - mivel a
megszerzett nyelvtudáshoz nélkülözhetetlen a további gyakorlás.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Javítóvizsga
A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanuló
tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását részére felróható szabálytalanság
vagy ok miatt nem tudták minősíteni.
A tanuló javítóvizsgát tehet, ha
- tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott
- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be
illetve az előírt időpontig nem tette le.
Szakmai gyakorlatból akkor javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.
Különbözeti vizsga
Az iskola helyi tantervének biztosítania kell az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén
különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel. A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy
a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. A különbözeti vizsga
tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének
határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, ha
- tanulócsoportot kíván változtatni és az igazgató a változtatás feltételeként a különbözeti vizsgát
letételét szabja
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- intézményünkbe való átvételét kérelmezi és az igazgató az átvétel feltételeként a különbözeti vizsgát
letételét szabja
Jelentkezés a vizsgára
Az osztályozóvizsga letétele a tanulónak nem alanyi joga. A vizsgára való jelentkezés az
osztályfőnökkel és az érintett szaktanárral való egyeztetés után az igazgatónak címzett írásos kérelem
benyújtásával történik.
Javítóvizsga a tanuló alanyi joga, jelentkezni rá nem kell.
Különbözeti vizsgát az igazgató írhat elő.
A vizsga időpontja
A vizsgák bármely tanítási napon szervezhetők, de szokásos időszaka:
Osztályozóvizsga esetén az első illetve második félév végét megelőző héten, előrehozott vizsga esetén
az írásbeli vizsgák előtti hét.
Javítóvizsga esetén az iskola igazgatója által meghatározott időpont, az augusztus 15-étől augusztus 31ig terjedő időszak
Különbözeti vizsga esetén a tanuló érdekeit szem előtt tartva, az igazgató jelöli ki az időpontot.
A vizsgabizottság
A vizsgabizottságot az igazgató által megbízott 3 tanár alkotja: lehetőség szerint a vizsgatárgyból
végzettséggel rendelkező két szaktanár és az iskolavezetés egy tagja, aki a vizsga elnöke.
A vizsga iratai
Tágabb értelemben a vizsga iratai közé tartoznak mindazok a dokumentumok, amelyek a
vizsga előkészítése, lebonyolítása során keletkeznek. Így:
- a jelentkezési lapok
- a vizsgabizottság tagjainak megbízása,
- igazolások a mentesítésekről,
- a törzslapok,
- osztályozó ívek,
- jegyzőkönyvek,
- az írásbeli, a szóbeli és gyakorlati vizsgarész feladatlapjai,
- a tanulók produktumai (a piszkozatok is).
A tanulmányok alatti vizsgák iratainak kezelésére is alkalmazni kell a 20/2012.EMMI rendeletének
VIII. fejezetének a nevelési-oktatási intézmények iratkezelésének szabályaira vonatkozó előírásait.
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Abban az esetben, 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.
Az írásbeli vizsga szabályai
Az írásbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 67-69. §
részletesen ismerteti. Tájékoztatásul csak a legfontosabb szabályokat ismertetjük röviden.
A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök megállapítja a jelenlévők azonosságát, 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 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 vizsgázónak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
A vizsgázóknak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatárgyanként 60 perc.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó kérésére az igazgató írásos
engedélye alapján:
Az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg kell növelni,
Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
Engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli, szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között legalább 10, legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani.
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A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 69. §-a részletesen szabályozza az írásbeli vizsgán elkövetett
szabálytalanságok kezelését és annak következményeit.
A tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyét az EMMI rendelet 64. § (6) bek,, a
tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyét, valamint a vizsgát engedély nélkül korábban
abbahagyó tanuló ügyét a 64. § (7) bek. alapján kezeli intézményünk.
A szóbeli vizsga szabályai
A szóbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 71. §-a
ismerteti. Röviden csak a legfontosabb szabályokat ismertetjük.
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

vizsgatárgyanként 15 perc.
A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább 30 perc időt kell biztosítani.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot és kiválasztja a tétel
kifejtéséhez szükséges segédeszközöket.
A tételben szereplő kérdések megválaszolásának 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 rendelkezésre álló idő letelt.
Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt
húzathat vele, melynek az eredményét a vizsgajegy kialakításánál csak 50%-ban lehet csak figyelembe
venni.
Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 15 perc
pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet elhagyhatja.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó kérésére az igazgató engedélye
alapján
A 30 perc gondolkodási időt legfeljebb 10 perccel meg kell növelni.
62

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 vonatkozásában legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani.
Szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságok kezelése.
A tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelése,
A tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelése,
A vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelése az írásbeli
vizsgáknál leírtak szerint történik.
A gyakorlati vizsga szabályai
Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatárgyak:
- testnevelés
- szakközépiskolai és szakképzésben a szakmai tantárgyak.
A gyakorlati vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012.EMMI rendelet 72.§ részletesen
meghatározza, melyek közül a legfontosabb szabályok:
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató 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, illetve folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a gyakorlati vizsgarész helyére,
munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál a helyben meghatározott idő áll
rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele.
A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása
tekintetében a vizsga feladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésére álló időbe a vizsgázónak fel nem
róható okból kieső idő.
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A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell
értékelni.
Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét 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 vizsgatárgyak követelményei
A vizsgák követelményeit (a helyi tanterv alapján) a munkaközösségek, szaktanárok állapítják meg. A
továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket a helyi tanterv tartalmazza.
Az értékelés rendje
Ha a vizsgatárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a
vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. A dolgozat javítása pontozásos rendszerben történik, az egyes
részpontokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.

13. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei az általános iskolában
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét
augusztus 31. napjáig betöltse és az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett legyen. A SNI tanuló
szakértői határozat alapján egy évig még óvodai ellátásban részesülhet, tehát hetedik életévében lesz
tanköteles.
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.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
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- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom
érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével, az iskola
intézményvezetője dönt.
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 igazgatóhelyettesek és az érintett tagintézmények vezetőit,
illetve az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben
meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
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. A
sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
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, illetve alacsonyabb
óraszámban tanulta.

14. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele, átvétele a szakközépiskolában
A felvétel és az átvétel helyi szabályai az Nkt., valamint a szakképzésről szóló törvény felvételre,
átvételre vonatkozó rendelkezései alapján
Felvétel helyi szabályai
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján
keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola
igazgatója dönt.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi
időponttól kezdve gyakorolhatja.Az iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet
által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra. A szakképző évfolyamokra
jelentkezők

felvételéhez

a

szakképzésre

vonatkozó

jogszabályok

szerint

egészségügyi,

pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez szükséges.
Intézményünkben felvételi vizsga nincs. A jelentkezők rangsorolásának alapja a tanulmányi átlag.
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A szakközépiskolai osztályokba jelentkező tanulóknál a felvételi eljárás során figyelembe vesszük az
általános iskola felső tagozatából hozott tanulmányi eredmények átlagát a magatartás és a szorgalom
érdemjegyek kivételével.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára a szakértői és rehabilitációs
bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározottakat biztosítja intézményünk.
Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyt élveznek a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók.
Átvétel helyi szabályai
Az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során a továbbiakban is bármikor lehetőség van. Kivételt
jelent ez alól az az eset, amikor tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is
jár. Ebben az esetben az iskolai átvételre az intézményvezető döntésétől és az intézmény típusától
függően különbözeti vizsga alapján kerülhet sor.
Az átvétel eljárásrendje
Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére-elsősorban tanév befejezése után, illetve
rendkívüli esetekben félévkor is-, biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás
lehetőségét. Az átvételről az intézményvezető dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével.
Az átvételre vonatkozó szülői kérelemhez csatolni kell a tanulóra vonatkozóan:
-a tanuló középiskolai bizonyítványának hitelesített másolatát (a bizonyítvány valamennyi oldalára
vonatkozóan),
-az osztálynapló vagy elektronikus napló esetén a tanuló osztályozó naplórészének hitelesített másolatát,
-általános iskolai bizonyítványát.
Ha az intézményvezető engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak
összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti vizsgát.
Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az intézményvezető tanév közben is engedélyezheti
az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolájának. A tanuló akkor
iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról" dokumentumot kézhez kaptuk.
Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után iratkozhat be
iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell tartania a tanulói jogviszonyát.
Különbözeti vizsgát januári és az augusztusi vizsgaidőszakban szervezzük meg. A januári vizsgaidőszak
vizsgáira a megelőző év október 15-ig, az augusztusi vizsgaidőszak vizsgáira június 15-ig lehet a
tanulóknak jelentkezni. Ezen határidőket követően a különbözeti vizsgára csak a következő különbözeti
vizsgaidőszakban kerülhet sor. Ha a tanuló a januári vagy az augusztusi különbözeti vizsgán bármely
tantárgyból nem teljesítette az elégséges szintet, az átvételét elutasítjuk.
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Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok alapján
az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.
Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásaik
szerint pótolnia kell.

15. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az
elsősegélynyújtás fogalmát;
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan
kell mentőt hívni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
- javasoljuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják: A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:

TANTÁRGY
környezetismeret
természetismeret

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-segélykérés, mentők értesítése
ájult beteg ellátása
sebellátás,
vérzéscsillapítás
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-

biológia

-

kémia

-

fizika
testnevelés

-

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
mozgás-szervrendszer sérülései, teendők
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szén-monoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
áramütés okozta sérülések
magasból esés

Osztályfőnöki órák anyaga:
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése
és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat
(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik
évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.

II.

HELYI TANTERV
Az általános iskola számára

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai
foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények
1.1
A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező (választható)
tantárgyak és óraszámaik (óraterv)
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi
tantervre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1.1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
1.2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-4. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és irod.

Óraterv a kerettantervekhez 1–4. évfolyam
1 évf.
2. évf.
7

3. évf.

4 évf.

7

7

7
2
4
1

Idegen nyelvek
Matematika
Etika

4
1

4
1

2
4
1

Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

1
5

1
5

1
5

1
5

Szabadon tervezhető
órakeret
Gazdálkodj okosan!

2

2

3

3

2

2
2

2

1

1

28

28

Pénzügyi tervezés,
megtakarítás
Magyar nyelv és
irodalom
Rendelkezésre álló
órakeret

25

25
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon

Szabadon tervezhető órák:
A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi
tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek
gyakorlására több idő jusson:
Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a
szabadon tervezhető órák
óraszámából?

Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam

Gazdálkodj okosan!

2 óra

2. évfolyam

Gazdálkodj okosan!

2 óra

3. évfolyam

Pénzügyi tervezés,
megtakarítás

2 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

4. évfolyam

Pénzügyi tervezés,
megtakarítás

2 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

5. évfolyam

Pénzügyi nevelés

2 óra

6. évfolyam
6. évfolyam

Pénzügyi nevelés
Matematika

2 óra
0,5 óra

ÉVFOLYAM

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
5. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
Idegen nyelvek
3
Matematika
Etika
Történelem, társadalmi és államp. ism.
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz

4
1
2
2

Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Pénzügyi nevelés
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Pénzügyi nevelés
Matematika
Természetismeret
Rendelkezésre álló órakeret

1
1
1
2
1
5
1
2
2

28

6. évf.
4
3

7. évf.
3
3

8. évf.
4
3

3,5
1
2
2,5

4
1
2

4
1
2

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

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

1

1

1

1
1
2
1
5
1
3
2
0,5
0,5
28

1
1
2
1
5
1
3
2
1

1
1
2
5
1
3
2
1
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31

31

6. évfolyam

Természetismeret

0,5 óra

7. évfolyam

Pénzügyi nevelés

2 óra

7. évfolyam
8. évfolyam
8.évfolyam

Matematika
Matematika
Pénzügyi nevelés

1 óra
1 óra
2 óra

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható tantárgyak közül a Dráma és Tánc tantárgyat tanítja.
Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat”, illetve „B
változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:

ÉVFOLYAM
1-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene A változat
Magyar nyelv és irodalom A változat
Matematika B változat
Fizika B változat
Kémia B változat
Biológia A változat

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két évfolyamra
határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy az
ajánlásunkban javaslatot tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti bontására és az egyes tematikai
egységekhez tartozó órakeret meghatározására. Természetesen úgy állapítottuk meg a felosztást, hogy a
tantárgyi egységek lezárt egészet képezzenek.
A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz
tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál
nincs munkaközösség – a szaktanárok feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente
felmenő rendszerben:
A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, illetve az
egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes tantárgyak
tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi ajánlásokat
használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek
megfelelően a nevelőtestület dönt.
Iskolánk rehabilitációs tevékenységének jellege:
-

kompetencia alapú tanítás-tanulás,

-

órai differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása,

-

komplex képességfejlesztés,

-

logopédiai

terápia

/

pszichoterápia

/

szurdopedagógiai

megsegítés

és

gyógytestnevelés

(szakszolgálati feladat-ellátásban),
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-

pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a szakértői
bizottság javaslata alapján.
rehabilitációs tevékenységeket

-

végző szakemberek:

gyógypedagógus,

logopédus, pszicho-

pedagógus.
A fejlesztő foglalkozásokat egy külön kialakított fejlesztő tanteremben tartják a szakemberek, ahol
megfelelő szakmai eszközpark áll rendelkezésre. A grafomotorikát, a különböző részképességeket, a
kommunikációs képességeket fejlesztő eszközök mellett számítógépes fejlesztő programok segítik a
tanulók sokoldalú fejlesztését.

2.3 Alapelvek
Alapelvünk a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, önmagukhoz mért fejlődést értékelő,
sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó nevelés és oktatás
megvalósítása.
A NAT alkalmazása az SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentumunk, a benne
meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok az SNI tanulók számára is érvényesek.
A habilitációs/rehabilitációs ellátás közös elvei:

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában intézményünk egész nevelési-oktatási
rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg,
melyeket az intézmény pedagógiai programja tartalmaz.

- A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan nevelőtestületi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy
tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását
teszi szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai:
-

a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,

-

a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,

-

a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,

-

a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,

-

az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos kompetenciák
kialakítása.

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:
-

a sérülés típusa, súlyossága,

-

a sérülés kialakulásának ideje,

-

az SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő
ismeretei,

-

a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség szerint
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önálló életvitel.

2.4. Feladatok
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk.
Sikerkritériumnak az SNI tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását, az
eredményes kimeneti vizsgát tekintjük, melynek megvalósításához a következő feladatokat határoztuk
meg:
-

Iskolánk pedagógusainak, és a szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű
tanulók befogadására.

-

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesítése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások

alkalmazása.

A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság”

biztosításával

alkalmazkodunk a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások

súlyosságához,

az

egyéni

fejlődési sajátosságokhoz.
-

Nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenységek szervezése, 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 tananyag-feldolgozásnál a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók
csoportjaira jellemző – módosulásainak figyelembevétele.

-

Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, ennek alapján egyéni haladási ütem
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszerek, technikák

-

biztosítása,

a

alkalmazása.

A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatok b
eépítése, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése
alapján – szükség esetén – az eljárások megváltoztatása, az adott szükséglethez igazodó
módszerek alkalmazása.

-

Együttműködés különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásainak,a

pedagógiai

folyamatokba.
2.5 A Sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program
A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók (részképességzavar)
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,
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- diszkalkúlia,
- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési 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.
A tanítás-tanulás folyamatában a részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás
(olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott
következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét soroljuk. E
fogyatékosság deficiál-diagnosztikai jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia szintjének
ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, teljesítményszóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között.
Kiemelt célok, feladatok
- Kudarctűrő képesség növelése.
- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.
- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.
- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék.
- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.
- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése.
- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program és/vagy
gyógyúszás alkalmazása.
- Önállóságra nevelés.
- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.
Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén:
- testséma megfelelő szintű tudatosítása,
- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
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- vizuomotoros koordináció gyakorlása,
- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,
- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése,
- hang–betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése,
- makacs

betűtévesztések

kiküszöbölése

(egymástól

távol

tanítjuk,

sok

mozgással,

hangoztatással, pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő),
- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,
- toldalékok körültekintő olvasása,
- olvasástechnika, tempó fejlesztése,
- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató, elemző vagy diszlexia prevenciós
módszerrel,
- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,
- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre,
- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással,
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
- A megvalósítás színterei: tanóra, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, délutáni szabadidős
tevékenység.
Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén:
- testséma tudatosítása,
- téri relációk biztosítása,
- a relációk nyelvi megerősítése, a matematikai nyelv tudatosítása,
- számfogalmak erősítése, bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális megerősítés,
- az érzékelés-észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),
- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú a már birtokolt
számfogalmakkal építkező számkörökben,
- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,
- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított

megjegyzést

segítő technikák megtalálása, alkalmazása,
- szerialitás erősítése.
A megvalósítási színterei: matematika óra, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, felzárkóztató
foglalkozások, szabadidő (képességfejlesztő játékok).
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Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit
mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok):
A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és egyenetlen
fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás elsajátításának. Speciális
fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges.
- A percepció minden területét fejleszteni kell:
- a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,
- a motoros képességeket,
- a beszéd és nyelvi készség állandóságát.
- A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi:
- tanácsadás osztályfőnöknek, szaktanárnak, szülőnek.
- együttműködés a pszichológussal.
A megvalósítás színterei: tanóra, gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján.

2.6 Műveltségi területek és a sajátos nevelési igényű tanulókra megfogalmazott kompetenciák
Magyar nyelv és irodalom
Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia. Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések,
tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megszerzését 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.
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), valamint az idegen nyelvet
használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.
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Matematikai kompetencia
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
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, amelynek
megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és
magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok
várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges
környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a
tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A
természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel
hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősség elfogadását.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (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.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári
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.
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményező képesség 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.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező készség magában foglalja az esztétikai megismerést,
illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, 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.
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 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.
2.7 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
A beilleszkedési zavar, a magatartási rendellenesség nemcsak azoknál a tanulóknál figyelhető meg,
akiknek gyenge a tanulmányi eredményük. Sok jó tanulónál is előfordul az idegrendszeri labilitás, a
depresszió, a teljes zárkózottság, esetleg az ellenkezője: az agresszió, a túlzott önbecsülés stb. Ezek a
zavarok más életmódbeli problémákkal is jelentkezhetnek. Minden esetben elvárás a pedagógussal,
különösképpen az osztályfőnökkel szemben:
- nevelje a közösséget a másság, a különbözőség tolerálására,
- a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal,
- a szülővel kiemelten foglalkozzon, figyelmesen és tapintatosan viselkedjen,
- szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében, kérjen segítséget az iskolaorvostól,
- kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának eredményességét,
- gondoskodjon a tanuló megfelelő pályaválasztásáról,
- szükség esetén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli véleményt.
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- Az Integrációs Pedagógiai Program – pályázati forrástól függő – működtetése segíti a
halmozottan

hátrányos

helyzetű

tanulók

esélyegyenlőségének

biztosítását,

illetve

megvalósulását.
-

Tevékenységformák:

-

differenciált tanulásszervezés,

-

kooperatív technikák,

-

projekt-módszer,

-

tevékenységközpontú pedagógiák,

-

individuális tanulás.

2.8 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység, tanórán kívüli foglalkozások
Tanulóink egyre nagyobb elvárásokkal találkoznak az érettségi vagy a szakmai vizsgák után, ezért
kiemelt gondot fordítunk a tehetséggondozásra. A tehetség, képesség kibontakoztatását elsősorban
tanórai keretek között biztosítjuk, azonban az iskola a tanulók érdeklődése, igényei és szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Ezek a foglalkozási formák lehetnek szakkörök, iskolai
sportkör, korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás stb.
Ezeknek a foglalkozásoknak helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt.
Tehetséges tanulóink tanulmányi- és sportversenyeken (intézményi, városi, nagykunsági, területi és az
országos meghirdetésű versenyeken) vehetnek részt. Szaktanári felkészítést a verseny jellegétől és az
iskola költségvetési helyzetétől függően biztosít az iskola..
Az iskola tanulóközösségei egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket az
igazgató engedélyezheti – pedagógus részvétele szükséges.
A kiemelkedően jó képességű tanulók esetében – ha a többi tanulóval való közös munka számára nem
nyújt elég lehetőséget a tehetsége kibontakozására – egyéni foglalkozás szervezhető.
A tehetséggondozást segíti a szakiskolában és a szakközépiskolában működtetett – pályázati forrástól
függő – IPR program. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési
eljárások alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát. 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
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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.
témanap/témahét: az adott napon vagy héten iskolánk (vagy legalábbis bizonyos csoportjai) minden
tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Lényegük a következő: egy vagy több témát (projektet) a
pedagógusok a hagyományostól eltérő formában dolgoznak fel, a lehető legkomplexebb módon. A
résztvevő diákoknak is jó kedvet és sikerélményt adjon, mely a projektpedagógia segítségével
lehetséges, ennek lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének
folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott és
elfogadott legyen és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály és tanórai
kereteket. A projekt-keretek közötti tanulásban – így témanap vagy témahét alkalmával is – megszűnik a
verbális képességek fölénye.
Feltételek:
- Tárgyi feltételek:
- fénymásolási lehetőség,
- számítógép, mint fejlesztőeszköz,
- 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).
- 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. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a családsegítő
szolgálat munkatársait.
- Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez.
2.9 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
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Tanulóink igen vegyes érdeklődéssel és felkészültséggel érkeznek hozzánk. Az osztályok létszáma
általában magas, amely megnehezíti a szaktanárok munkáját. A túlkoros, a tanórai munkához általános
iskolában hozzá nem szoktatott tanítványokat még a minimális ismeretanyagra is nehéz megtanítani. A
helyes tanulási módszerek kialakításával, a változatos szemléltetőeszközök alkalmazásával lehet
eredményeket elérni még azoknál az osztályoknál is, ahol a tanulók nagy része nem tudja, hogy miért is
az adott szakmát választotta. Iskolánkban a hároméves, duális, szakmai vizsgával záruló szakképzésben
a

kompetenciák

erősítésével

igyekszünk

felébreszteni,

erősíteni

tudásvágyukat,

tanulási

sikerélményeiken keresztül pedig továbbtanulásra motiváljuk diákjainkat.
Nevelési munkánkban fokozott figyelmet kell szentelnünk ezeknek a tanulóknak. A problémák feltárása
és kezelése osztályfőnöki és szaktanári feladat, amelyhez az osztályközösség és a szülők is segítséget
nyújthatnak.

Feladatok:
- A tanulási kudarc valódi okainak feltárása (lelki problémák, tanár-diák közötti nézeteltérés,
rossz tanulási technika stb.), majd adekvát megoldások keresése.
- A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása: az akaraterő fejlesztése, kitartásra nevelés.
- Az önálló ismeretszerzés képességének fokozatos kialakítása.
- Az egészséges önbizalom kialakítása.
A megvalósítás módjai, lehetőségei:
- A tanulás-módszertani kultúra fejlesztése: hatékony tanulási stratégiák, módszerek kialakítása
osztályfőnöki órán. A fokozatosság elvének betartásával egyre magasabb célok kitűzése.
- Osztályközösségen belül tanulópárok, tanulócsoportok kialakítása.
- Személyre szabott feladatokkal segíteni a tanulók felzárkóztatását.
- Kiscsoportos gyakorlás, felkészítés délutáni foglalkozásokon szaktanár vezetésével, akár
évfolyamszinten is. Felzárkóztató foglalkozásra – szükség esetén – évfolyamszinten heti 1 órát
biztosít az iskola a szükséges tantárgyakból.
A tanuláshoz szükséges pszichikai képességek fejlesztésével, a rendszeres tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások korrekciós tevékenységének eredményeként tanítványaink alkalmassá válnak az iskolai
tanulásra, az előrehaladásra.
2.10 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása
Kiemelt célunk, hogy a korai iskolaelhagyók arányát 10% alatti szinten tartsuk. A végzettség nélküli
iskolaelhagyás – az esetek többségében – nem egy adott esemény következménye, hanem évek során
halmozódó problémák, konfliktusok eredménye. Minél korábbi szakaszban avatkozunk be a fiatalok
lemorzsolódási folyamatába, annál nagyobb az esély arra, hogy az adott fiatal közép-fokú végzettséget
szerez. A lemorzsolódás megelőzése érdekében intézményi szintű korai jelző- és támogatórendszert
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építünk ki, melynek alapja, hogy tanulók jellemzőit megismerve a rizikó-faktorokat azonosítjuk, és
ezeket figyelve minél korábban kiszűrjük a veszélyeztetett fiatalokat. A tanulói jellemzők vizsgálatával
már a tanulók intézménybe érkezésekor kiszűrhető az a csoport, akikre fokozott figyelmet érdemes
fordítani.
Számszerű dokumentációhoz köthető jellemzők: hiányzás; romló tanulmányi átlag; évismétlés.
Viselkedéshez köthető előjelek: unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció; drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás stb.); kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség.

3. Az Iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere
Az értékelési, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszer kiépítését az oktatásirányítás három szinten
tervezi megvalósítani: országos, fenntartói és intézményi szinten.

Alapelvek:
-

az értékelés legyen személyre szóló, személyiségfejlesztő, ne sértse a személy autonómiát,

-

egységes követelményrendszer alapján történjen, melyet mindenki egyformán értelmez

-

legyen objektív

-

ne legyen megtorló

-

magatartás megítélésében: felnőttekhez, közösségéhez, környezetéhez, az iskola követelményéhez
való megfelelés (házirend és mellékleteinek betartása)

-

az órai magatartás ne a tantárgyi jegyben nyilvánuljon meg

-

szorgalom megítélésében a tanuláshoz, munkához való viszony kapjon kiemelt szerepet

-

az egyén képességének megfelelő teljesítményt értékeljük

-

az iskolahasználók számára is elfogadható legyen az értékelési rendszer

Célok:
-

intézményi és egyéni célok harmonizálása

-

önértékelés képességének fejlesztése, folyamatossá tétele

-

az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen

-

tervszerű, rendszeres, kiszámítható legyen az ellenőrzés

-

a pedagógus attitűdje segítőkész legyen, erősítse meg a tanulót abban, hogy
előrehaladása fontos az iskola és a nevelő számára

-

az értékelés rendszerének kidolgozása a ki? kit? mit? mikor? hogyan? kérdésekre
adandó válaszok alapján

Feladatok:
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-

az egyes tantárgyak értékelési szempontjainak összehangolása

-

követelmények, értékelési szempontok nyilvánosságra hozása

-

értékelési, mérési időterv készítése

-

magatartás-szorgalom értékelési szempontjainak kidolgozása, tudatosítása,

-

a tanuló tanórán kívüli helyzetekben való megítélése, (magatartásának, viselkedésének,

alkalmazása

cselekedeteinek) szabályozása
-

az értékelés formáinak kidolgozása (szóbeli, szöveges, stb.)

-

kiemelkedő teljesítmények elismerésének formái (jutalmazás módjai, formái stb.)

Eszközök:
-

dokumentumok elemzése

-

hatékonyságvizsgálat

-

tanulói teljesítmények mérése:tesztek, feladatok készítése, tanári vélemények

-

a sikeresség egyéb mutatói

4. A pedagógus munkájának értékelési rendszere
Minden ember természetes igénye, hogy visszajelzést kapjon munkájáról. Az egyéni munka értékelése
az intézmény fejlesztése szempontjából is fontos.
Célok
-

az egyéni és intézményi célok harmonizálása

-

az egyén fejlődésének támogatása

-

az önértékelés képességének fejlesztése

-

az éves, ill. féléves munka elemzése

-

probléma-és konfliktusmegoldás

Az értékelési rendszer fő jellemzője:

-

kiszámítható, az érintettek által elfogadott stratégián és eszközrendszeren alapul

Az értékelést végzők köre:

-

intézményvezetés; munkaközösség-vezető; osztályfőnök

Feladatok:

-

a tanárok önértékelő képességének intenzív fejlesztése

-

munkaértékelő interjúk
(Célja konkrét feladat értékelése, konfliktusok tisztázása)
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5.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a
tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei
5.1Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az ellenőrzésnek, a tanuló tudásszint mérésének alapvetően két feladata van:
-

Rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra

-

Tájékoztat képességek, készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, a
gyakran előforduló hibákról, hiányosságokról.

Az ellenőrzés formái:
Szóbeli számonkérés:
-

feleltetés

-

beszélgetés

-

kiselőadás

Írásbeli számonkérés:
-

témazáró dolgozat

-

számonkérés (teszt, feladat)

-

házi dolgozat

-

írásbeli felelet

Gyakorlati számonkérés:
-

munkadarab

-

kísérlet

-

gyűjtőmunka

-

sportteljesítmény

Mindezekből a pedagógus szabadon választhat, ügyelve a szóbeli és az írásbeli számonkérés arányára.
5.2 A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere
A teljesítményeket a pedagógusok a tanuló szóbeli felelte, írásbeli munkája valamint gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrzi, és érdemjeggyel értékelik az érvényes tanügy-igazgatási jogszabályok
alapján. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A tanulmányi munka ellenőrzése:
-

Témazáró dolgozattal

-

Félévi, év végi tantárgyi dolgozattal
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-

Szóbeli felelettel

-

Írásbeli felelettel

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 előz értékelés óta.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét:
-

Tanítási év közben rendszeresen szövegesen értékeli az adott évfolyamokon

-

Tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli

-

Félévkor és év végén szövegesen vagy osztályzattal minősíti

A kompetencia alapú oktatás területein mérések elvégzésével tapasztaltak elemzésével, értékelésével is
ellenőrzi a tanulók fejlődését.
A tanulók írásos munkáit minden pedagógus köteles 8 napon belül kijavítani, és azt a szülők és a
tanulók tudomására hozni. A tanulók teljesítményéről a szülőket, gondviselőket a szülői értekezleteken
és fogadóórákon az osztályfőnökök, a szaktanárok is tájékoztatják.
A félévi és év végi teljesítésének értékelésére az 1. évfolyamon: minden tantárgy esetében csak
szöveges értékelést alkalmazunk. A félévi értékelés 2. évfolyamon szöveges értékelés, a tanév második
félévétől már érdemjeggyel. 3-8. évfolyamon: minden tantárgy esetében érdemjeggyel értékelünk. Az
etika tantárgy értékelése szövegesen történik a 7-8. évfolyamon.
Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők:
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

31-50%

elégséges

51-74%

közepes

75-89%

jó

90-100%

jeles

Mentesítés az értékelés alól:
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Ha a tanulót a jogszabályban meghatározottak szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a
nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az intézményvezető mentesíti az adott tantárgyból vagy
egy adott tantárgy meghatározott tananyag részének az értékelés alól.
Jelenlegi programunkat - a jóváhagyás és bevezetés után évenként is, de öt évenként felülvizsgáljuk, s a
tapasztalatok birtokában a szükséges korrekciókat elvégezzük. Ehhez igénybe vesszük a Szülők
Közössége, és természetesen a fenntartó javaslatait is.
A nevelőtestület határozatához 50% + 1 fő szótöbbség szükséges.

6. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése
Az osztályfőnök feladata, hogy a havi osztályzatok véglegesítése előtt az osztályban tanító kollegákkal
és tanulóközösségekkel egyeztessék és megbeszéljék az érdemjegyeket. A negatív magatartásbeli
megnyilvánulások regisztrálása mellett figyelmet fordítunk a pozitív változások feljegyzésére, a szülők
értesítésére. Fontos szerepet szánunk a tanuláshoz való viszony értékelésére, hogy a képességek szerinti
teljesítmény és munkavégzés reálisan tükröződjön a tanulók havi és éves osztályzataiban.
Minősítés szempontjai:
-

a tanuló tehetségéhez, képességéhez mérten igyekezzen kötelességének eleget tenni a tanulás terén,

-

tanúsítson együttműködést az oktatás folyamatában,

-

fejlessze képességét a megfelelő szorgalommal,

-

rendszeresen készüljön, felszerelése hiánytalan legyen.

A tanuló magatartásának értékelése:
-

viselkedése az iskolában és az iskolán kívül (pl. múzeum-, színházlátogatás, kirándulás alatt),

-

fegyelme a tanórákon és a tanórákon kívül (óraközi szünetben, napközi otthonban),

-

társas kapcsolatai (az osztálytársaihoz és a felnőttekhez is),

-

környezetének alakítása, védelme,

-

feladatvállalása az osztályközösségben, azok ellátása.

A tanuló szorgalmának értékelése:
-

tanórai aktivitása, figyelme,

-

többlet feladatok vállalása,

-

felszerelésének megléte, rendben tartása,

-

házi feladatainak elkészítése, gondossága,

-

kötelességtudatának fejlődése.

Iskolánkban a magatartás értékelésének, minősítésének követelményei a következők:
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Példás (5) tanuló az, aki:
-

a házirendet betartja,

-

tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti,

-

a szívesen vállal feladatokat, azokat teljesíti,

-

tisztelettudó,

-

társaival, nevelőivel, a

-

az osztály- és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,

-

óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.

felnőttekkel szemben udvarias, előzékenyen, segítőkész,

Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja,

-

a tanórai vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,

-

a vállalt és a rábízott feladatokat teljesíti,

-

az osztály - vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt,

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.

Változó (3) az a tanuló, aki:
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül,

-

feladatait nem minden esetben teljesíti,

-

előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva,

-

a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,

-

igazolatlanul mulasztott,

-

osztályfőnöki intője van.

Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti,

-

a feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,

-

magatartása

fegyelmezetlen,

rendetlen,

társaival,

a

felnőttekkel

szemben

rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,
-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,

-

több alkalommal igazolatlanul mulaszt,

-

több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokú büntetése

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
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Példás (5) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,

-

tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi,

-

a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,

-

munkavégzése pontos, megbízható,

-

a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,

-

taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

Jó (4) az a tanuló, aki:
-

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,

-

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik a tanórákon többnyire aktív,
többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,

-

taneszközei tiszták, rendezettek.

Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

tanulmányi teljesítménye elmarad a képességeitől,

-

tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti,

-

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,

-

érdemjegyeit,

osztályzatait

több

tárgyból

is

lerontja,

önálló

munkájában

figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetéssel, felügyelettel dolgozik.
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

a képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg,

-

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,

-

feladatait folyamatosan nem végzi el,

-

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,

-

a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül,

-

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

Félévkor, illetve tanév végén az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok döntése alapján kerül
be az értékelés a bizonyítványba.
A minősítés: példás – jó – változó – rossz (magatartás) példás – jó – változó – hanyag (szorgalom)

6.1 A tanulók jutalmazásának elvei
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A tanulóközösségek és az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulási munkájában elért
kimagasló eredményeket jutalmazni kell.
A jutalmazás alapja:
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít,

-

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

-

az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,

-

iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális-, sportversenyeken, vetélkedőkön részt vesz,

-

bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez,

-

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti.

A jutalmazás formái, fokozatai:
Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanuló a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthető.

A dicséretet a bizonyítványba be kell írni.
A jutalmazás szinterei:
-

az osztályközösség előtt,

-

az igazgató előtt,

-

a nevelőtestület előtt,

-

az iskolai közösség előtt.

7. A tankönyv kiválasztásának elve
A tantárgyi programok legfontosabb eleme a tankönyv, melynek további segédleteik a tanári
kézikönyv, tanulói munkafüzet, munka- és feladatlapok.

A kiválasztás elvei
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A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes
tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A tankönyvrendeléskor fontos
szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága. A normatív támogatásra
jogosult diákok számára a könyveket kölcsönzéssel biztosítjuk. Lehetőség szerint állandó
tankönyveket használunk, biztosítva ezzel a tankönyvkölcsönzés megoldását.
Ezen kívül fontos szempont, hogy a tankönyv,
-

Szerepeljen a minisztérium által kiadott hivatalos tankönyvjegyzéken.

-

Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek.

-

Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését.

-

A szövege legyen érthető és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus gondolkodást,
az illusztrációk legyenek funkcionálisak és áttekinthetőek.

-

A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel,
munkafüzetekkel.

-

A szülők által megfizethető legyen.

-

A törvényi előírások alapján a szabad tankönyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül
figyelembe veendő a munkaközösségek javaslata.

A tankönyvlista minden évben egyeztetésre kerül a Szülői Szervezettel. A tankönyvek rendelésénél
figyelembe vesszük:
a könyv árát,
tartósságát
készségeket, képességeket mennyire fejleszti
szemléltetésben gazdagságát
az országos és a helyi tanterv, pedagógiai program követelményeit,
a könyvek átadhatóságát, értékesítési lehetőségét,
a pedagógus szakmai munkaközösségek véleményét, a nevelőtársak tapasztalatait,
az adott tanévben március 31-ig felmérjük a tankönyvi igényeket
Minden tankönyv, eszköz, segédlet megválasztásánál a fő felelősséget az adott osztályt, osztályokat
tanító pedagógus köteles vállalni. Azokat a taneszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek, több
tanéven keresztül használhatók.
A kompetenciaalapú oktatás bevezetése során az iskola eszköztár digitális taneszközökkel is bővült.
Ezek tanórai illetve tanórán kívüli foglalkozásokon való alkalmazása lehetővé teszi korszerű
ismeretanyag elsajátítását tanulóink számára, szemlélet formáló lehet a pedagógusok és a diákság
körében.
A megrendeléseket az állami normatíva ismeretében a tankönyvfelelős végzi el a munkaközösségvezetők segítségével.
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Az intézmény tankönyvfelelőse a szaktanárok, tanítók körében végzett előzetes felmérés és tájékozódás
alapján egyezteti a megrendeléseket a munkaközösségek vezetőivel, végül azt jóváhagyatja az
intézmény vezetőjével.

8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően az iskola tanítási órája. Azonban a készségek,
képességek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat 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 házi feladat.
A házi feladat lehet:
-

Szóbeli

-

Írásbeli,

-

Mindkettő

-

Gyakorlati

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 házi feladat jellege függ az adott tantárgy sajátosságától. Így az lehet úgynevezett, alkotó és kreatív
házi feladat is. A házi feladat az állandóságra, rendszerességre, kötelességtudatra, önálló munkára nevel.
Jól értékelhető mind tartalom, mind a külalak szempontjából. A házi feladat hiánya elmarasztalást von
maga után. Ezt a tanítók a szülők felé is jelzik. Mindenképpen szükséges, hogy a tanuló megszokja, hogy
feladatát teljesíteni kell. Az elmaradt házi feladatot pótolni kell.
A házi feladat lehet: feladatgyűjteményből adott feladat, tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,
vázlatkészítés, leíró vagy elemző munkák, házi dolgozat, gyűjtő- vagy kutatómunka, kísérlet,
számítógépes feladat.
Korlátok:
A házi feladat feladásánál figyelembe kell venni az adott évfolyam, gyerekek napi terhelhetőségét, a hét
első napjára eső feladatok mennyiségét.
A tanulók annyi házi feladatot kaphatnak, hogy az adott osztály követelményeihez és képességeihez
mérten, normál munkatempóban - alsóban 60 perc alatt képesek legyenek elvégezni. Felső tagozaton
arányos terhelésre törekszünk a házi feladatok meghatározásánál. Tanítási szünetekre nem adunk házi
feladatot!
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9. A Nemzeti alaptantervben (NAT) meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása
A NAT elkészítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezéseivel összhangban
valósult meg, illeszkedik ahhoz az elvhez, hogy az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák
közötti átjárhatóságot a NAT biztosítja.
Lényeges módosulás a korábbi alaptantervekhez képest négy területén történik:
-

a NAT küldetésének, feladatának újradefiniálása, a nevelés és a közös értékek
hangsúlyozása;

-

a kiemelt fejlesztési területek-nevelési célok újrafogalmazása, kiegészítése, figyelemmel a
diákok változó motivációira, tanulási szokásaira, érzelmi igényeire;

-

a tíz műveltségi terület kiegészítése közműveltségi tartalmakkal három képzési szinten (14. évfolyam; 5-8. évfolyam;)

-

a kerettanterv feladatának rögzítése.

A kiemelt fejlesztési területek és nevelési célok keretében az eddigi alaptantervekben is
meglévő kiemelt fejlesztési területek új, a társadalmi elvárások által megfogalmazott
tartalmakkal bővültek, illetve a meglévő tartalmak kiegészültek a következők szerint:
-

Az erkölcsi nevelés

-

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés

-

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

-

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

-

A testi és lelki egészségre nevelés

-

A családi életre nevelés

-

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

-

Fenntarthatóság, környezettudatosság

-

Pályaorientáció

-

Gazdasági és pénzügyi nevelés

-

Médiatudatosságra nevelés

-

A tanulás tanítása

9.A NAT által meghatározott helyi tanterv műveltségi területeinek felépítése
Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi területenként
határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát.
A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz
kapcsolódnak.
Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az életkorban a
tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését.
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Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére már
meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási
folyamatok. A NAT feladataiból, céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata a NAT
fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít.
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-

együttesek

és

tudástartalmak

megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik- nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás
alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,
változékonyságuk növelése.
9.1 Kulcskompetenciák
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket értjük,
amelyek birtokában az unió polgárai egyrészt hamar és hatékonyan alkalmazkodhatnak a gyorsan
változó modern világhoz, 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, képességek, attitűdök számos tanulási
helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és
feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők.
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 ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely
természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének 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 fő sajátosságainak, valamint a különféle
helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét.
Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban érintkezni
tud másokkal, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelelően tudja alakítani.
Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóságértelmezését, a nyelvhasználaton
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keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, összehangolni, vagy
ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új
ismereteket, új tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket,
továbbá képes információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud különböző
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, az építő jellegű párbeszédre való törekvést, az igényes megnyilvánulás értékének
felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét mások megismerésének az 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.
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, mint hallott és olvasott szöveg értése,
szövegalkotás és 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 történnek. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, 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.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket,
valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig való 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.
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Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának, az
elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az arra való készséget is jelenti, hogy a
mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk.
A matematikai kompetencia kialakulásában az ismereteknek és a tevékenységeknek egyaránt fontos
szerepük van.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az
alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szintű tudását.
A matematikai kompetencia képessé tesz arra, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és
törvényszerűségeket a természetben. Elősegíti a problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a
munkahelyen. 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.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy megfelelő ismeretek és
módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos
feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve
megértsük

természetes

és

mesterséges

környezetünket,

és

ennek

megfelelően

irányítsuk

cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja
a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek
ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető
tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az
emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így megértjük a tudományos elméletek
szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeit,
korlátait és kockázatait a társadalomra nézve.
A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természettudományos
és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új technológiákat, eszközöket,
berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban
alkalmazzuk egyéni és közösségi célok érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget
igénylő döntések meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az
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áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést az emberi
szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben.
A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben,
aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és
eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a
fenntarthatóságot.

Digitális kompetencia
A

digitális

kompetencia

felöleli

az

információs

társadalom technológiáinak

(Információs-

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 ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos
ismeretét, illetve ennek a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában való
alkalmazását jelenti. 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. Az
egyénnek 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 képességek 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 kutatás, 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 a
kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel.
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Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári
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 a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá – ha szükséges – konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári
kompetencia képessé tesz arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak
az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi
nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi
szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az
európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai
mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció
és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség
és a kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása is.
Az állampolgári kompetencia olyan képességeket is igényel, mint a közügyekben való hatékony
együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a
megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Magába foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző –
helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a
döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján) való részvételt.
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 a kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi
sokféleség és kohézió, valamint a fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének a
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.
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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 képesség, hogy az ember különféle területeken hatékonyan tud
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 leküzdésére és a kompromisszumra való
törekvés. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, valamint a változások iránti
fogékonyság.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség 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,
képességeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a
munkahelyen szükség van.
Szükséges ismeretek, képességek, 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 világában való 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 és a munkában.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerést,
illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását
mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen is 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.
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az
egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotásoknak 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 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 arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való
részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó
készsége a világban.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást is. 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 és élettapasztalataira építve
tudását, képességeit helyzetek sokaságában alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon,
valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az embernek
megfelelő

ismeretekkel

kell

rendelkeznie

a

szükséges

kompetenciákról,

tudástartalmakról,

képességekről 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.
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Egészségnevelési program
Az egészségnevelés célja:
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja
képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és
külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ezáltal
képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes fizikai,
szellemi és szociális jóllét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell
lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a
megfogalmazott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális
megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát
alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség
pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket
hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat
kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.

Az egészségnevelés, egészségfejlesztés feladatai:
Az iskola minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és - szociális
fejlődését.
Személyi és tárgyi környezetével segítse a pozitív beállítódásnak, magatartásnak és szokásoknak a
kialakítását
Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére
Az iskola készítse fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek helyes
döntéseket hozni életmódjukra vonatkozóan, tudjanak helyes döntéseket hozni
Segítőkész magatartás kialakítása a beteg, sérült fogyatékkal élő embertársak iránt
Ismerjék meg a környezet leggyakoribb egészséget veszélyeztető tényezőit
Készítse fel a tanulókat k fel a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére
Nyújtson támogatást a gyerekeknek a káros függőséghez vezető szokások életmódok kialakulásának
megelőzésében.
Feladat a szexuális kultúra és magatartás kialakítása, a családi életre, az örömteli párkapcsolatra törtnő
felkészítés környezete biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést
Az elvégzendő feladatokat minden tanévben az éves egészségnevelési programban határozzuk meg,
mely része a munkatervnek.
Egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása
Az iskola Helyzetértékelés
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Tanítási órák keretében – osztályfőnöki, biológia, egészségtan, etika- törekedtünk arra, hogy
kiegyensúlyozott, káros szenvedélyektől mentes, önmagával és a környezetével is harmóniában élő
személyiséggé váljanak tanulóink.
Testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon (iskolai sportkör labdarúgás, kézilabda, túra), versenyeken,
különböző szervetett játékokon, természetjáró túrákon, sajátítatjuk el az alapvető testi képességeket, és
próbáljuk kialakítani, és tudatosítani az élet, az egészség fontosságát, értékét, tiszteletét.
Az iskolánk tanulói rendszeres orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt.
A vizsgálatok tapasztalatai: tartási rendellenességek, kóros elhízás, lúdtalp.
hanyag testtartást,coliosist /a gerinc oldalirányú görbülete/,obezitást /koros elhízás/
Nagyon sok a lúdtalpas gyermek
A vizsgálatok is mutatják, hogy emelni kell a tartásjavító testnevelés órák számát, így a megelőzés
illetve a gyógyítás terén is komoly eredményeket lehet elérni. Vitamintorna az alsó tagozatos tanulók
részére.
A tanulóink részt vesznek iskolafogászati szűrésen is.
A kezelést nem igénylő fogorvosi vizsgálat jó alkalom arra, hogy a gyermek megismerje fogorvosát a
rendelőt és kedvező benyomást szerezzen. Fontos a szülői példamutatás is.
A gyerekek a szűrővizsgálaton felvilágosítást kapnak a helyes fogápolásról, a helyes étkezésről. A
szuvas fogú gyermekek időpontot kapnak fogtömésre, vagy fogszabályozásra.
A tanulóink sajnos nem minden esetben veszik igénybe ezt a lehetőséget. Az alsó tagozatosak
szorgalmasabban visszajárnak a fogmegtartó kezelésekre, ezt meg is látni az újabb szűrővizsgálatokon.
A felső tagozatosak rosszabb fogakkal rendelkeznek.
Az iskolafogászati kezelés célja a fogak megmentése.
A védőnők alkalmanként rendkívüli osztályfőnöki órákat tartottak a nemi érés, a káros szenvedélyek,
valamint az egészséges táplálkozásról a különböző évfolyamokon.
A családsegítő szolgálattal is rendszeres napi kapcsolat van, a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű
tanulókkal kiemelten közösen foglalkoztunk.
Iskolánk a jobb, hatékonyabb munka érdekében tehát együtt működik a családdal, az egészségügyi
intézményekkel /orvosokkal, védőnőkkel/, családsegítő szolgálat munkatársaival, valamint pályázatok
írásával pótoljuk ki a hiányzó anyagi fedezetet
/mindennapos testnevelés, nyári táborok/.
Munkánkat segíti az iskolánkban megalakult Mályi Foci Suli Sport Egyesület, amelynek több, mint 30
tanulónk a tagja.
A jövőben egészségnevelési program határozza meg céljainkat, feladatainkat és meghatározza azokat a
módszereket, eszközöket, szervezeti kereteket, anyagi forrásokat, amelyek segítségével az eredményes
munka feltételei biztosítottak lesznek.
Szervezési feladatok
Iskolánk minden tanévre elkészíti a részletes egészségnevelési munkatervét, amelyben megjelöli a
végrehajtandó programot, időpontját és felelősét.
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Mivel a pedagógusok többsége alapképzése során nem kapott az egészségfejlesztéssel kapcsolatosan
kielégítő ismereteket, módszertani ötleteket, fontos lenne egy egészségfejlesztésben jártas külső
szakember bevonása.
Szükség lenne az egészségfejlesztésben képzett pedagógusra, munkaközösség- vezetőre, aki irányítaná,
koordinálná az egészségnevelési program végrehajtását, mert a legjobb program sem lehet eredményes
képzett szakember nélkül.
A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel, az egészségstratégia
megvalósítása a tantestület együttműködése nélkül elképzelhetetlen.
Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok
Szülők (család)
A szülő legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és
információ átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait.
Szülők közössége
A programba be kell vonni a szülők képviselőit, megnyerni támogatásukat
Iskolaorvos, védőnő
Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt
orvosa és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását végző kijelölt fogorvosa.
Feladataik közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel
Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani:
-

Az életmód és betegségek összefüggései

-

Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis”

kiegészítése,

megoldási javaslatok.
-

A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás és serdülőkori érzelmi,

,

életmód

és

szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában.
-

Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi

kérdésekben.

-

Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók,

hívhatók

az

iskolai egészségfejlesztésben.
-

Az iskola éves egészségvédelmi munkatervében

Az együttműködés akkor eredményes, ha közösen készítik el az egészségnevelési tervet.
Iskolapszichológus
A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. Szakmai ismeretei
révén, folyamatosan segíthet a diákoknak, tanároknak, de akár a hozzá forduló szülőknek.
Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők
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A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget nyújtani
a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben dolgozó segítő
foglalkozású szakemberek.
Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények,
szervezetek
Az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, egészségfejlesztési munkatársak szakemberei konkrét
segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkában.
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
Az egészségnevelés iskolai területei
Az iskola egészségnevelésének ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellőösztönzést és tudást
szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és
használni tudó, egészséges életvitelhez.
Területek:
- Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
- Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága
- Az értékek ismerete
- Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
- A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat
- A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben
- A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
- A tanulás és 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

Témák:
-

Az egészséges táplálkozás

-

A szenvedélybetegségekkel való foglalkozás

-

Szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai

-

Az AIDS prevenció
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-

A betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat )

-

A testi higiénia

-

A környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés )

-

A személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás )

-

A testedzés. A mozgás, a helyes testtartás

Tanári magatartás, gondosság fontossága:
-

Az osztályterem rendszeres szellőztetésének ellenőrzése

-

Megfelel-e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak

-

Az ülésrend kialakítása

-

Iskolatáska súlya

-

Napi munkarend, órarend tervezésénél a mozgásigény figyelembevétele, mozgáslehetőség
biztosítása

Iskolai programok
Területei:
-

Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése

-

Az egészséges táplálkozás (az iskolai büfé választéka, melyet előzőleg

egyeztettünk

szülő

közösségével, a védőnővel és az iskolaorvossal)
-

A mindennapi testmozgás

-

A dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése,

-

A fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja,

-

Az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére,

-

A szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját

megelőzően is

Tanári foglalkozások
-

Szaktárgyi órák témafeldolgozása

-

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv
tervezése során figyelmet kell fordítani.

-

Az osztályfőnöki órákon a tanterv konkrét témaköreinek feldolgozása

-

Testnevelés órák

-

Biológia órák témafeldolgozása

-

Egészségtan, mint önálló tantárgy témái

Tanórán kívüli foglalkozások
-

Délutáni szabadidős foglalkozások

-

Napközis foglalkozások
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-

Sportprogramok

-

Vetélkedők, versenyek

-

Játékos programok, csoportfoglalkozások

-

Egészségnap. Az iskola egészét átfogó tervezett programok

-

Hétvégi iskolai programok

-

Sportrendezvények, kulturális programok

-

Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok

Tájékoztató fórumok
-

Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató.

-

Külső előadó, orvos, pszichológus, rendőrség szakembere meghívása

-

Szakmai tanácskozások, tréningek, a tanárok felkészítése, de a diákok bevonása is lehetséges

Iskolán kívüli rendezvények
-

Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjához

Módszerek
-

Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza ma már számos lehetőséget biztosít

az

egészségnevelési program eredményes megvalósítására.
-

Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott

szakember

segítségével pedagógus, szülő, alkalmazottak, tanulók számára
-

Iskolai környezet szebbé tétele

-

Faliújság, plakát készítése a témával kapcsolatban

-

Osztálytermek pontozása

-

Kirándulások, szülők bevonásával

-

Tantárgyakon belüli egészségnevelés lehetőségei
Tekintettel

arra,

hogy

iskolánkban

egyelőre

nincs

egészségfejlesztésben

képzett

szakember, fontos célkitűzés egy szakemberképzés, beiskolázás
-

Ellenőrzés értékelés módszereinek meghatározása. Ki, mit mikor, milyen

módszerrel ellenőrzi a

célok megvalósulását
A mindennapos testedzés program
Az Nkt. megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. Alsó és felső
tagozaton is minden évfolyamon bevezettük a heti 5 órában megvalósuló mindennapos testedzés
programját. Az egészségfejlesztő iskola testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki
fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal
együtt járó technológiák az ember olyan életmódba kényszeríthetik, amely mozgásszegény életmódhoz,
a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását
is.
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Az egészségfejlesztő testmozgás megvalósulásának feltételei

-

Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban; a mindennapos testnevelés heti 5
testnevelés

órája

kiegészül

táncoktatással,

iskolai

sportkör

foglalkozásaival,

foci

suli

foglalkozásaival, gyógytestnevelés órákkal (iskolaorvos, szakorvos véleménye alapján) és a játékos
sportfoglalkozásokkal.
-

Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalom megtörténik a keringés és légzőrendszer megfelelő terhelése

-

Minden testnevelő órán a gimnasztika, benne a biotechnikailag helyes testtartás kialakítását és
fenntartását szolgáló gyakorlóanyag és légzéstorna

-

A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és izületvédelem szabályainak betartása, külön
figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire

-

Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömet és sikerélményt jelent még az eltérő
adottságú tanulóknak is

-

A testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás programban

-

A testmozgás-program a tradicionális sportágak mellett a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-,
testgyakorlati ágakra is hangsúlyt helyez. Életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít

-

Utat mutatni és utat nyitni a tehetséges gyerekek előtt az élsport világába

-

Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság elvének
elfogadása, felelősségvállalás másokért.

-

A testmozgás-program játékos testmozgást is tartalmaz.

-

Esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti
érdeklődést.

A tanulók fizikai állapotának felmérése
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul
szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget
biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére az általános fizikai teherbíró képesség
fokozatos fejlesztése, a szükséges szint elérése, megtartása.
A méréseket a tanév folyamán két alkalommal kell elvégezni. Ősszel szeptemberben tavasszal
pedig májusban kerül rá a sor.
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
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A tanulók fizikai állapotának felmérését az iskola a NETFIT ( Nemzeti Egységes Tanulói
Fittségi Teszt) alkalmazásával végzi. A vizsgálatokat a testnevelő tanár végezteti évente
kétszer, (szeptemberben és májusban).
NETFIT fittség-mérési rendszer a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső
kritériumértékekhez,
úgynevezett
egészségsztenderdekhez
viszonyítja.
Az
egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum-értékeket jelentenek, amelyet túlteljesítve a
tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülőéletmóddal, fizikai inaktivitással
összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. A NETFIT tesztbattéria a lehető
legpontosabban képes becsülni a diákok fizikai fittségi állapotát. A program négy különböző
fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy
profil eredményei egészében véve jellemzik egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. A
módszer az egyéni teljesítményt egy külső kritériumértékhez viszonyítja, ami az egészséghez
szükséges minimális fittségi teljesítményérték. Így a tanulók fizikai állapotuknak megfelelően, a
teszteredményeik alapján három zónába (tartományba) sorolhatóak:
1. egészségzóna, 2. fejlesztés szükséges zóna, 3. fokozott fejlesztés szükséges zóna
NETFIT fittségi profiljai és fittségi tesztjei:
A. Testösszetétel és tápláltsági profil:
1. Testmagasság mérése
2. Testtömeg mérése
3. Testzsír-százalék mérése
B. Aerob fittségi (állóképességi) profil:
1. Állóképességi ingafutás teszt (15 m)
C. Vázizomzat fittségi profil:
1. Ütemezett hasizom teszt
2. Törzsemelés teszt
3. Ütemezett fekvőtámasz teszt
4. Kézi szorítóerő mérése
5. Helyből távolugrás teszt
D. Hajlékonysági profil:
1. Hajlékonysági teszt
Fittségi tesztek részletei
A,1. Testmagasság mérése
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. falra szerelhető stadiométer
b. méréshez szükséges adatlap
A mérés előkészítése és végrehajtása
A tanuló leveti cipőjét és a talajon mezítláb, a hátát a fal felé fordítva elhelyezkedik a
magasságmérő alatt. Sarkait a falhoz érinti. A magasságmérő vízszintes lehúzható egységét a
tanuló fejének legmagasabb pontjára kell engedni. A 0,1 m pontossággal mért értéket az
adatlapra feljegyezni.
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A.2. A testtömeg mérése
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. személymérleg
b. méréshez szükséges adatlap
A mérés előkészítése és végrehajtása
A tanuló könnyű sportruházatban fellép a személymérlegre, majd a leolvasott mértéket 0,1 kg
pontossággal feljegyezzük az adatlapra.
Az első 2 teszt eredményének arányszáma adja a tanuló testtömeg-indexét.
A.3 Testzsírszázalék mérése
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a.
b.
c.
d.

OMRON BF 511 testzsírszázalékmérő készülék
fertőtlenítőszer
papírtörlő
adatlap

A mérés előkészítése és végrehajtása
A vizsgált személy testéről minden fém kiegészítőt el kell távolítani. A testzsírszázalék-mérő
eszköz kihúzható egységén lévő elektródákat mindkét kézzel fogja meg a tanuló és emelje
mellső középtartásba a karját. A testzsírszázalék-értéket 0,1% pontossággal jegyezzük fel az
adatlapra.
Testösszetétel és tápláltsági profil értékelése:
A kapott eredmények alapján sovány, egészségzóna, fejlesztés szükséges, fokozott fejlesztés
szükséges zónába kerülhetnek a tanulók.
Egészségzóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, megfelelő a
testösszetétele.
Sovány: A sovány kategóriába kerülők még egészséges minősítést kapnak, azonban figyelni
kell a háttérben álló dolgokra. Kórosan alacsony értékek esetén iskolaorvos bevonása
indokolt.
Fejlesztés szükséges zóna esetén az értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az
egészségzónába kerülés fontosságára. Javaslatot kell megfogalmazni a rendszeres fizikai
aktivitás növelésére, az egészséges táplálkozás fontosságára.
Fokozott fejlesztés szükséges zóna esetén a szülőkkel és a védőnővel konzultálva egyéni
fejlesztési tervet készíteni melynek lényeges eleme az energia bevitel és felhasznált energia
arányának kedvező irányú megváltoztatása
B.1 Állóképességi ingafutás teszt (15 m)
Vizsgált tényező: Az aerob kapacitás mérése
(Az aerob kapacitás a szervezet maximális oxigénfelvevő képességét jellemző érték, az
általános fittségi szempontból legfontosabb funkcionális terület. A megfelelő szintű aerob
kapacitás kockázatcsökkentő a mai kor népbetegségeivel szemben.)
A teszt leírása:
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A tanulónak két bójával jelölt 15 m-es távot kell oda-visszafutással a lehető legtöbbször
meghatározott időre teljesítenie egyre gyorsuló ütemben. A feladat ütemezését hanganyag
biztosítja.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a.
b.
c.
d.
e.
f.

legalább 17m hosszú, csúszásmentes talaj
CD lejátszó
a teszt hangfájlja CD-n
jelzőbóják
adatlap
csúszásmentes cipő

A mérés előkészítése és végrehajtása
A teszt kezdetén indított hanganyag a távok és szintek végét, egymástól eltérő hangjelzéssel
jelzi. A szint percenként változik, amely 0,5 km/h-s sebességnövekedést jelent. A tanuló
feladata a teszt során, hogy folyamatos futással a lehető legtovább végezze a tesztet. A
tanulónak minden hangjelzés megszólalása előtt teljesítenie kell a 15m-es szakaszt, és
érintenie kell a táv végét jelző vonalat (vagy áthaladni rajta), majd 180 fokos irányváltoztatás
után tovább futni. A tesztben a 15m-es szakasz jelent egy távot. Az eredményt az összes
teljesített táv adja.
Értékelés:
Egészségzóna, fejlesztés szükséges zóna és fokozott fejlesztés szükséges zóna értékhatárai
alapján történik a tanulók minősítése.
Egészségzóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, megfelelő aerob
kapacitással bír a megfelelő fittségi állapothoz.
Fejlesztés szükséges zóna illetve fokozott fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a ebbe
a két zónába kerül, akkor az értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába
kerülés fontosságára. Javaslatot kell megfogalmazni az optimális keringési terhelést biztosító
mozgásos tevékenységek rendszeres végzésére.

C.1 Ütemezett hasizom teszt
A vizsgált tényező: A hasizom erő-állóképességének mérése
A teszt leírása: A tanuló hanyattfekvésben, hajlított térdekkel helyezkedik el a talajon, tenyere
a test mellett a talajon, középső ujja érinti a távolságjelző csík közelebbi szélét. Hangjelzésre
felgördül kezét csúsztatva a talajon, míg középső ujja el nem éri a távolságjelző csík távolabbi
szélét, majd következő hangjelzésre visszaengedi a felsőtestét a talajra.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a.
b.
c.
d.
e.
f.

filcszőnyeg
életkori csoportnak megfelelő szélességű, távolságjelző csík
ragasztószalag
CD lejátszó
a teszt hangfájlja
adatlapok

A mérés előkészítése és végrehajtása
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A teszt végrehajtásának állandó sebességét folyamatos hangjelzés, a törzs elmozdulásának
mértékét pedig a talajon rögzített távolságjelző csík biztosítja. A teszt kezdetén elinduló
hangjelzés három másodpercenkénti egységekben irányítja a végrehajtás sebességét. A
tanuló feladata teljes elfáradásig végezni a gyakorlatot.
Értékelés:
Az ütemezett hasizom teszt eredményei két zónába kerülhetnek, az egészségzónába vagy a
fejlesztés szükséges zónába.
Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, a hasizom optimális erőszinttel bír a
megfelelő fittségi állapot szempontjából..
Fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába kerül, akkor az
értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára.
Javaslatot kell tenni a törzserősítő, különös tekintettel a hasizom-erősítő gyakorlatok
rendszeres gyakorlására
C.2 Törzsemelés teszt
A vizsgált tényező: A törzsfeszítő izomzat ereje
A teszt leírása: Hasonfekvésből egy lassú, kontrollált törzsemelést kell végezni, amelynek
magassága 30 cm-ben van maximalizálva.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. filcszőnyeg
b. jelölőeszköz a tekintet fókuszálásához
c. tolómérő az eredmények leolvasásához
d. adatlap

A mérés előkészítése és végrehajtása
A tanuló hasonfekvésben helyezkedik el, homloka és lábfeje érinti a talajt, keze a combja alatt,
majd törzsemelést végez, miközben tekintete lefelé irányul. A törzsemelés legmagasabb
pontján a tanuló állcsúcsa és a talaj közti távolságot tolómérő segítségével 0,1 cm-es
pontossággal kell mérni és az adatlapra lejegyezni.
Értékelés:
A teszt eredménye alapján egészségzónába illetve fejlesztés szükséges zónába kerülhetnek e
területen a tanulók.
Ha a tanuló eredménye egészségzónába esik, akkora törzs megfelelő erőszinttel és
nyújthatósággal rendelkezik a gerincet érő mindennapi terhelések elviseléséhez.
Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába esik, akkor az értékelésnek fel kell hívnia a
tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára. Javaslatot kell tenni a törzserősítő,
valamint gerincmobilizáló és testtartást javító gyakorlatok rendszeres alkalmazására.
C.3. Ütemezett fekvőtámasz teszt
A vizsgált tényező: A felsőtest izomereje, erő-állóképessége
A teszt leírása: A teszt során a fekvőtámasz helyzetben 90 fokos könyökszögig végzett
karhajlítást-karnyújtást folyamatos hangjelzésre kell végezni.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. CD lejátszó
b. a teszt hangfájlja
110

c. tiszta, csúszásmentes kemény felület
d. adatlapok
A mérés előkészítése és végrehajtása
A tanuló leereszkedik vállszéles fekvőtámaszba, tenyere nyújtott ujjakkal előre mutat, háta
egyenes, törzse feszes, lábujjakon támaszkodik, tekintete lefelé néz. A tanuló az adott
hangjelzésre („le”) karhajlítást végez, majd a következőre („fel”) karnyújtást.
Értékelés:
Egészségzóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, a kar és a vállizomzat
megfelelő erőszinttel bír.
Fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába kerül, akkor az
értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára.
Javaslatot kell tenni a támaszgyakorlatok, valamint a kart és vállövet erősítő gyakorlatok
alkalmazására.
C.4 A kéz szorítóerejének mérése
A vizsgálati tényező: Az alkar és a kéz izomerejének vizsgálata
A teszt leírása: A tanuló maximális erőkifejtést végez a kézi szorítóerő mérőeszközön.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. hitelesített kézi dinamométer
b. adatlap
A mérés előkészítése és végrehajtása
A tanuló vállszélességű terpeszben helyezkedik el, kezében a készülékkel mélytartásban. A
készülék markolatát összeszorítja a maximális erőkifejtés eléréséig. A tanuló mindkét kézzel
kétszer elvégzi a vizsgálatot.
Értékelés:
Egészség zóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, a kar optimális
erőszinttel bír a megfelelő fittségi állapot szempontjából..
Fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába kerül, akkor az
értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára.
Javaslatot kell tenni az alkar, kar, vállöv izmait erősítő gyakorlatok rendszeres végzésére.
C. 5 Helyből távolugrás teszt
A vizsgált tényező: A láb robbanékony ereje
A teszt leírása: Az elugrást páros lábról, páros lábra kell végrehajtani, amelyet a kar lendítése
segít.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. csúszásmentes, viszonylag kemény felület
b. mérőszalag
c. szigetelőszalag
d. adatlapok
e. csúszásmentes cipő
f. talajra rajzolt 10 cm-es vonalak
A mérés előkészítése és végrehajtása
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Vállszéles terpeszállásban áll a tanuló a kijelölt elugró vonal mögött, térdek kissé hajlítva.
Súlypontsüllyesztéssel, előfeszített állapotba kerül, majd karlendítéssel előre, elugrik páros
lábról a lehető legnagyobb vízszintes távolság elérése érdekében. A páros lábra érkezés
sarok-talpra gördüléssel és fokozatosan fékező térdhajlítással történik, majd guggoló
helyzetbe megérkezik.
Értékelés:
Egészség zóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, a láb optimális
erőszinttel bír a megfelelő fittségi állapot szempontjából..
Fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába kerül, akkor az
értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára.
Javaslatot kell tenni az ugró, szökdelő feladatok rendszeres alkalmazására, a láberősítés
szerepére
D.1 Hajlékonysági teszt
A vizsgált tényező: A térdhajlítóizmok nyújthatósága
A teszt leírása: A tanuló ülésben végez törzsdöntés, egyik oldalon hajlított lábbal, nyújtott
karral és ujjakkal- egy időben csak egy oldalon történik a mérés. Az ujjak előrenyúlásának
nagyságát méri a teszt.
A méréshez szükséges alapvető feltételek, eszközök
a. mérődoboz, a tetején skálával
b. vonalzó az eredmény pontos leolvasásához
c. adatlapok
A mérés előkészítése és végrehajtása
Cipő nélkül szemben a mérődobozzal ül a tanuló, egyik lábát a doboznak támasztva, másik
láb hajlítva a nyújtott láb térde mellett. Karok nyújtva, kezek egymásra helyezve, tenyerek
lefelé, ujjak nyújtva, egyvonalban a skála nulla pontjával. A tanuló törzsdöntést végez
háromszor, majd a negyedikre megtartja a végpózt 2mp-ig, míg a leolvasás megtörténik. Két
kísérletből a jobbikat kell figyelembe venni. Mindkét oldalon el kell végezni a tesztet.
Értékelés:
Egészség zóna: Ha a tanuló eredménye alapján egészségzónába esik, a térdhajlító izmok
optimális hajlékonysággal bírnak a megfelelő fittségi állapot szempontjából..
Fejlesztés szükséges zóna: Ha az eredmény a fejlesztés szükséges zónába kerül, akkor az
értékelésnek fel kell hívnia a tanuló figyelmét az egészségzónába kerülés fontosságára.
Javaslatot kell tenni a hajlékonyságot, ízületi mozgáshatárt fejlesztő feladatok rendszeres
alkalmazására.

10. Az iskola környezeti nevelési programja
A környezeti nevelés alapelvei

- A nevelőtestület egysége (a prioritások tekintetében).
- Az intézmény összes dolgozójával és a szülőkkel partneri viszony kialakítása.
- Az intézmény

higiénés állapota,a közegészségügyi követelményeknek való

megfelelés.
112

- Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskola működtetés.
- Az iskola, munkarendje, napirendje, szokásai a kitőzött célokat szolgálják.
- A jogok és kötelességek összhangja.
- Az általános műveltség fontossága.
- Az oktatás és nevelés egysége.
- A bizalmon és a tudáson alapuló tanári tekintély.
- A kölcsönös felelősség elve (gyerekek, szülők).
- Nemzeti hagyományok ápolása.
- A helyi tantervben lévő környezeti nevelési tartalmak belső összehangolása.
- A tanítási órákon kívül is érvényesüljön az iskola ökológiai kultúrája.
A környezeti nevelés célja

- A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására elősegítve ezzel az élőtermészet
fennmaradását és a társadalom fenntarthatóságát.

- A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt.
- Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére
és elemi szintű értékelésére.

- Ismerjék fel a környezettudatos állampolgári kötelességeiket, gyakorolják ezzel kapcsolatos
jogaikat.

- érdekében céljaink:
- az egészséges életmód, életvitel lehetőségének megteremtése,
- élet tisztelete és védelmének igénye,
- rendszerszemléletre nevelés,
- a globális összefüggések megértése,
- a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása,
- természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése,
- a szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben,
- takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, papír újrahasznosítás)
- alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása,
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- környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel kialakításának elősegítése,
- a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokás rendszer érzelmi,
értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása,

- az igényes környezeti kultúra megalapozás a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola
körül,

- a személyiség sokoldalú formálása, nyitott önálló személyiséggé válás,
- az akarat fejlesztése, a kíváncsiság fenntartása,
- a tanulás tanítása,
- az önművelődés igényének kialakítása,
- konfliktuskezelés elősegítése,
- a munka, a kiemelkedő teljesítmény megbecsülése.
A környezeti nevelés feladatai
Hatékonyabb, munkáltató jellegű módszerek alkalmazása:

- motiváció, kíváncsiság felkeltése,
- tapasztalaton alapuló megismerés,
- sokféle szemléltetés,
- önálló és csoportmunka,
- gondolkodási képességek fejlesztése.
A tanulásban az esélyegyenlőség biztosítása (felzárkóztatás, tehetségfejlesztés). A helyi természeti,
történeti, építészeti és humán értékek megismertetése.
A természetben végzett megfigyelésekkel (túrák, kirándulások, erdei iskolák) a lakóhely élővilágának
megszerettetése. Lehetőségek biztosítása a szabadidő értelmes eltöltéséhez.
A tanulók felelősségérzetének fejlesztése családjuk, tágabb környezetük, lakóhelyük, hazájuk iránt.
Az egészségesebb életmód érdekében:

- a mozgás, természetjárás,
- a személyes higiéné,
- a helyes táplálkozás igénnyé alakítása.
Környezeti nevelés színterei:

- tanórák, napközis iskolaotthonos foglalkozások,
- szakkörök, sportkörök,
- iskolai ünnepélyek, megemlékezések, egyéb rendezvények,
- versenyek, pályázatok, vetélkedők,
114

- országos, városi és iskolai akciók,
- sportnapok, kirándulások, túrák,
- környezetvédelmi napok,
- jeles napok,
- erdei iskola,
- számonkérési, ellenőrzési rendszerek,
- kapcsolatok kiépítése, működtetése:
- fenntartóval,
- szülőkkel,
- civil szervezetekkel,
- madáretetés,
- iskolai papírgyűjtés- szelektív hulladékgyűjtés,
- múzeumok, vadaspark, barlangok megtekintése,
- népszokások felelevenítése,
- tanösvények,
- kézműves foglalkozások,
- színjátszás, drámapedagógia,
- faliújság szerkesztése,
- könyvtári órák.
Környezeti nevelésnél alkalmazható tanulási módszerek
- Kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása.
- Problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás.

-

Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása.

-

Tesztkészítés, tesztértékelés.
Követelmények megfogalmazása.

Szövegértelmezés, lényegkiemelés, annak megvitatása.

Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése.
Tényanyag gyűjtése, jegyzetelése.
Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.
Új ismeretekhez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. Információrögzítés
együttműködéssel.
- Csoportos asszociációs feladatok.
- Esszé kidolgozása (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással)
- Házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok tükrében.

Problémamegoldó gyakorlat ötletekkel, értékeléssel.
Adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával kiselőadás tartása.
Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek definiálása, pontosítása
Vélemények gondolatok társítása posztereken.
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- Könyvtári kutatás, adatbázis kezelése.
- Egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása.
- Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus (sok szempont szerinti) körüljárása.
Környezeti nevelés mérése, értékelése
A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem
egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és a családi nevelés eredményének!
A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség.
Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében:

-

az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására,
a szociális képességek alakulására,
a beállítódások és értékorientáció fejlődésére,
a csoporthelyzet megismerésére,
a konfliktuskezelés módjára irányul.

Osztályközösség esetében:
- a csoportviszonyok alakulásának,
- a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak,
- az információs kapcsolatrendszernek,
- a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.
Eredményvizsgálati módszerek:
- folyamatkövető megfigyelés,
- célzott megfigyelés,
- helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat),
- tevékenységelemzés,
- egyéni és csoportos megbeszélés.
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III. HELYI TANTERV
A középiskola számára
1.

Bevezetés

Helyi tantervünk kialakításánál figyelembe vettük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben

meghatározott

órakereteket,

a

Nemzeti

alaptanterv

kiadásáról,

bevezetéséről

és

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: NAT) iskolai nevelés-oktatást
meghatározó közös értékeit, fejlesztési feladatait. Helyi tantervünket az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet alapján készítettük el, tekintettel az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI.13.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Érettségi vizsgaszabályzat), és az érettségi vizsga
részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletre.
Helyi tantervünket a NAT folyamatszabályozására és az érettségi vizsgakövetelmények kimeneti
szabályozására - mint közös alapra építettük, intézményünk specialitását figyelembe véve.
Az óraszámok kialakításánál teljesítenünk kellett, hogy mind a közismereti képzés, mind a szakmai
képzés területén olyan felkészülést nyújtsunk a tanulóknak, hogy a továbbtanulás biztosított legyen
számukra. Másrészt figyelemmel kellett lenni a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő terhelésre.
A műveltségi területek feladatait hagyományos tantárgyi keretek között dolgoztuk fel. Fenti szempontok
szerint alakítottuk ki a tantárgyak rendszerét. Vigyáztunk arra, hogy a kötelező érettségi tárgyaknál
(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv), valamint biológia és informatika
tantárgyakból – valós lehetőséget biztosítsunk az érettségi követelményeinek elérésére. Helyi
tantervünkbe beépítettük az Érettségi vizsgaszabályzat 4. §-ban meghatározott követelményeket
figyelembe véve a kötelező vizsgatárgyak, valamint a biológia, informatika tárgyak középszintű
témaköreit is.
A közismereti képzés területén elsősorban a XXI. századi elvárásoknak megfelelően a gyakorlat orientált
képzést építettük ki; a tanulók kognitív kultúrájának kialakítását. Közismereti órákon a tanítva tanulás
metodikai elve és gyakorlata érvényesül. A közismereti tárgyakat tanító pedagógusoknak törekedniük kell
olyan hatékony tanítási-tanulási módszerek alkalmazására, amelyek segítségével a tanulók már a tanórán
elsajátítják a tananyagot.
A választott kerettantervek megnevezése
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
8. melléklet Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára,
12. melléklet a felnőttoktatás számára kiadott kerettanterv
13. melléklet a szakiskolát végzettek középiskolája számára kiadott kerettanterv
A Szent Imre Szakközépiskola képzései
- Iskolarendszerű szakközépiskolai oktatás nappali, esti és levelező munkarendben
- Szakiskolát végzettek középiskolája: A szakközépiskolák szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók
érettségire történő felkészítése
117

- Felnőtt oktatás keretében, a 9. évfolyamot követően szerezhető szakmai képzések
- Felnőtt oktatás keretében, érettségire épülő szakmai képzések
Iskolánkban a következő szakmai ágazatokhoz tartozó szakmacsoportokban folyik szakmai képzés:
III. Szociális, 2. Szociális szolgáltatások
VIII. Épületgépészet, 5. Gépészet
XI. Villamosipar és elektronika, 6. elektrotechnika-elektronika
XIII. Informatika, 7. Informatika
XVI. Építőipar, 9. Építészet
XXV. Ügyvitel, 16. Ügyvitel.
XXVI. Kereskedelem, 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
XXXI. Mezőgazdasági gépész, 20. Mezőgazdaság
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, 20. Mezőgazdaság
XXXIII. Mezőgazdaság, 20. Mezőgazdaság
XXXIV. Kertészet és parképítés, 20. Mezőgazdaság
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Szakképesítés
azonosítószám

Szakképesítés megnevezés

Ágazati besorolás

Szakmacsoport

1.

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

III. Szociális

2. Szociális szolgáltatások

2.

54 481 04

Informatikai rendszergazda

XIII. Informatika

7. Informatika

3.

34 523 02

Számítógép-szerelő, karbantartó

XIII. Informatika

7. Informatika

4.

54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltető

XIII. Informatika

7. Informatika

5.

34 582 01

Ács

XVI. Építőipar

9. Építészet

6.

34 582 14

Kőműves

XVI. Építőipar

9. Építészet

7.

54 481 04

kőműves és hidegburkoló

XVI. Építőipar

9. Építészet

8.

34 582 02

Bádogos

XVI. Építőipar

9. Építészet

9.

34 341 01

Eladó

XXVI. Kereskedelem

17.
Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

10.

54 341 01

Kereskedő

XXVI. Kereskedelem

17.
Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

11.

54 841 11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

XXVI. Kereskedelem

17.
Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

12.

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

XXXIII. Mezőgazdaság

20. Mezőgazdaság

13.

35 521 08

Mezőgazdasági gépész

XXXI. Mezőgazdasági gépész,

20. Mezőgazdaság

14.

34 621 01

Gazda

XXXIII. Mezőgazdaság

20. Mezőgazdaság

15.

35 621 02

Biogazdálkodó

XXXIII. Mezőgazdaság

20. Mezőgazdaság

16.

35 622 01

Gyógy-és fűszernövény termesztő

XXXIV. Kertészet és parképítés

20. Mezőgazdaság

17.

34 622 01

Dísznövénykertész

XXXIV. Kertészet és parképítés

20. Mezőgazdaság

18.

34 622 02

Kertész

XXXIV. Kertészet és parképítés

20. Mezőgazdaság

19.

54 346 01

Irodai asszisztens

XXV. Ügyvitel

16. Ügyvitel

20.

54 346 03

Irodai titkár

XXV. Ügyvitel

16. Ügyvitel

21.

34 522 04

Villanyszerelő

XI. Villamosipar és elektronika

6. Elektrotechnika-elektronika

22.

54 625 01

Vadgazdálkodási technikus

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

20 Mezőgazdaság

23.

34 582 05

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

VIII. Épületgépészet

5. Gépészet

35 582 03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés- VIII. Épületgépészet
szerelő

5. Gépészet

24.
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet (továbbiakban R.) 8.
melléklete
tartalmazza
a
szakiskolák
(2016.
szeptember
1-jétől
szakközépiskolák) számára kiadott kerettantervet. A kerettanterven belül meghatározott a közismereti és a szakmai
órák aránya, továbbá a szakmai órák keretén belül a szakmai
elmélet és szakmai gyakorlat megoszlását, az
alábbiak szerint:
A szakiskolai képzés óraszámai 2 éves képzés (közismereti oktatás nélküli) képzés esetén
Területek
9. évfolyam
10. évfolyam
Kötött órák
15 óra
9 óra
Közismeret
Szabadon felhasználható
órakeret
3 óra
2 óra
Összesen
18 óra
11 óra
Kötött órák
14,5 óra
23 óra
Szakmai elmélet
Szabadon felhasználható
órakeret
2,5 óra
2 óra
Szakmai gyakorlat
Összesen
Heti összes óraszám

17 óra

25 óra

35 óra

36 óra

A szakiskolai közismereti képzés óraszámai 3 éves képzés esetén
A közismereti órák elosztása
Tantárgyak
Magyar - kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösségépítő program
Szabad órakeret
Összesen

9. évfolyam
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
3 óra
5 óra
1 óra
1 óra
18 óra

10. évfolyam
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra

11. évfolyam

5 óra
1 óra

5 óra
1 óra
1,5 óra
9,5 óra

11 óra

2 óra
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Oktatási intézményünk a szakiskolát végzett tanulók érettségire készítése során a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 13. mellékletében meghatározott, „a szakiskolát végzettek középiskolája
számára kiadott kerettantervet” követi.
A tantárgyak tematikai egységei és az azokhoz kapcsolódó órakeretek is a jogszabályi előírások szerint valósulnak meg.
Évfolyam/
Tantárgyak

I. (11.)
Nappali tagozat

II. (12.)
Nappali tagozat

I. (11.)
Esti tagozat

II.
(12.)
Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6

6

3

3

Idegen nyelv

6

6

3

3

Matematika

6

6

3

3

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

4

5

3

3

Természetismeret

2

Informatika

2

2

1

1

Testnevelés és sport

5

5

–

–

Osztályközösség-építő
program

1

1

Szabadon tervezhető
órakeret

3

5

4

5

Összesen (közműveltségi
óraszámok)

35

36

18

18

1

1. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben
meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges
kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma, továbbá a
szakképzési terület tantárgyainak egységenkénti tematikai felosztása és a hozzájuk tartozó óraszámok a Pedagógiai Programunk 1.
számú
mellékletében
találhatók.
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1.1. Közismereti tárgyak helyi rendszere
Oktatási intézményünk a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet (továbbiakban R.) 8. mellékletében, valamint a 13. mellékletében meghatározott kerettantervet követi az
iskola rendszerű nappali és esti tagozatos, valamint a szakiskolát végzett tanulók érettségire való felkészítése
során. A kerettanterven belül meghatározott a közismereti és a szakmai órák aránya, továbbá a szakmai órák keretén
belül a szakmai elmélet és szakmai gyakorlat megoszlását. A tantárgyak tematikai egységei és az azokhoz
kapcsolódó órakeretek is a jogszabályi előírások szerint valósulnak meg.
A szakközépiskolai képzés keretében a közismereti és szakmai órák száma
Területek
9. évf
10. év
Közismeret
Kötött órák
15 óra
9 óra

Szakmai elmélet
Szakmai
gyakorlat

11 évf
6 óra

Szabadon
felhasználható
órakeret
Összesen
Kötött órák

3 óra
18 óra
14,5 óra

2 óra
11 óra
23 óra

3,5 óra
9,5 óra
23 óra

Szabadon
felhasználható
órakeret
Összesen

2,5 óra
17 óra

2 óra
25 óra

2,5 óra
25,5 óra

Heti
összes
óraszám
35 óra
36 óra
35 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési
idő során kell teljesülnie.

A szakközépiskolai közismereti képzés óraszámai
A közismereti órák elosztása
Tantárgyak

9. évfolyam

10. évfolyam

Magyar - kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösségépítő Program
Szabad órakeret
Összesen

2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
3 óra
5 óra
1 óra
1 óra
18 óra

1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
5 óra
1 óra
11 óra

11. évfolyam
2 óra

5 óra
1 óra
1,5 óra
9,5 óra

A szakközépiskolai képzés szakmai óraszámait az egyes szakmák szakmai elméleti tárgyai, a szakmai gyakorlat és a
követelménymodulok részletezése az. 1. számú mellékletben található.
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1.2.

Közismereti kerettanterv a szakközépiskolák számára

Célok, feladatok
Fejlesztési területek - nevelési célok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanításitanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át
tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti

alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek

megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a

szakmatanuláshoz

nélkülözhetetlen

kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.
A szakiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek
segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú
szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben
előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről
kialakított felfogása.
Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez,
megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik,
kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.
-Az erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek,
mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a
normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi
egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző
kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, ismer
eseteket, példákat ezek kezelésére.
-Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Ismer a szakmája fejlődésével kapcsolatos
fontosabb magyar találmányokat, szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában
van nemzeti ünnepeink jelentőségével, hagyományaival. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és
kultúrák hagyományait.

123

-Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető
állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, belátja az
antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét.
Gyakorolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait,
törekszik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. Ismeri a civil szervezetek működési formáit
és lehetőségeit.
-Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember személyisége
alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére.
Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi együttműködés lehetőségeivel.
Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, hogyan
befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet. Felismeri a normakövetés szerepét,
fontosságát.
-A családi életre nevelés
A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga
ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a
takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra,
a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és
kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud
információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes
információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a
gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött
szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és
faladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség
fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.
-A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik
környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e témakörben meglévő
elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség
megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek
sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az
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egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának
kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre
vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk
megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő
technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó
betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a
betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, tud
példákat sorolni védőoltásokra.
-Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre
szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást, és
próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni.
Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
-Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége
környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét.
Ismer egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti
összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a
fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és
értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.

-Pályaorientáció
A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és
képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban
az általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Megfelelő
ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről,
munkavállalói

szerepéről. Rendelkezik ismeretekkel,

és

tapasztalatot

szerez

a

felkészült

álláskereséshez. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit,
végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban
nyújtani tud.
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-Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit
minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke
értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni
pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz,
hogy számlát nyisson, és azt használja.
-Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes
a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket
értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem
kívánatos tartalmak elhárítására.
-A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá
teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső
(munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni
a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő
platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni.
Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van,
mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik
ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai
állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.
-Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
-Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját
véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az infokommunikációs társadalom
műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes szövegalkotásra a
társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban.
Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem
verbális természetű információk verbális leírására, értelmezésére.
-Idegen nyelvi kommunikáció
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Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat,
amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik
személy lassan, világosan beszél és segítőkész.

-Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű
modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai
kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is
használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő
problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét
tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok
megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.
-Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és
magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának
felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait.
Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban, a
választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában.
Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar
cselekedni ennek megvalósulása érdekében.
-Digitális kompetencia
A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban és a
mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan
kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott
szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta
lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját szakterületén. A tanulóban kialakul az IKT
alkalmazásának megfelelő helyes magatartás, elfogadja a kommunikáció és az információ-felhasználás
etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatából adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek
mérséklésére.
-Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és
elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó
alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt,
vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani
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ismert élethelyzetekben felbukkanó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség
tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is
járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes
elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével
kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás
tudata.
-Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, továbbá a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együttműködni társaival,
igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak elképzelései az egyén
társadalmi gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az
egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések
iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi
életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel
tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására.
-Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi
előadások, filmek és képzőművészeti események irányítással történő feldolgozására. Képes makettek,
modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó
kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.
-A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni,
számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a
figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a figyelem és a
motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív. Egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy
saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt,
támogatást kérjen.
-Egységesség és differenciálás
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A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes
oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata,
hogy felismerje a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre képes tanulókat, segítse őket,
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el szakmájuk gyakorlása közben, és
alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A
megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni
különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei
során a közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a
tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják
őket.
A differenciált - egyéni és csoportos - eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók
felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.
Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének
megfelelően - mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében - eredményezhetik más
tanulási utak kijelölését is (pl. szakközépiskola, HÍD-programok).
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a kerettantervben
részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe
kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra
megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A
fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség
van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására,
továbbá a fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák
megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet
készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából
individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma
megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók
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számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási
segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való
hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre A sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11)
bekezdés] tartalmazza. 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 szakiskolát végzettek érettségire felkészítő iskoláját intézményünk esti munkarend szerint szervezi
meg.
1.3 Tantárgyak és óraszámok kerettantervi felosztása

Évfolyam/Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályközösségépítő program
Szabadon tervezhető
órakeret
Összesen
(közműveltségi
óraszámok)

I. (11.)
Esti
tagozat

II.
(12.)
Esti
tagozat

3

3

3
3

3
3

3

3

1
1
-

1
-

4

5

18

18

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett
tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.
Célok és feladatok
A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett
tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.
A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll (I., illetve 11., II., illetve 12.), amelynek programja a 3
éves szakközépiskolai közismereti programra épül. Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket
nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség
130

középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 3 éves szakközépiskolai program során
az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett
évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a Nat-ban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok
pótlására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni.
Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztalatokra, valamint a
korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során megszerzett előzetes
ismeretekre történő építkezésre.
A szakiskolások középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú
továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség
megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái
közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás
igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók
életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére.
Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a
tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.
A középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és
cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és
cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb,
gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek
létrehozására - különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek
biztosítására. Hangsúly kerül a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására,
a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.
A szakiskolák középiskoláját intézményünk esti és levelező munkarend szerint is megszervezi.
Tantárgyak és óraszámok kerettantervi felosztása

Évfolyam/Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályközösségépítő program
Szabadon tervezhető
órakeret
Összesen
(közműveltségi

I. (11.)
Esti
tagozat

II.
(12.)
Esti
tagozat

3

3

3
3

3
3

3

3

1
1
-

1
-

4

5

18

18
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óraszámok)

Magyar nyelv és irodalom
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet
játszik a társadalmi beilleszkedésben és sikerességben, ezért kitüntetett szerepet játszik a szakiskola
közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák, viselkedésminták
megismerése és használati módjuk elsajátítása nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy
tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az
olvasás és a kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók
művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek
köznapi, közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.
A tanterv elsősorban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet
továbblépni, olyan tudást és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít
megérteni, hogy tanulni és gondolkodni kell. A kerettanterv kapcsolatot teremt a tudományos
eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok
kudarcot tapasztalt diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra
élményeket is adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános
iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program szokatlansága ellenére is
tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés során is hasznosíthatnak azok, akik
tovább akarnak tanulni.
A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell tanítani. A
tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.
Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) nyelvtan, c)
szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. Törekedni kell arra, hogy
a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a helyesírás gyakorlására, irodalmi
művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és mélységét azonban az érintettség, az érdeklődés
határozza meg.
A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció technikáinak
elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez kapcsolódik. Olyan
helyzeteket célszerű teremteni, amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az
elméletnél sokkal fontosabb a gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig
számos területet érint a kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az
életből vett szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg
szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály
érdeklődését. Meg kell érinteni a diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma iránt, felkelteni az
érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölösleges tudást hordoznak, hanem a
mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással életminőségüket,
sikerességüket tudják javítani.
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Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az általános iskolában
tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a
nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál sokkal szélesebb körben is értelmezhető.
Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg nem jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az
egyes tanulók fejlesztési igényei szerint megválasztott rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is.
A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség fejlesztése. Minél
több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is olvassanak, mivel sok esetben
éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is
fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és
javítsa a tanár, lehetőség szerint óra közben. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más
órán felmerülő szövegértési problémájukat felvethessék ezeken az órákon.
Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik semmilyen kánon
követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg szerepel a magyar és
világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal találhatók az anyagban, hogy
a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a diákokat, illetve, hogy a tanulók
kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben se hagyományos műelemzés folyjon,
hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, a szövegek által kiváltott reakciók
megbeszélésére.
A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakiskolai tanulók
többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a műalkotásokkal
való találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, gondolkodni akaró emberek
nevelése a cél.
A diákok életében is egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára (fotó, film, digitális
tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor
könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. A most
szakiskolába kerülő fiatalok már a Z generáció tagjai, akik a digitális világba születtek, teljes
természetességgel használják a digitális eszközöket, szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal
nehezebben illeszkednek be szűk, valóságos környezetükbe. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó
közismereti programnak ezt figyelembe kell vennie. Ugyanakkor a média működésének, illetve a
manipuláció hatásmechanizmusainak megértése is nagyon fontos cél.
A Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom (KOMA) műveltségterület az alapvető kulcskompetenciák
közül többnek a fejlesztésében is jelentős helye van: az anyanyelvi és a kulturális kompetencia
fejlesztésében elsőrendűen, ezen kívül a tanulási képességek fejlesztésében, a szociális és állampolgári
kompetencia erősítésében, sőt a digitális kompetencia fejlesztésében is. Az általános iskolát végzett
tanulók jó része az alapvető kompetenciák hiányával érkezik a szakiskolába, tehát egy alapos mérés után
fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az általános iskolából hozott hiányok
csökkentése mellett tovább kell fejleszteni kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket.
A Nat-ban is megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek
abban, hogy a tanulók önismerete, erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti
elkötelezettsége megfelelően alakuljon. Ezt a fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell elkezdeni, hogy
mire a tanulók elhagyják a szakiskolát, és munkába állnak, felelősségteljes állampolgárokká, a társadalom
hasznos tagjaivá váljanak.
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A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le, azaz 64
órát határoz meg.
A 9. évfolyam legfontosabb céljai:a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; a
teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. Ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási
alapelveket; saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; a köznyelvi és irodalmi szöveg
különbségeinek felismerése: / ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; ismerjenek
fel néhány alakzatot és szóképet; legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni
mondanivalójukat; legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; ismerjék
néhány egynyelvű szótár használatát; legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az
olvasottak felidézésére/
Legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével; tudjanak vázlatot
készíteni megadott szempontok alapján; legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; ismerjék
fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; szerezzenek gyakorlatot a
vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésében; ismerjék meg az online kommunikáció
módjait, írott és íratlan szabályait.
A kommunikáció (magyar tanterv) a 10. évfolyamon alapvetően a pályaorientációra, a mindennapi
életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek rendeli alá. Továbbra is
szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A Nat- ban megfogalmazott nevelési célok
közül elsőrendű a szerepe a felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos
állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a
pályaválasztásra, az önálló, tudatos kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben
gyakran felmerülő szövegtípusok megértésére.
A 10. évfolyamon heti egy óra áll rendelkezésre, a kerettanterv az éves órakeret 90%- át, azaz 32 órát
határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program két, egy-egy félévet átívelő, közös, az osztály
számára megvalósítandó projektfeladatot ajánl: az első félévben képregényt készítenek az előző évben
megírt történetből, a második félévben a munka világára készülnek fel és életpálya-tervezéssel
foglalkoznak.
A 10. évfolyam legfontosabb céljai: fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív
viszonyt a jövőbeli tanulás különböző módozataihoz. Értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való
képesség és motiváció fontosságát. Kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget
és a vulgarizmust; legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket.
Készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre; legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra,
meghatározott szempontok alapján különböző műfajú szövegek írására; tudjanak rövid, elmondásra vagy
felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú szövegeket írni; legyenek képesek különböző
műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok önálló alkalmazásával; ismerjék a
lényegkiemelés eszközeit; használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló
használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel.
A szakiskolások középiskolája 11−12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása,
amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. A tanulók sikeresen elvégezték a szakiskolát,
ugyanakkor a szakképzésben a szakmára való felkészítés dominál, így a közismereti képzés csak alapozó
jellegű. A közismereti program kialakítja az érettségi anyag elsajátításához szükséges képességeket,
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készségeket, attitűdöket. Az érettségire felkészítő képzésben erre kell alapozni, ezért lehet a két évre
összesűrített programot elsajátítani.
Legfontosabb cél, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi vizsgára, az ehhez szükséges ismeretek,
készségek, képességek elsajátításával. A különböző tudással érkezőket felzárkóztassa, és mindenkit
eljuttasson az érettségihez elégséges minimumig, illetve lehetőleg annál is tovább, a rendelkezésre álló
két év felkészülési idő alatt. A kerettanterv erősen épít a motiváltságra, valamint az otthoni, önálló
munkára, mellyel a sikeres későbbi élet megalapozását és az élethosszig tartó tanulásra való felkészülést
is segíti. A munkaerőpiacon sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres érettségit tett tanulók, és nemcsak a
bizonyítvány, de a nagyobb tudás, a szükséges kommunikációs, szociális készségek és képességek
megléte miatt is. Ennek belátása a legfontosabb motiváló erő lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat
bepótolni hivatott és komoly elvárásoknak megfelelő munkában.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a kommunikációs és a
tanulási képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában és a világban való tájékozottságuk
továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére,
szocializálására. Hangsúly kap a problémamegoldó és a kreatív gondolkodás, ezzel párhuzamosan a
reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is biztosítja.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy során kialakított készségek és képességek -az e tárgyban
megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás- nagyban segíti a többi tárgy tanulását, a
sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók számára világossá váljon, hogy az irodalmi (és a
nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi kultúra fontos részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi
kapcsolataikban, konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthetnek.
Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni önművelés
igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző (esetleg kritikus)
befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint az ezekkel kapcsolatos
véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. Fontos, hogy a véleményekben a
személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a
vélemény megformáltságának színvonala minél magasabb legyen.
A szakiskolát végzettek kerettanterve épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom kerettantervére,
hiszen az érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban ugyanazok, ugyanakkor
tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, élettapasztalataik vannak, illetve a képzésre
csupán kettő év áll rendelkezésre. Ugyanakkor az eltérő képzési formákban az érettségi követelmények, a
tananyag ugyanaz. Amiben eltérés mutatkozik, az az órán elvégezhető anyag és az otthoni munka aránya.
Legfontosabb cél a sikeres érettségi vizsga; ezért a tantervet, a tananyagok szelektálását a
vizsgakövetelményekhez igazították.
A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönülnek a nappali (N) és az esti (E) tagozat óraszámai,
mindkettő esetén építeni kell az otthoni kiegészítő felkészülésre. Az általános ismeretek átadása, illetve a
műelemzés a tanórai keretben zajlik, ezek elmélyítése és részletes információkkal való kiegészítése
tanórán kívül, önálló felkészülés során történik.
Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása
I. (11.) Esti tagozat
(36 hét)

II. (12.) Esti tagozat
(31 hét)
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Magyar nyelv és irodalom
nyelvtan/kommunikáció
irodalom
Éves óraszám nyelvtan
(ebből a tematikai egységekhez kötött)
Éves óraszám irodalom
(ebből a tematikai egységekhez kötött)
Szabad órakeret magyar nyelv és irodalomból:

3
1
2

3
1
2

36 (32)

31 (28)

72 (65)

62 (56)

9+2

9

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése. A nyelvi
kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció
eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására, segítve és megalapozva a tanulók önálló
ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az
élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási
tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem
verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a
különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló megalkotásában
képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók
igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális
elvárásoknak.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, párhuzamosan
közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi
és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi
ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor
tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek
teremtésével reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmigondolati felismeréseire egyaránt.
A jelentős művek segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más
kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az
irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét,
hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának
párhuzamos igénye.
A fentiek mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az
irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése,
közlésformáinak élményteremtő megismertetése. Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az
élményszerűséget, a főként felnőtt korú tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az
irodalmi művekben felmerülő helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére,
megfogalmazására.
Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül. Az érvelés, a vita
tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén
mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok az ember és a természet sokféle
viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett
környezethez való tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés
természetes területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a
reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.
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Az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és napi használatának közegében
működnek. E kihívás jelentősen alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi
jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés
módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta
lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyben a megfelelő információk
kiválasztása,
rendszerezése,
egyszerűbb
bibliográfia,
forrásjegyzék
összeállítása,
az
információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása.
A vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve a tananyag (Életművek, Portrék, Látásmódok,
Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és kultúra) -, a tanárnak szabad kezet
biztosít az egyes anyagrészek sorrendjének megállapításához. Figyelemmel kell lenni a csoport
felkészültségére, előzetes ismereteire, a minimális és a maximális követelmények közötti alkalmas
szintet, mélységet kell megkeresni, ügyelve az érettségi vizsgához szükséges ismeretekre, fogalmakra,
készségekre, képességekre.
A 11. évfolyamra érkező diákok különböző tudással rendelkeznek. Úgy kell haladni, hogy a
felzárkóztatást, a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a motiváció fenntartása, illetve
annak tudatosítása, hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet használni tudnak életbeli sikerességükhöz.
A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a
tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és
fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak
alkalmazása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési
képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek
jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a
megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló
írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú,
rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő), különféle hordozókon közzétett
szövegek olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség
fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés
fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és
írásban.
Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, nyelvtani ismeret
továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önálló alkalmazására a nyelvinyelvhasználati jelenségek megértésében. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírás
elsajátítása. A tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási problémák
megnevezésére, a hibák önálló javítására.
A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés egy-egy nagyobb
anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, ismertetés, esszé,
egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésére,
szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. Mind a magyar nyelv, mind az
irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak (pl. a források megjelölése, idézés)
közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott szempont/ok szerint.
12. évfolyamban a magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az
ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi vizsgakövetelmények alapján
történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a
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tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése
különféle műfajú, témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek
értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában.
A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálatára; a
saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének,
elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási
ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek
kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az
internet kínálta lehetőségekkel.
A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek
keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése
(szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés technikájának
megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást,
mind a kreativitást növeli, ha a tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit;
képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai
tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban.
A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő szóbeli és írásbeli
feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtésre és válogatásra
többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére.
A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar nyelv
értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében
betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az érettségire és a továbbtanulásra.
Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés
szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése,
megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett
hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány szerző és mű
utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban, más művészeti
ágakban.
Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek befogadásában,
megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai
szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is kívánatos a
tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés
(könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében.
Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott,
digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom
megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban,
képregényben, hangzó közegben - pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers -, digitális közegben pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a
posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom
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hatásának, vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak
bemutatása, kultuszalkotások megismerése).
Idegen nyelvek: angol nyelv és német nyelv
A szakiskolai program keretében a 9-11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv
tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést a
tanuló az általános iskolában elkezdte.
Az idegen nyelv műveltségterület középpontjában a tanuló áll, az a törekvés, hogy a szakiskolai
idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen
nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás
időszakát követően önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható
nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem
egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája
alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez.
A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az alapkészségekhez
kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A legtöbbjük hátrányos szociális
helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani
kell az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás
rendszerét.
Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a beszédkészség
területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a tanulók stratégiai, szociális
és személyes kompetenciáit.
A kerettanterv a fejlesztési célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges
előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az
évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a
program évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával számol (heti 2 kötelező tanóra).
A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése alkotja a
négy nyelvi alapkészség - beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség - területén. A készségek
közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy
a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a
magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az
interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más
kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más
kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek használásával a
nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein belül.
Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor igényeinek
és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák használatának
beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos cél a nyelvtanulási
stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan fenntartani,
továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
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Az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének
felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák
önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben
történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra
épülő, kis lépésekben átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett
nyelvtudásukat, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid
ideig tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.
Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi alapkészségeit a beszédértés
és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a beszédkészség területén a nyelvhelyesség
helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat középpontba állításával. Az idegen nyelvi
kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános
kompetenciáival, és így fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve
azokra a stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a
nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe beletartozik a
saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más kultúrák képviselőivel való
kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való
készség és képesség; szociális kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett
munka készségét és képességét; személyes kompetenciáit.
Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók együttműködési
készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában.
A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam befejezésekor elérjék a
Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a négy alapkészségben,
elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség terén elérjék az A2 szintet.
Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy alapkészségben.
A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek
személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan
dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy
lassan és világosan beszél és segítőkész.
Beszédértés: Olvasásértés: Beszédkészség: Íráskészség: Szóbeli interakció: Írásbeli interakció:
A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi
dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében
és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.
A szintleírások az alábbi szempontos szerint épülnek fel: beszédértés: olvasásértés: beszédkészség:
íráskészség: szóbeli interakció: írásbeli interakció:
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Érettségire történő felkészülés esetén az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a
Közös európai referencia-kerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A szakiskolák középiskolája oktatási forma résztvevői valós élethelyzeteken
alapuló idegen nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el
a KER szerinti A2 szintről a B1 szintre.
Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a program résztvevői
képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységek magabiztos
használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi,
melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges fejleszteni.
A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanuló
elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív készségei fejlesztésével képes lesz
az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció
során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi eszközöket, amelyek
segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet létrehozni, és
különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a nyelvi érintkezést a
nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a
nyelvi udvariassági szokások, rituálék, és a helyzetnek megfelelő hangnem használata.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag
könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,
kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az
autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív
feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben tartsák más
népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint megtanulják a kultúrák
különbözőségéből adódó félreértések kezelését.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett
ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is
hasznosítani tudnak.
A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó elvárásokat,
amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös
európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust.
A szakiskolák középiskolájának a tanulói korábbi nappali rendszerű iskolai oktatásban már tanulták az
idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső skáláján mozog, optimális
esetben eléri a B1 szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők idegennyelvtudása nem éri el az említett
szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza
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lerövidíthető, vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 11. osztály végére minden tanuló elérje a KER
szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányaik végén eredményes érettségi vizsgát tegyenek.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra határozza meg.

Első idegen nyelv

Bemeneti
szint
11. évfolyam vége 12. évfolyam
(11. évf. eleje)
heterogén
B1 mínusz
B1
A2 - B1 mínusz

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően a hallott és
olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az íráskészség.
A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése kiemelten fontos a
szakiskolák középiskolájában, mivel a képzés esti tagozatból áll, és ezen képzési formákban a tanítási
órák száma a nappali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabb, azonban a kimeneti követelmény
mindegyik (nappali, esti, levelező) képzésben résztvevők számára is azonos. Az önálló tanulás
képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. Az önálló tanulás mellett
hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló „egymástól tanulás”. A projektmunka, a
kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő
beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség fejlesztése mindig integráltan történik, ahogy azok a
valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési
egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A
témakörök feldolgozásának sorrendjét az intézmények határozzák meg. A 11-12. évfolyamon a témák
visszatérnek, folyamatosan bővülnek és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra.
A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tartalmaz, amely a 11. évfolyam elején egy
diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres
felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges
információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a folyamatos
fejlődést, majd a 11. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 12. évfolyam befejezése előtt
a tanulók próba érettségivel készülnek az utolsó megmérettetésre (4 óra).
A szakiskolák középiskolájában a tanulók a KER szerinti A2 (optimális esetben a B1 mínusz) szintről
folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása,
változatos nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 11. évfolyam végére olyan tanulási
képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és
továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak célnyelvi
feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 12. évfolyamon lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák
az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és
alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga
feladatainak megoldásában is.
Angol nyelv, német nyelv tantárgyak óraszámainak kerettantervi felosztása
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Angol / német nyelv

I.
(11.) II.
(12.)
Esti tagozat Esti tagozat
(36 hét)
(31 hét)
3
3

heti óraszám
éves
óraszám
108
(ebből
a
tematikai
(98)
egységekhez kötött)
szabad órakeret
10

93
(84)
9

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.
Matematika
A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait,
összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi
ismeretek elsajátítását olyan problémák felvetésével/probléma- megoldási eljárások alkalmazásával kell
segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és ismereteik bővítésében való
alkalmazhatóságát más területeken is, valamint hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez,
megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti,
geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív
értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.
A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a tanulók figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, probléma- és összefüggésfelismerő, valamint a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való képességük, bővüljön
kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a folyamatos önellenőrzésre.
Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre helyezzük: a
hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); kommunikáció fejlesztése
(szöveges problémamegoldás); szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; kombinatorika,
valószínűség, statisztika elemei; matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; algoritmus,
kiszámíthatóság; mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) megértése;
többféle megoldási mód keresése; önellenőrzés módjai (eredmény realitása); számológép és számítógép
használata.
Célunk, hogy a szakiskola elvégzése után a tanuló legyen képes - elvégezni alapműveleteket racionális
számkörben; elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; behelyettesíteni,
megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét; matematikailag értelmezni egyszerű
szöveges problémákat; megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; megoldani egyismeretlenes elsőfokú
egyenleteket; értelmezni relációkat (pl. kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha-akkor,
is); alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; használni elemi geometriai
fogalmakat; elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni; felismerni
a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; tájékozódni a számegyenesen, derékszögű
koordinátarendszerben; felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani); felismerni
műveletsorokat, algoritmusokat; értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat;
felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség-számítás, kombinatorika, statisztika,
geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült
matematikai jellegű kérdéseit, problémáit; új információkat, megoldást keresni könyvtárban, interneten.
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Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a többi komplex
műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos fogalmazás, grafikonok, statisztikák,
képletek a szakmában, természeti, gazdasági törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie kell a
szakmatanulás szükségleteihez, és eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép,
oktatóprogramok).
A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, tevékenységhez
kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. A tanuló számára - minél
csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább - a saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át
vezethet az út a magasabb absztrakciós szint felé (aminek itt csupán az alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el).
Másrészt minden más ismeretanyag, információ feldolgozása igényli a matematikai eszközök használatát,
e tényt kell tudatosítanunk. A tanítási óra a gyakorlatból (ideális esetben a tanulók által hozott
problémából) indul ki, és következtetései, eredményei (általánosan alkalmazhatóan) oda is térnek vissza.
Az óravezetésnek rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és hangsúlyozottan a tanulók ötleteire,
kérdéseire, kéréseire kell alapoznia.
Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre bővülő, magasabb
szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag rögzítését, illetve
módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének beállítására. Itt a tanárnak
jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és egyes tanulók előképzettsége, motiváltsága,
képességei szerint.
(A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a tantárgyi
sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő, pl. képletek
behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az algebra, a függvények témakörnél is
előfordul, vagy szöveges probléma megoldásakor geometriai jellegű kérdésből is kiindulhatunk.)
Érettségire történő felkészülés esetén a matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás
általános kultúrájának kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az
emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A tanulás
elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban.
A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének
forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, amivel
természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át tartó
tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben
egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai
kapcsolatokat és törekszik ezeket pontosan megfogalmazni. Gyakorlott a mindennapi életben is használt
mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő
problémamegoldás során az egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét
tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat
megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt tanulók
előzetes élet-, munkatapasztalataira!
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A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját (fogalmak,
axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét.
Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása
fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség
fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont
érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az
önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából
legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák,
eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematikának a gyakorlati életben
és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai
gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé
válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak
felismerésére. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segíti a mindennapokban, a
reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.
A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani. Alapesetben a
tanulók előzőleg a duális szakközépiskola 9-11. évét végezték el, ahol csak alapozó matematikai
ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nem csak a tanulók képességeitől, hanem az egyes
szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az iskola itt igen vegyes előképzettségű,
korosztályú és motivációjú fiatalokkal - és idősebbekkel ‒ találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél
kevesebb kontaktórában a tanulókat ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.
A középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét feladatokhoz kapcsolódó
ismétlésével kell foglalkoznunk. A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy
növekedjék a tanuló figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása,
problémát és összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való képessége,
bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés iránti igénye.
Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre helyezzük:
− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás)
− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás)
− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése
− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei
− Matematikai modell és alkalmazhatósága
− Algoritmus, kiszámíthatóság
− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése
− Többféle megoldási mód keresése
− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása)
− Számológép és számítógép használata.
A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, tevékenységhez
kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a saját hétköznapi teendőin,
azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. Tudatosítanunk kell, hogy minden más
ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai eszközök használatát igényli. A tanítási óra a
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gyakorlatból indul ki, és következtetései, eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve oda is
térnek vissza.
A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása során maradjunk a
tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a bizonyítás iránti igénynek, a logikai
levezetés szükségességének felismerése.
A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában.
Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat,
értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban
segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekességek, fejtörők és
feladványok.
A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. célszerű
felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul.
A matematika a kultúrtörténetnek is része, ide kapcsolódik a nagy matematikusok életének,
munkásságának megismertetése.
A középiskola két évfolyamán előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak.
A fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik
feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell
ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel.
(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások
megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a
következmények elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest minőségi
ugrást jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal könnyítsük meg.
A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek legfontosabb eszköze
napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek
könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális
kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata
is.
A szakiskolák középiskolája az érettségire felkészítés intenzív időszaka, ezért a fejlesztésnek fontos
tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a
korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati
területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret
együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás
gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a
matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 90 %-át fedik le.
A kezdő tanévben 36 tanítási héttel, a végzős évben 31 tanítási héttel kell számolnunk. A témakörök
órakeretén kívül az éves összóraszámban van még a 10% szabad sáv, az értékelésre szolgáló órák, illetve
az összefoglalást, rendszerezést szolgáló időkeret. A tematikus egységekhez rendelt óraszámok
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hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a tantárgyi sajátosságok következtében az egyes
részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő.
Matematika tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása

Matematika

I.
(11.) II.
(12.)
Esti tagozat Esti tagozat
(36 hét)
(31 hét)
3
3

heti óraszám
éves
óraszám
108
(ebből
a
tematikai
(97)
egységekhez kötött)
szabad órakeret
11

93
(84)
9

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Az Ember és társadalom (és részben a Földünk - környezetünk) műveltségterület tartalmait a
szakiskolákban egyetlen tantárgy, a komplex Társadalomismeret közvetíti. Ez a történelem, a
társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza.
A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény szakiskolákra vonatkozó
szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatóak meg:
- a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett társadalmi
folyamatok megértéséhez;
- az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, kompetenciáit,
melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;
- támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív állampolgárrá
válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;
- tegye lehetővé más kultúrák megismerését, az általuk közvetített értékek felismerését és befogadását,
különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre, vallásokra;
- segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését, felelősségtudatos
magatartásukat;
- a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a jelenben való
eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;
- a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi megismerés során kapjanak
képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a jelent alakító tényezőiről;
- személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, lehetőséget
biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására;
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- a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas kapcsolati kultúra
fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;
- a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy reflektáljon a
diákok társadalmi tapasztalataira.
A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők:
- A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a történettudomány
által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a történettudomány vizsgálati
eljárásainak (történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.
- A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként
az emberek a múltban, mint a jelenben élők.
- A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a tanulókat a
múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések megértésében, a történelmi ismeretek
rendszerezésében, a múlttal és a múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb
megválaszolásában, a különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések
azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában.
- A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a különböző
társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaságtudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek
értelmezésében, következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb
és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.
- Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek alkalmazásával a
tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse
problémamegoldó gondolkodásukat.
A 9-10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek az európai
és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; annak felismerésére, hogy a
magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum)
együttműködésének az eredménye is; az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb
közösséghez tartozás felelősségének elfogadására; a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati
hasznának felismerésére, betartására; értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget,
osztálytársaikat, valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket, a társadalom és
legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük megértésére; a különböző világképek
jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; a politika világában való eligazodásra, saját
értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések meghozatalára; a gazdaság leglényegesebb információinak
megértésére, az egyén gazdasági lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.
9. évfolyamban a tanulók ún. történelmi gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás,
az iskola, a tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén
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kapcsolatának vizsgálata a feladat. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg,
amelyek mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók
nem megfelelő szintű kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, fejlesztésére adnak
lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai
gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás.
A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek: az európai és a
magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; annak felismerésére, hogy a
magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum)
együttműködésének az eredménye is; az egyén szerepének értékelésére, a szűkebb és tágabb közösséghez
tartozás felelősségének elfogadására; a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának
felismerésére, betartására; értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat,
valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.
A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása határozza meg. A
tanév célja, hogy a tanulók képessé váljanak: a társadalom és legfontosabb intézményeinek
megismerésére, a működésük megértésére; a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a
világvallások azonosítására; a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek
megfelelő döntések meghozatalára; a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén
gazdasági lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.
Érettségire történő felkészülés esetén
Célok és feladatok
A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított képességekre,
ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A
történelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, amelyek
által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a jelenbe
vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek
megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó műveltségterületek e célok eléréséhez a szükséges
tartalmat közvetítik.
A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a tanulók tudása ne szűköljön le pusztán a tények
ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási,
tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai tanulmányokon
túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a személyiségek
tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban érvényre jutó
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értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, érvényesülésének vagy kiüresedésének
bemutatására. A történelem megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek.
A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük megerősítheti
az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felelős magatartásban. Mindennek
feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása, amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes
az összefüggések, az alternatívák meglátására és értékelésére.
Fejlesztési követelmények
A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az általános iskolai
szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a különböző források
kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Feltétlen elérendő az
alapvető

tájékozódás

készsége

könyvtárakban,

kézikönyvekben,

lexikonokban,

atlaszokban,

ismeretterjesztő folyóiratokban.
A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A tanulóknak okok és
következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk az egyének és csoportok
indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott történelmi-társadalmi
helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. A történelemtanítás reális képet alakítson ki a
hallgatókban az egyének és csoportok szerepéről az események alakulásában.
Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejezőképességek
fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges
és másodlagos források tartalmi ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal együtt történő felidézésétől a
beszámolók és kiselőadások megtartásáig; a problémafelvetés, magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli
formáinak gyakorlati alkalmazásáig; megfelelően használva a történelem és a társtudományok
legfontosabb fogalmait és kifejezéseit.
Fontos az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. Bármelyik történelmi
esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogy a tanulók egységben lássák a
topográfiai és a kronológiai adatokat, tudniuk kell az események alapvető sorrendjét, fel kell ismerniük az
egy időben zajló fontosabb eseményeket, a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra
az egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése.
Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a történelmi térképek
olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb történelmi helyeket el kell
helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a
történelem eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása
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során alkalmat kell teremteni az ökológiai szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek
értelmezésében.
Történelem tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása
I.
(11.) II.
(12.)
Történelem, társadalmi és
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tagozat Esti
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(36 hét)
(31 hét)
heti óraszám
3
3
éves óraszám
(ebből
a
108
93
tematikai
(98)
(84)
egységekhez
kötött)
szabad
10
9
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A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.
Természetismeret
Ezen műveltségterület a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és
természet műveltségterületet, illetve a Földünk- környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az
ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.
Általános célként, hogy az alkalmas legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú
oktatás más intézménytípusaiban való részvételének megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az
ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is, a nekik megfelelő tananyag és fejlesztési
feladatok segítségével.
A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi tantervében igazítja mind a
diákok,

mind

az

intézményben

oktatott

szakmák/szakmacsoportok

által

meghatározott,

leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz és módszertanhoz.
A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja a tanulókat. A
program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai tanulás, a
tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot megélt diákoknak is, hogy az órai
témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük
és továbbépíthetjük a diákok általános iskolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.
A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. A
természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos
fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi
tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok
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megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak
megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható
alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A
globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségén,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása
társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm
közösségek fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv.
A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki
ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és
eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére szolgál.
Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan lehet
továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és olyan képességeket fejleszt, amelyek a mai
világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és gondolkodni kell.
A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, valamint a
természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra is.
Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált egyes
összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről
és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen
összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról,
összefüggésben az élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel.
Ismereteket szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk
természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire.
A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt szükségképpen
alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget adnak a szakma
igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is.
A legfontosabb célok a következők: a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az okozatra
vonatkozó következtetések levonására; ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram ismeretében
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adatok, folyamatok meglátására; legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat
értelmezésére.
A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti jelenségek vizsgálata.
A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia által vizsgált egyes energetikai
összefüggésekről, a természettudományos, „láthatatlan” dolgok kutatásának módszereiről, tudásunk
alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az elektromos,
mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban, valamint az öröklődés, az ember
egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó környezet fogalmáról.
Érti a fentiek az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét. Ismereteket szerez a
mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. Az így nyert ismeretek
kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika között is.
A legfontosabb célok a következők: a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének
megalapozása; az energia és energiaáramlás mint általános szervező elv megismerése; a „láthatatlan”
hatások megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása, az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; az
egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos érvelés néhány
sajátságának

elmélyítése;

az

emberi

tevékenység

környezetalakító

hatásának

és

a

hatás

következményeinek tudatosításaaz információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi
létben.
Érettségire történő felkészülés esetén a természetismeret műveltségterület a természeti folyamatokkal
kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünkkörnyezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket
fejleszti. A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű.
A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos
fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi
tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok
megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak
megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható
alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A
globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása
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társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm
közösségek fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv.
A kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, nem tűzi ki célul
egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, de hozzájárul azokhoz,
amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. Középpontjában az ember egészségét, és
szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását lehetővé tevő gyakorlati és elméleti ismeretek állnak.
Szemléletmódja komplex, tehát a fizikai, kémiai, földrajzi és biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban
vizsgálja, tárgyalja.
Témakörök
I. Egészség és betegség - belső világunk: a hormonok világa, az idegrendszer, az immunrendszer, testi és
lelki betegségek, gyógyszerek és gyógymódok
II. Környezet és egészség - külső hatások: élelmiszerek, víz, levegő, talaj, sugárzás
III. Fenntarthatóság: -A növekedés határai
-A természetvédelem eszközei
- Energiaforrások
- Hulladék
- Autonómia

Természetismeret tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása

Természetismeret
heti óraszám
éves
óraszám
(ebből a tematikai
egységekhez kötött)
szabad órakeret

I. (11.)
Esti
tagozat
(36
hét)
1
36
(32)

II.
(12.)
Esti
tagozat
(31
hét)
4

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le.
Testnevelés és sport
A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon - már a kritikus gondolkodásra alapozva tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és mozgásos
tevékenységeket, és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac
kompetenciaelvárásainak és a Nat kulcskompetenciáinak tudatosítására és a Nat-nak megfelelő
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sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél az önálló
felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya,
a választás kialakítása a saját, előnyben részesített rekreációs terület irányába, és az azokkal kapcsolatos
tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a
civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában a tárgyi és
eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló
események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és kognitív tartalmak
sikeres

akkomodációjának

érdekében

inkább

a

tanuló

változó

körülményekhez

kapcsolódó

alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló képességét fejlesztjük. A különböző testgyakorlási
formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez,
valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés,
jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés,
baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok.
A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció
sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának
teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó
ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez
szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros tanulást.
Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések alkalmazását
helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a legfőbb
értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet fordít a belső,
didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a megszerezhető tudás
legmagasabb szintjére és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A
differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez
kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de
az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a
motoros tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is. A motoros tanulás sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton
formálódnak az értelmi, érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt
eredményei ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben
megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak.
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Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet kialakításának bázisát. Megteremtik az
élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan
bővíthető információs készletét - kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott
személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt konkrét élményeket szimbolikus
síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapasztalataival összevesse, és az összefüggéseket
megértse - ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, amelyben már
feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez szükséges
kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba ágyazott
képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Ebben az életkorban már kiemelten
valósulhat meg - a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével - a testnevelés és sport oktatásában az
alapvető egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása.
A sikeres emberi kapcsolatok érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az általánosan
elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári kompetencia. E kompetencia
alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók kommunikálni, nézőpontokat kifejezni
és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia
kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá
különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai szféra között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a
saját megfelelő edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval
való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és
szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének
képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez új ismeretek és készségek megszerzését,
feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában
fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az
előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és a készségeket
helyzetek sokaságában tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyénileg és
csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai megítélésének
képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és adott esetben vállalni tudja.
A mozgásminőség és mozgás kivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság
és a kifejezőképesség.
Érettségire történő felkészülés esetén
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A testnevelés és sport műveltségtartalma mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához
szükséges ismereteket, a mozgásos tevékenységekhez tartozó kompetenciákat. Cél az önálló
felelősségvállalásra nevelés; a munkapiaci integrációhoz, a munkabíráshoz szükséges készségek
fejlesztése; a tanulás és a mozgás helyes arányának tudatosítása; továbbá egy (vagy több) rekreációs
terület választása a személyes preferenciák és a megszerzett ismeretek alapján. Ebben az életszakaszban a
tanulók már rendelkeznek a civilizációs betegségek alapvető ismereteivel, felismerik azokat, s van
tudomásuk a megelőzés módjairól.
A mozgás örömforrás, remek lehetőség az ötlet- és élményszerzésre, a felszabaduló endorfin serkenti a
jókedvet. A különböző testgyakorlatok hozzájárulnak a közös és az egyéni érdekek határozottabb
képviseletéhez, a diákoknak közös kalandokban lehet részük, kikapcsolódnak, levezetik a feszültséget,
formálják testüket. A rendszeres mozgás további előnyökkel jár a párválasztás, a baráti kör kialakítása és
az

önmegvalósítás

területén.

Ideális

esetben

a

középfokú

tanulmányait

befejező

fiatal

mozgáskommunikációja sokoldalú, az iskolai testnevelésórákon tanult különböző testgyakorlati
technikákat be tudja mutatni, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteit
alkotó módon tudja felhasználni, rendelkezik az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek
szervezéséhez szükséges ismeretekkel.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros tanulást. Az
egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei: a tanulói
képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő
munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető egyéni tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás javítja a motorikus tanulás,
egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban zajló fejlesztés hatásfokát is.
A testnevelési oktatás részét képezi az élettani, az anatómiai, illetve a sporttörténeti oktatás, mely alapot
és lehetőséget teremt a közép szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint támogatja a
demokráciára való nevelést és az erkölcsi nevelést. A tanulók átlátják a kultúra és a testkultúra
kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban,
az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztésének
módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésének lehetőségeit. Az alternatív, szabadtéri sportok
kapcsán megfelelő hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. A kerettanterv alapján
megfelelően kivitelezett testnevelés oktatás elegendő információval látja el a diákokat az élethosszig tartó
mozgás gazdag életmód felelős kialakításához, - kiteljesedik az önértékelés. Ez az információs bázis
természetesen rugalmasan bővíthető. Kialakul a társas viszonyokba ágyazott személyes identitás, és
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képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A
közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
A sikeres személyes kapcsolatok érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az általánosan
elfogadott magatartási normák megértése, ami a szociális és állampolgári kompetencia fejlődésének
kulcsa. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók nézőpontokat
kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek az együttérzésre. Az
egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell
tennie a személyes, a társas és a szakmai információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a
megfelelő edzettségi szint eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való
hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és
szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének
képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez jelenti az új tudás és készségek
megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását. Ennek
birtokában a tanulók felfedezik, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az
élettapasztalatra építve a tudásukat és készségeiket helyzetek sokaságában tudják hasznosítani.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, mely feltételezi az egyéni
és csapatmunkára való képességet is. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai megítélésének
képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és adott esetben vállalni. A
mozgásminőség és a mozgás kivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sporttevékenysége az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon, a
diáksport egyesületekben és a versenysport színterein zajlik. A tehetséggondozás fő feladata a talentum
erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve
a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, valamint a kapcsolatban álló partnereken keresztül.
Testnevelés tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása

Testnevelés

I.
(11.) II.
(12.)
Esti
Esti
tagozat
tagozat
(36 hét)
(31 hét)
-

heti óraszám
éves óraszám
éves óraszám a két évfolyamon
(ebből a tematikai egységekhez kötött)
szabad órakeret a két évfolyamon -
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A kerettanterv a két évfolyamot összevonva tárgyalja. A tematikai egységeknél megadott óraszámok az
éves óraszám 90%-át fedik le.
Osztályközösség-építés
A hároméves szakiskolai közismereti program számára készített Egyéni és közösségfejlesztési program
szakiskolai tanulók számára című program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak)
abban, hogy elősegítsék és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező,
sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének
kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése lehetővé
teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem
nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb
információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a
csökkenését.
A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert ennek a
kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és tanulással
kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a legfontosabb cél a tanulók minél
nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az
egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási kudarcok leküzdésében.
A program során a hagyományos tantárgyak helyett komplex műveltségterületekben és integrált tantárgyi
tartalmakban zajlik a tananyag feldolgozása, ebben tartalmi és szerkezeti szempontból is meghatározó
szerepet kell kapnia ennek a programelemnek.
A legfontosabb - és ez minden évfolyamra értendő - a tanulói személyiség komplex fejlesztése, amelynek
középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen belül a kiemelt célok és azok
kapcsolódásai a Nat kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi táblázatban olvashatók.
Az Osztályközösség-építés programban fejlesztendő kompetenciák, melyek minden évfolyamon
érvényesek: kommunikációs készség Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása szociális
kompetenciák tanulással kapcsolatos kompetenciák, életpálya- és karrierépítéshez,
Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos elrendezése következtében
minden évfolyamon elvégzendő feladat. Ennek indoklásához bemutatjuk azt, hogy a közismereti program
tartalmi elemei hogyan kapcsolódnak össze a szakiskolai programban:
A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő (Egyéni és közösségfejlesztési program szakiskolai tanulók
számára) programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával kapcsolatos motivációs bázis
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erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák megerősítésére (írás, olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak.
Az Osztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás
fontosságának belátását, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen
a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett azok a területek kapnak
nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai- emberi és társadalmi-kulturális
kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak.
Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i) az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,
az iskolai és osztályközösségen túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok további fejlesztésére, a
munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges szociális kompetenciák erősítésére tevődnek.
11. évfolyamban a fejlesztés hangsúlya(i): a társas kapcsolati kultúra, a kultúra- és médiafogyasztás,
valamint a társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák erősítésére
tevődnek.
Az Osztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a kompetenciákat,
amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni
pálya- és karrierépítés tervezését.
Érettségire történő felkészülés esetén
Osztályközösség-építés (osztályfőnöki program)
A szakiskolák középiskolája számára készített osztályfőnöki program célja, hogy útmutatást adjon az
iskolák (és a pedagógusok) számára a közösség kialakulásának elősegítésére, felgyorsítására, a tanulás
sikeressége érdekében. Az egy osztályban tanuló diákok közötti, olykor igen jelentős különbségek miatt
ez kihívás lehet - törekedni kell a számos helyről érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan,
ismerethiányokkal küszködő tanulók integrálására. A másik cél az, hogy az osztályfőnöki óra keretében
lehetőség nyíljon a tanulókkal azoknak a kérdéseknek az alaposabb megbeszélésére és megvitatására,
amelyekre a szaktárgyi órákon nem minden esetben jut idő. A témák feldolgozása hozzájárulhat a tanulók
eligazodásához az ún. „mindennapi kérdésekben”, aktualitásokban. Az órákon a szemléletformálás
mellett jelentős hangsúlyt kaphat a tanulással kapcsolatos motiváció erősítése, az érdeklődés felkeltése.
A program elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az
adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése mellett maguktól a tanulóktól
kaphassanak komplexebb információkat. Ez elősegítheti az idő előtti iskolaelhagyók számának, a tanulási
kudarcok magas arányának a csökkenését.
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A szaktantárgyak esetében elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a középpontban, itt a
hangsúly azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésén van, amelyek erősíthetik e tanulók beilleszkedését az
iskolai közösségbe. A cél alapvetően az, hogy az egy osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget
alkossanak, mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók
iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak.

Osztályközösségépítés
heti óraszám
éves
óraszám
(ebből
a
témákhoz kötött)
szabad órakeret

-

II.
(12.)
Esti
tagozat
(31hét)
-

-

-

-

-

I.
(11.)
Esti
tagozat
(36 hét)

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.
Az osztályközösség építés célja, hogy a tanuló

-

ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát;

-

legyen képes saját tanulásának megszervezésére, a tanulási környezet kialakítására;

-

legyen képes különféle információ-források használatára az eredményes tanulás
érdekében;

-

legyen tisztában a normakövető és normaszegő magatartási mintákkal;

-

ismerje fel a tudatos fogyasztás és vásárlás társadalmi szintű hasznosságát;

-

legyen képes reális családi költségvetés megtervezésére;

-

ismerje fel a társadalmi kohézió erősítésének szükségességét, és az ehhez szükséges
eszközöket;

-

rendelkezzen reális elképzelésekkel a családtervezésről;

-

legyen tisztában a műveltség összetevőivel és azok fontosságával.

1.4 Szabadon választható kerettantervek
Informatika
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az
információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást
nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó
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tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és
információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek
megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus
alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom működésének
szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek számos
területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az
informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak
meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az
életszerű, releváns információk megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a
tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével
hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy
önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a
problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes
megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az
információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával
aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonságos
eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a témával
kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az
informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok
felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus
kommunikációban való aktív részvétel.
Az elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása során készített
feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a formális úton
szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a
felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli
tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az
informatika tantárgy nyújtja az alapokat.
Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai - a tanulók váljanak a digitális világ aktív polgárává -,
illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése
akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai
162

tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika
műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás
alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik
például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok),
továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása
során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök
használatára.
Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az informatikai
eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító
hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az
interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.
Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik
tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a szakközépiskolai fejlesztési feladatok
meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek
feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai
műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző
alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése
közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával
javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép
működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen
keresztül kommunikálnak a számítógéppel.
Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a szöveg-, képés videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az
alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói
ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást
és az innovációt.
A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket
tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az
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életszerű, probléma alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges
előfeltétele

az

algoritmizálási

készségek

formális

keretek

közötti

fejlesztése,

amelyre

a

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben kerül sor. Feladataink,
kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása
döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő
alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének,
lépéseinek,

eszközeinek,

módszereinek,

általános

szempontjainak

elsajátításával,

másrészt

a

problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes
megismertetni.
A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása önálló
problémaként jelenhetnek meg. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész
elsajátítása során a tanulók megismerkednek az algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és
vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban
készítenek és tesztelnek számítógépes programokat.
Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve
különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által készített
programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is
támogatja.
Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett központba
állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt,
megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.
Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb
multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez,
kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az
intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz
nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok
által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári
segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes
felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek
elkerülhetők.
Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és
rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában
foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a
164

kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan
lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell
szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a
használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
A Médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát,
információk

kinyerését,

felhasználását.

A

források

használata

magában

foglalja

az

egyes

információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát,
tartalmuk értékelését is.
Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat,
megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében
kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak
azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a
szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai
rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és
tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés
többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a
társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére.
A Könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő
lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus
szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata
az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének
az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök
megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói
magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával, a tanuló leendő szakmájához
kötődő szakkönyvtárak és a szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el.
Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen képes a
folyamatok alapos tervezésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és
segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. Ezen
tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges
kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a
könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai
szabályokat, jogi vonatkozásokat.
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A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források
használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy és szakmai gyakorlatai keretében
megvalósuló, erre a tudására épülő feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken,
és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott
hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai lehetőségek.
Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és az
egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gondolkodásra, a
testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az
illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök
használatával fejlődnek a diákok technikai készségei.
Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti az anyanyelvi
kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanulást. A személyes
dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. A multimédiás
dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas
programokkal végzett műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben,
segítik a matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését, és a
hatékony, önálló tanulást.
Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek
értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A feladathoz tartozó problémák programozására
angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű
fórumokon is tanácsot lehet kérni. A programok használatát segítő dokumentumok tanulmányozása,
illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik
kommunikációs képességük.
A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a
természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák
megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a tudományos
ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való felírásának
jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk
tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az
eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes
viselkedési formáknak.
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Az Infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra nevelést. A
hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az
információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül.
Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan
gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű
információból legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják
különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek,
a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes
viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket ismernek meg,
melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. Az
elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi
folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok
ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel
fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség.
Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét,
hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt
a folyamatos és hatékony önképzéshez.
Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti különbségek
azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte csak a biztonságos
információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak,
érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét.
A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel minden
téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti
műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az
információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része
az információhoz való jog tudatosítása, és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való
aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés
megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör segíti az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését, mert a programozási nyelvek általában angol nyelvű utasításkészletet
használnak. A program saját segítségnyújtó dokumentumai, illetve hibaüzenetei általában angol nyelvűek,
ezért a programozással foglalkozó diák rákényszerül az angol nyelvű szövegek olvasására és azok
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megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására nagy mennyiségű angol nyelvű minta,
megoldási javaslat, forrás lelhető fel az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet
kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen
mélyül a tanuló idegen nyelvi tudása, fejlődik kommunikációs képessége.
9-10. évfolyam
Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik
meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen
alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek során a magabiztos készségeken alapuló
alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a
hangsúly.
Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. A
tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birtokában
segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.
A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek érdekében
ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és a
számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is fontos szerepet
látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő
típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet
oldani.
Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési célja, hogy a
tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, kiválasztására valamint
kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak megfelelő új számítógépes programok
fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai
élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel,
munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak.
Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az összetett
problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül az
igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete.
A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használják
tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel
történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerű, véletlen
eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.
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Szakközépiskolában a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már önállóan
fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ hitelességének
értékelésére. Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten (szöveges
állományokat, képeket, multimédiás anyagokat).
A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a
csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök
mindennapi életre gyakorolt hatásait.
Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus média lehetőségeit.
Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai
tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a
veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az
információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az
informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen
hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök
fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek
összefüggéseit.
A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus szolgáltatásokat
ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepét, céljait, és törekednek a
biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztása, majd a működés
megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az
eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.
A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és
modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében, hogy
azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a munka során is. A fejlesztés
során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre,
helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. Ennek
érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, a helyben elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak
teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat
érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz, leendő
szakmájához viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakmai és közhasznú
adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor.
169

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó
felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő feladatokat
a tanulók egyre önállóbban oldják meg.
Érettségire történő felkészülés esetén
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az
információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan tudást nyújt a
tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó és alkotó tevékenység
során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs
eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő
szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom működésének
szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek számos
ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az
informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak
meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az
életszerű, releváns információk megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a
tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével
hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy
önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a
problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes
megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az
információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával
aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonságos
eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel kérdéseit,
törekedjen építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy
kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az
információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban való aktív
részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más tantárgyakhoz tartozó
feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a formális úton
szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a
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felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli
tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az
informatika tantárgy nyújtja az alapokat.
Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai, azon túl, hogy a tanulók váljanak a digitális világ aktív
polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az ott leírt digitális kompetenciák
fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli
iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika
műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás
alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik
például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok),
továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása
során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök
használatára.
1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető
működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a
digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését. Az
információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik
tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során
elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az
alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai
műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző
alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése
közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával
javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép
működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen
keresztül kommunikálnak a számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak
megfelelő eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és video-szerkesztéssel, multimédiafejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák
megoldása közben az adott programok értő felhasználása.
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3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század kihívásai közé
tartozik az, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A
problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres
megoldása befolyásolja az életminőséget.
Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, melyre
ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ
szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló feladatként jelenhetnek meg. „A problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti
módszereivel.
4. Az infokommunikáció térnyerésével a XXI. század a hagyományos információforrások mellett
központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló
kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.
Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb
multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez,
kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az
intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz
nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok
által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári
segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák
és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában
foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a
kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan
tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról,
azok előnyeiről és veszélyeiről, a használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról.
A médiainformatika rész-témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát,
információk

kinyerését,

felhasználását.
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források

használata

magában

foglalja

az

egyes

információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát,
tartalmuk értékelését is.
5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat,
megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében
kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak
azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai
rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és
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tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés
többféle módjára.
6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés
kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban. Ennek részét képezi az
információk elérése, kritikus szelekciója, feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár
forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át
tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési
szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és megtervezze azt. Ehhez
elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok
információs értékének megállapításához szükséges szempontokat. Tudatosítani szükséges a tanulókban a
könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári
informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival
ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok
során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mélyíti tudását.
A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakiskolában direkt informatikát
(közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános iskolából, ill. a szakmai
oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező szakiskolákban a közismereti képzéshez
ténylegesen tudták használni az informatikai eszközöket (ahogyan azt a szakközépiskola tanterve minden
iskolának javasolja). Ezért az adott osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az
informatika oktatása, ill. mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy
ciklusban, így a helyi tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két
évfolyamra.
Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása során szoros kapcsolatban legyünk bármely tantárgy
aktuális feladataival, az ahhoz szükséges információ-gyűjtéssel stb.; arra, hogy menet közben váljon
természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép eszköz-jellegű használata.

Informatika tantárgy óraszámainak kerettantervi felosztása
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A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.

2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei, a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége
2.1 A tankönyvek, tanulmányi segédletek, és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv,
munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé
nyilvánítottak.
A tankönyvekkel, jegyzetekkel, munkafüzetekkel, papíralapú tanulási útmutatókkal kapcsolatos elvek:
-Tartalmában feleljen meg a kerettanterv és a helyi tanterv elvárásainak!
-Alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz - segítse a tanulók eredményes felkészülését
-Technikai kivitele szempontjából tartós, alkalmas legyen több évfolyam kiszolgálására
-Árát tekintve a szülők számára ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a tankönyvek megvásárlása.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket
a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A szülői szervezet
véleményét az iskolai tankönyvrendelés elkészítésekor ki kell kérni. A taneszközök kiválasztásánál a
szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
-A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
-Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak.
-A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
-Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára.
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Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában)
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. A taneszközökre
vonatkozó, tantárgyakra lebontott részletes szükségletet a kötelező taneszközjegyzékünk tartalmazza.
2.2 A tankönyvellátás rendje
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítja, hogy a kölcsönzést igénybe vevő tanulók egyenlő eséllyel
jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot
meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a
kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az
igazgató - a tankönyvek beszerzési árát és idejét figyelembe véve - határozatban állapítja meg.
Az
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tankönyvellátás

megszervezéséért,
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elkészítéséért

az

igazgatóhelyettes felelős Az iskolai tankönyvterjesztésben a tankönyvfelelős vesz részt.
A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal az iskola igazgatója
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza:
-a felelős dolgozók feladatait,
-a szükséges határidőket,
-a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
-a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.
Az iskola igazgatója a tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri a szülői szervezet véleményét, hogy
melyik az a legmagasabb beszerzési ár, amely felett tankönyv, illetve segédkönyv kiválasztását nem
javasolja a pedagógusoknak.
A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szülői szervezet véleményére tekintettel a
szakmai munkaközösségek választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket, a jegyzéket az
igazgatóhelyettesnek átadják, aki elkészíti a megrendelést március 30-ig.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés - az
iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
Az éves költségvetés által biztosított tankönyvtámogatás összegének legalább 25%-át tartós tankönyv,
illetve a tanulók által alkalmazott segédkönyvek, kötelező olvasmányok vásárlására fordítja. Az így
megvásárolt könyvek az intézmény tulajdonába, illetve az iskolai könyvtár állományába kerülnek, ezeket
elkülönítetten kezeli az intézmény és a tanulók rendelkezésére bocsátja a tanév feladatainak ellátásához.
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A költségvetés által biztosított támogatás fennmaradó részét (75%) a nevelőtestület döntése alapján kell
szétosztani. A nevelőtestület évente december 15-ig dönt arról, hogy
-tartós tankönyvek vásárlására a minimálisan előírt 25%-nál többet fordítanak-e,
-fordítanak közvetlen tanulói támogatásra, és milyen összeget, ennek elosztása milyen elvek alapján
történjen.
Az intézmény legkésőbb május 31-ig - a könyvtári- és a tanári szobai hirdetőtáblán kifüggesztéssel, és az
iskola honlapján - közzé teszi azoknak a tankönyveknek, segédkönyveknek, ajánlott és kötelező
olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetnek. A közzététel
a könyvtáros tanár kötelessége. Az iskola minden év május 31-ig felméri az ifjúságvédelmi felelős és az
osztályfőnökök közreműködésével, hogy hány tanuló kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatást.
A tankönyvterjesztéssel megbízott alkalmazott (továbbiakban: terjesztő) személyesen és kifüggesztés
útján egyeztet az osztályfőnökökkel a tankönyvvásárlás osztálykeretben történő lebonyolításáról, a
várható értékesítési napokról.
Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje
Az osztályfőnökök - jogszabályban meghatározott igénylőlapon - minden év január 10-ig kötelesek
felmérni, hogy hány tanuló jogosult a következő tanítási évben ingyenes tankönyv igénybevételére
(továbbiakban normatív kedvezményre).
A felmérés során az iskola írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvény 8. § (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre. Az iskolába belépő új
osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozáskor végzi el az intézmény.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell felmérni, hogy azt a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés
jogával {2001. évi XXXVII. törvény 8. § (7)}. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az
igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor kell
bemutatni. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló okirat bemutatása szükséges,
amely:
-tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
-három- vagy többgyermekes családban élő, valamint nagykorú és saját jogán jogosult tanuló esetén a
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai
igazolószelvény),
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-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén az erről szóló határozat.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló tanulói
tankönyvtámogatás nem adható.
Az tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy a következő tanévben hány tanulónak kell
biztosítania a normatív kedvezményt, ill. hány tanuló igényel tankönyvtámogatást a normatív
kedvezményen túl, erről tájékoztatja az igazgatót,aki minden év január 20-ig a nevelő-testületet, az iskolai
szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot értesíti a felmérés eredményéről és kikéri
véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

3. A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat.) meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósulása A nemzeti
alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
-Az erkölcsi nevelés
-Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
-Állampolgárságra, demokráciára nevelés
-Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
-A családi életre nevelés
-A testi és lelki egészségre nevelés
-Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
-Fenntarthatóság, környezettudatosság
-Pályaorientáció
-Gazdasági és pénzügyi nevelés
-Médiatudatosságra nevelés
-A tanulás tanítása.
A nevelési célok a következőképpen valósulnak meg az intézmény nevelés folyamatában:
-beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba,
-tantárgyak részterületeivé válnak, önálló tantárgyként jelennek meg az iskola helyi tanterve szerint;
-tematizálják az osztályfőnöki órák témaköreit;
-témákat adnak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.
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4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás
szabályai
Az Nkt. 46. § (6) bekezdés b) pontja alapján a tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei
között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. A 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 15. §-a alapján az intézmény minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó
jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak. A választható tárgyak közzététele mellett tájékoztatást nyújt arról, hogy a tantárgyat
előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni és tájékoztatást ad a vizsgára történő felkészítés szintjéről
is. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
véleményét. A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával,
kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt
pedagógussal.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló
esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyermekével közösen gyakorolja.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. §-a alapján, ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon
választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó
tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek
írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon
választott tanítási órán, továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú
tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra
történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. Ha az iskola helyi tantervében meghatározott
tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való
részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való
részvétel vállalását is jelenti.

5. Azon választható vizsgatárgyak, amelyekből a középiskola tanulóinak középszintű
érettségi vizsgára való felkészítést az iskola kötelezően vállalja, továbbá annak
meghatározása, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett
melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát
Középszintű érettségi vizsgára való felkészítést a következő tantárgyakból vállalja intézményünk:
Kötelező tantárgyak:
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-Magyar nyelv és irodalom
-Történelem
-Matematika
-Idegen nyelv (angol/német).
Kötelezően választandó vizsgatárgya:
1. szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő vizsgatárgya a tanulók esetében.
Választható tantárgyak:
-Informatika
-Testnevelés
-Földrajz
-Informatikai alapismeretek

6. Az érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségire történő végleges jelentkezés (a tantárgyankénti szint megjelölésével) 12. osztályban a
mindenkori tanév február 15-ig történik.
Az érettségi vizsga középszinten írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.
Az írásbeli érettségi vizsgán közép szinten egyaránt központilag összeállított írásbeli dolgozatot kell
megoldani.
A középszintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján a
vizsgáztató szaktanár állítja össze. A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a
problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra.
A tételek elkészítésénél alkalmazni kell a helyi tantervben található követelményeket is. Az igazgató
által megküldött tételsort a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Az intézmény az alábbi érettségi
tantárgyakból állított össze középszintű érettségi témaköröket az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 20/2002. (V. 24.) OM rendelet előírásainak figyelembevételével:
-Magyar nyelv és irodalom
-Történelem
-Matematika
-Idegen nyelv (angol/német)
-Informatika
-Testnevelés
-Földrajz
-Informatikai alapismeretek
6.1 Kötelező érettségi tárgyak tematikai felosztása:
Magyar irodalom
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-Szerzők, művek
-Életművek
-Portrék
-Látásmódok
-A kortárs irodalomból
-A világirodalom
-Színház- és drámatörténet
-Az irodalom határterületei
-Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
-Értelmezési szintek, megközelítések
-Témák, motívumok
-Műfajok, poétika
-Korszakok, stílustörténet
Magyar nyelv
-Ember és nyelv
-Kommunikáció
-A magyar nyelv története
-Nyelv és társadalom
-A nyelvi szintek
-A szöveg
-A retorika alapjai
-Stílus és jelentés
Történelem
-Az ókor és kultúrája
-A középkor
-A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
-Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
-Magyarország a Habsburg Birodalomban
-A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
-A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
-Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
-Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
-Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
-A jelenkor
-A mai magyar társadalom és életmód
Matematika
-Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
-Aritmetika, algebra, számelmélet
-Függvények, az analízis elemei
-Geometria, koordináta geometria, trigonometria
-Valószínűségszámítás, statisztika
Angol / Német
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-Olvasott szöveg értése
-Nyelvhelyesség
-Hallott szöveg értése
-Íráskészség
-Beszédkészség
-Személyes vonatkozások, család
-Ember és társadalom
-Környezetünk
-Az iskola
-A munka világa
-Életmód
-Szabadidő, művelődés, szórakozás
-Utazás, turizmus
-Tudomány és technika
6.2.

Választható tárgyak:

Földrajz
-Térképi ismeretek
-Kozmikus környezetünk
-A geoszférák földrajza
-A földrajzi övezetesség
-A népesség- és településföldrajz
-A világ változó társadalmi-gazdasági képe
-A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország-csoportok és országok
-Magyarország földrajza
-Európa regionális földrajza
-Európán kívüli földrészek földrajza
-A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai
Informatika
-Információs társadalom
-Informatikai alapismeretek - hardver
-Informatikai alapismeretek - szoftver
-Szövegszerkesztés
-Táblázatkezelés
-Adatbázis-kezelés
-Információs hálózati szolgáltatások
-Prezentáció, grafika
-Könyvtárhasználat
Informatikai alapismeretek
-Információs társadalom
-Informatikai alapismeretek - hardver
-Informatikai alapismeretek - szoftver
-Szövegszerkesztés
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-Táblázatkezelés
-Adatbázis-kezelés
-Információs hálózati szolgáltatások
-Prezentáció, grafika
-Könyvtárhasználat
-Programozási ismeretek
Testnevelés
Elméleti ismeretek
-A magyar sportsikerek
-A harmonikus testi fejlődés
-Az egészséges életmód
-Testi képességek
-Gimnasztika
-Atlétika
-Torna
-Ritmikus gimnasztika
-Küzdősportok, önvédelem
-Úszás
-Testnevelés és sportjátékok
-Természetben űzhető sportok
Gyakorlati ismeretek
-Gimnasztika
-Atlétika
-Futások
-Ugrások
-Dobások
-Torna
-Talajtorna
-Szekrényugrás
-Felemáskorlát
-Gerenda
-Ritmikus gimnasztika
-Gyűrű
-Nyújtó
-Korlát
-Küzdősportok, önvédelem
-Kézilabda
-Labdarúgás
-Röplabda
-A szolgálati érintkezés
-Az alaki magatartás
Tereptan
-A tereptan alapjai
-A terepen történő tájékozódás
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A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés
-A jogellenes cselekmények
-Szabálysértési alapismeretek
-Bűncselekményi alapismeretek
-Az elkövető és az áldozat
-Az egyes bűncselekmény típusok kriminológiai jellemzői
-Nyomozási alapismeretek

7. A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei,
követelményei, formái
A magatartás és értékelés minősítésénél, négyfokozatú skálát használunk, szöveggel, ill. érdemjeggyel.
7 .1. Magatartás értékelésének elvei
Példás (5) magatartású az a tanuló, aki
kiegyensúlyozott,

nyugodt

viselkedésével,

jó

kezdeményezéseivel,

véleményének

megfelelő

kinyilvánításával, példás magatartásával elősegíti a tanulói közösség fejlődését; szívesen tesz a
közösségért és társait is erre ösztönzi; a házirendet megtartja, s erre ösztönzi tanulótársait is; nevelőivel,
társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias; vele szemben fegyelmező intézkedésre sem szóban
sem írásban nem került sor; iskolai munkájában fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész, igazolatlan
mulasztása nincs.
Jó (4) magatartású az a tanuló, aki élénk ugyan, de a tanóra és a tanítási órán kívüli viselkedése ellen
általában nincs kifogás; az iskolai közösségben a rábízott feladatokat elvégzi; megtartja az iskolai
együttélés szabályait; udvarias, tisztelettudó, megbízható, pontos; igazolatlan mulasztása nem haladja
meg a 2 órát.
Változó (3) magatartású az a tanuló, aki meggondolatlan viselkedésével (tetteit nem mindig mérlegelve) a
közösség fejlődését hátráltatja; állandó figyelmeztetés mellett igyekszik javulni; közömbös a társaival
szemben; figyelme ingadozó, munkája pontatlan, igazolatlan mulasztása nem haladja meg a 14 órát.
Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki hátráltatja az iskola közösségének fejlődését, annak munkájában
nem vesz részt, szándékosan árt a közösségnek; viselkedésével rossz példát mutat, hibájával szemben
közömbös; a házirendet nem tartja be;udvariatlan, fegyelmezetlen, durva,igazolatlan mulasztásainak
száma több mint 15 óra.
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7.2. A szorgalom minősítése
A szorgalom minősítésénél figyelembe vesszük a tanuló képességeinek szintjét, a tanórai és a tanórán
kívüli teljesítményét, életkörülményeit (indokolt esetben), az életkori sajátosságokat.
A szorgalom értékelésének alapja:
-pedagógusok írásbeli jelzései (osztálynapló bejegyzései)
-osztályfőnök véleménye.
Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki tanulmányi munkájában igényes, pontos, önálló; feladatvállalása
tanórákon és tanórán kívüli kiemelkedő, mindig felkészült; kötelességtudata magas fokú, munkatempója
egyenletes, figyelme kitartó; érdeklődése sokirányú, iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed.
Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki feladatait lelkiismeretesen elvégzi, rendszeresen, megbízhatóan
dolgozik, ösztönzésre ellenőrzi magát, kis segítséggel önálló munkára képes; kevés feladatot vállal, de az
órai munkába bevonható; általában felkészült, munkatempója egyenletes, figyelmes; érdeklődése
megmarad az iskolai tananyagon belül.
Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki munkavégzésében rendszertelen, csak utasításra kezd el önállóan
dolgozni, nem ellenőrzi magát; feladatot nem vállal, az órai munkába nehezen lehet bevonni;
felkészültségét tekintve hiányos, szétszórt, figyelmetlen; ritkán érdeklődik.
Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el,
önálló munkára nem képes; feladatot nem vállal, az órai munkába bevonni nem lehet, passzív; nem
törődik a kötelességével, felkészültségét tekintve gyenge; érdektelenség, teljes közöny jellemzi.
Tantárgyi bukás esetén a tanuló szorgalma legfeljebb hanyag (2), magatartása jó (4) lehet,
melytől a nevelőközösség nevelőtestületi döntéssel egy értékelési fokozattal eltérhet.
7.3. Az egyes modulok értékelésének rendje
Az adott iskolatípus óratervében egyértelműen meghatároztuk az egyes képzési típusokban az adott
modultárgyakat.
Szakközépiskolában a választott szakmacsoportnak megfelelően készül el a szakmacsoportos alapozású
tantárgy összesített érdemjegyének megállapítása.

8. A továbblépés feltételei képzés esetén
A tanulók előmenetelének értékelése tananyag-egységenként történik. Az előmenetel feltétele, hogy
minden tananyagegységből legalább elégséges (2) érdemjegyet kell a tanulónak szerezni. A
tananyagegység érdemjegyét az ott kapott osztályzatok átlaga adja. Az 2.0-nál rosszabb eredményt elérő
tanuló a tananyagegység végén javítási lehetőséget kap, és az így kapott jegyet viszi tovább az
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egységekből felépülő modul érdemjegyébe. Moduljegyet tekinti intézményünk tantárgyi érdemjegynek a
tanuló tanulmányi átlagának megállapításakor.
Ha a modult alkotó valamelyik tananyagegység érdemjegye elégtelen (1), akkor a tanulót javítóvizsgára
bocsátja az iskola, amire minden év augusztusában kerül sor, a pótvizsgák alkalmával, amelyek ún.
modulzáró vizsgának tekinthetők. A tanulónak vizsgát tenni csak az
elégtelenminősítésű tananyagegységből kell. A tananyagegységből tett elégtelen javítóvizsga sikertelen
modulzáró vizsgának számít, ebben az esetben az évet a tanulónak meg kell ismételni.
A továbblépés feltétele a szakképzés 11. és 12. évfolyama utáni összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése
a választott vagy kijelölt munkahelyen. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
a képzés utolsó évfolyamának eredményes elvégzése, ill. eredményes modulzáró vizsgák megszerzése.

9. Az írásbeli beszámoltatás rendje
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, mellyel a
tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való jártasságát,
problémamegoldó képességét.
9.1. Az írásbeli számonkérés formái
-Év eleji szintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar nyelvből és matematikából.
-Röpdolgozat
-Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal.
-Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban).
-Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből.
-Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve nyelvvizsga típusúak.
-Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás.
-Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból,
-Gyakorlati feladatmegoldás informatikából.
-Otthoni jegyzet készítése, tananyagrész önálló feldolgozása.
-Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből.
-Otthon elkészítendő házi dolgozatok, feladatsorok kidolgozása. Ez a számonkérési forma inkább a
magasabb évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző.
-Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a
feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb tananyagrész befejezése
után. Értékelése súlyozottan történik.
-Év végi záró dolgozatok, évfolyamfelmérések.
-Záróvizsgák írásbeli része a szakközépiskola 9-11. évfolyamán
-Felnőttoktatásban írásbeli féléves vizsgák.
9.2 Az írásbeli számonkérés értékelése
Az témazáró dolgozatokat 10 munkanapon belül kell a szaktanároknak javítani, annak érdekében, hogy a
diákokat megerősítsük tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további
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tanulmányokhoz. A 9. évfolyamos tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, de az osztályzatokat a
tanuló választása szerint írjuk be. Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek.
10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a
rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat
annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére.
-Az otthoni felkészülés szerepe:
- a tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása,
- a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése,
- az összefüggések felismerésének gyakorlása,
- a problémamegoldó készség fejlesztése,
- az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kialakítása,
- felkészülés a tanórai számonkérésre, a tudásszint mérés különböző formáira,
- az önálló ismeretszerzés és alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál,
általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meghatározott
készségek és képességek fejlesztése.

Az otthoni felkészülés formái
Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag megtanulása az iskolai
oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán elvégzett feladatok és a tankönyv
segítségével.
Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok írásbeli megoldása
(kötelező házi feladat).
Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartalmi megkötésekkel
ellátott írásos feladat (házi dolgozat).
A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása (ajánlott házi
feladat).
A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, belső motivációjú
ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat).
Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján.
Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és
kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt.
A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ.
Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése
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Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon, tanulásmódszertani
foglalkozások.
Kommunikációs,

szövegértési

és

szövegalkotási, információ-feldolgozó

ismeretek

átadása

és

képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon és valamennyi közismereti órán, ahol a
tantárgymetodika ezt lehetővé teszi.
Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a későbbiek során
különösen tanárváltás, vagy a követelmények radikális változása, valamint új felkészülési formák első
alkalmazása esetén felelevenítendő, megismételendő, kiegészítendő.
Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató
foglalkozásokon.
A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tananyagot, az
írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének határidejét,
értékelésük, számonkérésük módját.
A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, formai, tartalmi
követelményeket és javaslatokat tesz.
Az otthoni felkészülés ellenőrzése
A számonkérés különböző formáit az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz.
A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója az esetleges
problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot
nem készítette el, azt a szaktanár által meghatározott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat
anyagából tudásáról a tanórán kell számot adnia.
A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel.
Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást a tantárgy követelményszintjének figyelembe
vételével a szaktanár értékeli, megítélése szerint akár érdemjeggyel, szóbeli értékelést azonban minden
esetben kapnia kell a tanulónak.
Az otthoni felkészülés koordinációja
A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű,
rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál több időt
igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott
egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen.
Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és kisebb otthoni
felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. A tanárok
dolgozataik idejét koordinálják a tanulók egyenletes terhelése érdekében.
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A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító szaktanárok, szülők
jelzései alapján az osztályfőnök feladata.
Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de elkerülhetetlen
feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális felkészülési időt 3 óra fölé
növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt kezdeményez más, az osztályban tanító
szaktanárokkal.

11. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek:
-

Szakmai orientáló, illetve alapozó tantárgyak

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból a szakmai tárgyat tanuló tanulók homogén csoportjainak
megszervezése az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján.
-

Idegen nyelvoktatás

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol, illetve német nyelvet tanulók homogén csoportjainak
megszervezése az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret terhére.
-

Matematika tantárgyból

A 9. szakközépiskolai évfolyamon egy adott osztály diákjaiból homogén csoportok megszervezése,
amennyiben a csoportok minimális létszáma 12 főt eléri, az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti
időkeret terhére.
-

Egyéb foglalkozások (érettségi előkészítők) szervezése

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 12 fő/csoport, csak a 11. és a 12.
évfolyamon, Nkt. 6 mellékletében meghatározott heti időkeret terhére, heti két órában, október elsejétől.)
kívül a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. Fontos szempont a
folyamatosság és a felmenő rendszer elve. A foglalkozások megszervezéséről- az adott tanév
tantárgyfelosztásának elfogadásával egyidejűleg- a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe
véve, a nevelőtestület dönt.

A kötelező érettségi tárgyakból az alapórákon való részvétel elegendő a középszintű érettségi vizsgára
való felkészítéshez. Ezekből a tárgyakból a fakultációs rendszer többletórái (= szabadon választott
kiegészítő foglalkozások). A választható érettségi vizsgára való felkészülés során már a középszintre való
készülésnél is ajánlott a szabadon választható tanórák kihasználása. A választható érettségi vizsgán való
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részvétel feltétele a helyi tantervben szereplő kötelező és a kötelezően választandó tantárgyak minimális
követelményeinek

teljesítése,

tudásának

legalább elégséges

osztályzattal

való

értékelése.

A

követelmények részletes leírása a tantervi részben az egyes tantárgyaknál szerepel.
12. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot igénylő,
mind a hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált
nevelésére-oktatására.
Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:
- a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása,
- a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények
értékelése,
- a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
- a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
- a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
- a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti:
- valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az
azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,
- olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem
éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai
szabályoknak,
- valamely személy, vagy csoport nevelési, oktatási korlátozása, melynek következtében az adott
intézmény nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az
általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
A intézményünkben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, szülői vagy más
szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli tanulók
részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban valórészvétel önkéntes, továbbá emiatt a
nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. Nem sérti az egyenlő bánásmód
követelményét, ha a köznevelési intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi
Nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy
csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem
éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott
követelményeknek.
Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon
- az egyenlő bánásmód elve,
- az emberi méltóság tiszteletben tartása,
- a társadalmi szolidaritás.
Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a
hátrányos helyzetű tanulók nevelési/oktatási helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.
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A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük:
- a közszolgáltatások elérhetőségét
- a gyermekek/tanulók (HH/HHH) eloszlását az egyes csoportokban/iskolai osztályokban
- a lemorzsolódás arányát
- a továbbtanulási mutatókat
- a tanórán kívüli programokon való részvételt
- az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt
- a kompetencia mérések eredményeit
- az intézményi humán-erőforrás meglétét és módszertani képzettségét
- az intézményi infrastruktúrát és az ahhoz való egyenlő hozzáférést
- az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek).

13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
Állandó fegyelmi tanács felállítása
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés i) pontja alapján a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a tanulók fegyelmi
ügyeiben való döntés.
A nevelőtestület ezt a jogát állandó fegyelmi tanácsra ruházza, amely a következő személyekből áll:
szakközépiskolai tanuló esetén az általános igazgató-helyettes, aki a tanács elnöke is,
a kötelezettségszegéssel vádolt tanuló osztályfőnöke,
az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse,
a DÖK-patronáló tanár,
a kötelezettségszegéssel vádolt tanuló szaktanára,
a nevelőtestület egy tagja, akit erre a fegyelmi tanács elnöke felkér.

IV. SZAKMAI PROGRAM
1. Szakiskolát végzettek középiskolája
· akik szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkeznek,
· főiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni.
A képzés célja:
Érettségi bizonyítványt adó középfokú képzésünk lehetővé teszi a széleskörű, jól hasznosítható
(konvertálható) tudás megszerzését. A tanulókat két év alatt készítjük fel a négy kötelező közismereti
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) érettségi vizsgatárgyból a kétszintű
érettségi vizsgára. Ötödik érettségi tantárgyként a tanuló kérelmére beszámításra kerülhet a szakmunkás,
illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.
Képzési idő, forma: 2 év, esti tagozat
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Bemeneti követelmény: szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvány
- felvételi vizsga nincs, de figyelembe vesszük a jelentkezés sorrendjét és a korábbi tanulmányi
eredményt
Juttatások: diákigazolvány; Europass bizonyítvány kiegészítő
Képzési díj: Minden év májusában a fenntartói megállapítás alapján
- Egyszeri beiratkozási díj 15.000 Ft, melyet a beiratkozáskor kell befizetni.

2. A mentor feladatai
A szakmai mentor pedagógus
A szakképzési törvény 30. § (6) bekezdése alapján a szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati
tárgyat oktató szakember munkáját két éven keresztül az iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus
módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember pedagógus szakképzettséggel,
szakoktatói szakképzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal nem
rendelkezik. A mentorok feladatait a szakképző iskola pedagógiai programjában szabályozza.
A mentor feladatai
A mentor támogatja a mentoráltat az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. Segíti a
tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését. A mentor
támogatja a mentoráltat:
-

az Iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó

előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
-

a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz

alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű
megválasztásában,
-

a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával

kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában.
A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a
mentorált tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a
mentorált igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. Az óralátogatásokról a szakmai
segítő naplót vezet, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával
nyilvántartás készül.
A mentor legalább félévente írásban értékeli a mentorált tevékenységét, pedagógus-kompetenciáinak
fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a mentoráltnak. Az értékelésbe bevonja
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mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a mentorált beilleszkedésének
segítésében.
A szakmai segítő (mentor) feladata különösen:
a)

az intézményi dokumentumok, szabályzatok megismerésére, értelmezésére,

b) az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak alkalmazására,
c)

a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi

segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására,
d)

a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes meg-tartásával

kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása,
e)

az iskola gyakornoki szabályzatában meghatározott feladatok ellátására, az intézményi feladatok

megismertetése, tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése, az adott
munkaközösség munkájának a bemutatása, a helyi kommunikációs szokások megismertetése.
3. A szakmai képzés elvei, céljai
Iskolarendszerű szakképzésünk elvei
-intézményünk társadalmi, gazdasági partnereiben (szülők, tanulók, gazdálkodó szervezetek) nem az
iskola „külső kritikusait” látja, hanem az iskola legközvetlenebb támogatóit, szövetségeseit, segítőit
-célunk, hogy az iskola teljes szakképzési rendszere hatékonyan segítse a tanulók elhelyezkedési
esélyeinek javítását és eredményes kilépését a munkaerőpiacra.
-iskolánk céljai elérése érdekében rugalmas képzési szerkezettel, az átjárhatóság biztosításával
valamennyi tanulójának biztosítani szeretné az adottságaiknak legmegfelelőbb tanulási utat.
Szakképzésünk konkrét céljai
-az európai szakképzési modellhez illeszkedő, belső önfejlődésre képes szakképzés működtetése
-egész életen át tartó tanulásra képes, a szakmacsoport más szakágának, vagy más szakmacsoport
szakmájának elsajátítására is alkalmas, a társadalom számára elfogadott, az uniós országokban is
mobilizálható, a munkaerőpiacon piacképes tudással rendelkező szakemberek nevelése-képzése,
-a szakmai képzés és szakmai tudás versenyképességének növelése,
-biztosítani annak a lehetőségét, hogy az érettségivel rendelkező a szakmai képzés iránt érdeklődő
fiatalok közül minél többen beléphessenek a szakképzés rendszerébe
-a tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, tudásuk, képességeik, készségeik és
kompetenciáik megfeleljenek a munkába állásuk idején a munkaerőpiac által támasztott elvárásoknak,
követelményeknek.
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A beiskolázható szakmákat és a felvehető keretszámokat a Fejlődésműhely Nonprofit Kft., a fenntartó és
a munkaerőpiac elvárásainak figyelembevételével és engedélyével hirdetjük meg, amit közzéteszünk
Pályaválasztási tájékoztatónkban, hirdetményekben, szórólapokon, valamint iskolánk honlapján.
A szakképzési évfolyamokon az egyes szakmacsoportokhoz tartozóan több szakmai képzés valósítható
meg a meglévő személyi és tárgyi feltételek alapján.
A szakközépiskolai iskolatípusnak megfelelően a szakmacsoporthoz tartozó, érettségi vizsgára épülő
szakmai képzések indíthatóak.
Intézményünkben az új OKJ előírásai történik, annak módosítása nélkül. Ez azt jelenti, hogy az iskola a
központi programban előírtakat valósítja meg, abban előírt időtartamban, két- vagy hároméves képzésben,
az adott óratervvel, tantárgyakkal, modulokkal és óraszámokkal, valamint tantárgyi és szakmai
programokkal. A munkaerő-piac jól képzett, folyamatos szakmai megújulásra, továbbképzésre képes
szakképzett munkaerőréteget igényel. Iskolánkban egyrészt olyan fiatalok jelentkeznek, akiknek a
tanulási képességük gyengébb, ugyanakkor gyakorlatiasak. Olyan szakképesítések bevezetésére, oktatásra
helyezzük képzési struktúránkban a hangsúlyt, amelyek tanműhelyeinkben oktathatók és a térség
munkaerő piaci igényeinek is megfelelnek keresett vagy hiány-szakképesítések. A tanítási órákon minden
tanuló számára biztosítani kívánjuk képességeik lehető legmagasabb fokú kibontakozását. Kiemelt
szerepet biztosítunk a tanulásra motiváló hatásoknak, a sikerélmény biztosításának.
4. A beszámíthatóság feltételei más intézményből átjelentkezők esetén
A jelentkezőtől kérjük az előző iskola évfolyamonkénti modulbeosztását, illetve ha nem modulrendszerű
az oktatás, a tananyagegységek tantárgyakba való beillesztési tematikáját az aktuális évfolyamokban. Ez
alapján a teljesített modulokat, tananyagegységeket beszámítjuk, a hiányzók teljesítésére különbözeti
vizsga letételét írjuk elő.
Beszámítjuk különbözeti vizsga letétele nélkül, ha adott modul teljesítését bizonyítvány igazolja, illetve
ha modulzáró vizsgával rendelkezik a jelentkező.
5. Saját intézményen belüli átjelentkezés esetén
Intézményen belül a szakmák között az átjárhatóság egyszerűbb. A megegyező modulok,
tananyagegységeket egy-egy szakmacsoporton belül beszámítjuk.
6. A szakképzés személyi és tárgyi feltételei
Intézményünkben a tervezett és meghirdetett képzésekhez szükséges személyi feltételek egyrészt
nevelőtestületünk révén adottak, másrészt speciális szakterületi képzésekben óraadó szakemberek
bevonásával oldjuk meg az oktatási, képzési feladatokat.
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Intézményünkben a mérnökkollégák elsősorban az iskolarendszerű szakmai képzésben tanítanak, de
aktívan részt vesznek az intézmény szervezésében induló iskolarendszeren kívüli szakmai képzésekben is.
A gyakorlati oktatók, szakoktatók pedig közreműködnek az intézményi keretek között vállalt ipari
tevékenységekben. Az intézményben foglalkoztatott szakmai elméleti tanárok és gyakorlati oktatók
szaktudásukat folyamatosan bővítik ön- illetve továbbképzéssel, gyakorlati tapasztalataik biztosítékot
jelentenek képzéseink színvonalát illetően.
Intézményünk tárgyi feltételei lehetővé teszik a színvonalas szakmai képzést. Szaktantermeinknél
biztosított az audiovizuális eszközök napi, folyamatos használata. A tervezett és meghirdetett képzéseink
elméleti oktatásának eredményességét jól felszerelt saját vagy bérelt laboratóriumainkban végezhető
tevékenységek, vizsgálatok, mérések, kísérletek alapozzák meg.
A szakmai gyakorlati oktatásnak részben az intézményi tanműhelyek, részben pedig külső gazdálkodó
szervezeteknél, vállalkozóknál lévő tanműhelyek, gyakorlati képző helyek biztosítanak helyszínt.
7. A kompetencialapú szakképzés
A szakképző intézményekben a képzés folyamatát központi programok, míg a kimenetet, vagyis a
szakmai vizsgáztatást rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szabályozzák.
Az OKJ szerinti szakképesítések nem tantárgyakból, hanem követelménymodulokból épülnek fel. Ezek
tartalma az azonos szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések esetében lehet azonos, ami megkönnyíti a
beszámítást a következő szakma megszerzésénél. A központi program és a Szakmai és Vizsgáztatási
Követelmény (SZVK) megadja az egyes szakmák képzési ideje alatt az elmélet és a gyakorlat arányát.
Leírja azokat a tanulói tevékenységformákat és azok arányát is, amelyet a diáknak a képzés alatt végeznie
kell. A követelménymodulokhoz tananyagegységek kapcsolódnak, melyek tananyagelemekből épülnek
fel. Ezek összefüggőrendszere adja meg az adott szakképesítésnél azt, hogy mit és hogyan kell
elsajátítani, elsajátíttatni. Ezeket tüntetik fel a tanügyigazgatási dokumentumokban, és ezekkel lehet
igazolni a követelménymodulok teljesítését.
A

szakmai

vizsga

is

követelménymodulok

értékeléséből

áll.

Egy-egy

modulhoz

többféle

vizsgatevékenységet is rendelhet az SZVK.
8. Szintvizsga
A gyakorlati képzés mérésére, arra, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás
melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményekben előirt
szintvizsgát szervezünk azoknál a szakképesítéseknél, amelyeknél a Kamara dolgozta ki az SZVK-t. A
szintvizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az iskolával közösen szervezi. A sikeres
vizsga a szakmai vizsgára bocsátás egyik feltétele.
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A vizsgáztatás országosan egységes szintvizsga-feladatbank, szintvizsga-követelmény és értékelési
rendszer alapján történik. Megszervezésére gyakorlatigényes szakmáknál kerül sor, és időarányos a
számonkérés. A vizsga maximum 300 perces.
Tantestületünk a vizsga lebonyolítását pedagógiai, gyakorlati és módszertani szerepe miatt is fontosnak
tartja.
Előnyeit a következőkben látjuk:
-növeli a tantervi fegyelmet,
-nem a záróvizsgán derül ki, hogy a tanuló nem sajátította el a szükséges kompetenciákat, lehetőséget
teremt a feltárt hiányosságok pótlására,
-javul az együttműködés az iskola és a gazdálkodó szervezet között és ezzel nő a gyakorlati képzés
színvonala.
A sikeres szintvizsgáról a kamara tanúsítványt állít ki.
9. Szakmai képesítő vizsga
A szakképző évfolyam(ok) követelményeinek teljesítése után a tanulók szakmai vizsgát tehetnek, melyet
az iskola a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján
köteles szervezni. A vizsgatevékenység részei: írásbeli, gyakorlati, szóbeli. A vizsga időpontja a tanév
rendjében meghatározott időpont.
Ha a vizsgázó a követelménymodulokat (vagy valamely modult) a vizsgán nem tudja teljesíteni,
javítóvizsgát tehet. A nappali oktatás munkarendjében folytatott, iskolarendszerű tanulmányokat lezáró
szakmai vizsga csak alap szakképesítésre vonatkozóan szervezhető.
10. Oktatott szakképesítéseink óratervei
A szakképesítések óraterveit a Pedagógiai programunk 1. sz. melléklete tartalmazza.

11. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb
intézkedések
Az általános iskola 2019. szeptember 1. napjától az ötödik és a nyolcadik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.

- A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
- Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 2019. szeptember 1. napjától szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
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A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
A 2020/2021. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden
fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén, ezen pedagógiai programot
módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia.
A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:

- az iskola igazgatója;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója.
A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács, diákönkormányzat képviselői útján
javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik
érvényessé.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy a
működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve
a működtető egyetértését.
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az első és az
ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www. matrixoktatas.hu
A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, valamint az
iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett
időpontban.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető
meg:

-

az iskola honlapján;
az iskola fenntartójánál;
az iskola irattárában;
az iskola nevelői szobájában;
az iskola igazgatójánál.

196

Tartalomjegyzék
Az iskola és társadalmi környezet

3

I. Nevelési program
1.Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei,
1.1 Alapelvek
1.2 Célok,
1.3 Feladatok
1.4 Eljárások, módszerek

3
4
4
5
7
7

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
2.1 Célok
2.2 Feladatok
2.3 Eszközök
3. összefüggő feladatok
3.1 Célok
3.2 Feladatok
4. Közösségfejlesztés
4.1 Célok
4.2 Feladatok
4.3 Módszerek
4.4 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
4.5 A tanítási órákon kívüli tevékenységek

8
8
8
9
9
9
10

13
13
13
14
15

16

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
18
5.1 Alapvető feladatok
18
5.2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató nevelő munka
19
5.3 A tehetséges tanulók gondozása
19
5.4 A hátrányos helyzetű, valamint a magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók gondozása
eredményes fejlesztése
19
5.5 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
20
5.6 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
20
5.7 Munkafegyelem, a munkához való viszony
20
5.8 Részvétel a szakmai munkaközösségek munkájában
20
5.9 Továbbtanulás, továbbképzéseken való részvétel, önképzés
21
5.10 Az iskolai munka feltételeinek javítása
21
6. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
22
6.1 Az osztályfőnök feladatai
22
6.2 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
23
6.3 Az osztályfőnöki órák tananyaga
24
6.4 Az osztályfőnöki munka tartalma
29
7.A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
7.1 Sajátos nevelési igényű tanulók
7.2 Beilleszkedési tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek
az általános iskolában
7.3 Beilleszkedési, tanulási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek a középiskolában
7.4 A tanulási problémával küzdő tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységünk
7.5 A tehetség és képességek kibontakoztatásának programja az általános iskolában
7.6 A tehetség és képességek kibontakoztatásának programja az általános iskolában
7.7 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek

29
30

8. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus tantárgyi fejlesztési elvei

37

30
31
32
32
32
35

198

8.1 Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei
8.2 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
8.3 Helyzetelemzés
8.4 Alapelvek
8.5 A Sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program
8.6 Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei
8.7 Műveltségi területek és a sajátos nevelési igényű tanulókra megfogalmazott kompetenciák
8.8 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
8.9 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus tantárgyi fejlesztésének részletei
8.10 A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók szöveges értékelése és minősítése
8.11 Tantárgyi követelmények

37
39
39
40
41
43
44
45
48

9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
10. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok a szülő, a tanuló,
a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
11. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai az általános iskolában
12. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai a szakközépiskolában
13. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének ésátvételének elvei az általános iskolában
14. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele, átvétele a szakközépiskolában
15. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

56

II. Helyi tanterv az általános iskola számára

72

1. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező tantárgyak
és óraszámaik (óraterv)
2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje.
2.1 Helyzetelemzés
2.3 Alapelvek
2.4. Feladatok
2.5 A Sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program
2.6 Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei
2.7 Műveltségi területek és a sajátos nevelési igényű tanulókra megfogalmazott kompetenciák
2.8 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
2.9 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység, tanórán kívül
2.10 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
2.11 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása
3. Az Iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere
4. A pedagógus munkájának értékelési rendszere
5.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái,
a tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei
5.1 Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
5.2 A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere
6. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése
6.1 A tanulók jutalmazásának elvei
7. A tankönyv kiválasztásának elve
8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei
9. A Nemzeti alaptantervben (NAT) meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása
9.1 Kulcskompetenciák
10. Az iskola környezeti nevelési programja

III. Helyi tanterv a középiskola számára

49
51

57
60
62
68
69
71

73
75
76
77
78
78
79
82
84
85
87
87
88
89
90
90
90
92
95
95
97
98
99
119

124
199

1. Bevezetés
1.1 Közismereti tárgyak
1.2 Közismereti kerettanterv a szakközépiskolák számára
1.3 Tantárgyak és óraszámok kerettantervi felosztása
1.4 Szabadon választható kerettantervek
2.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei,
a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége
2.1 A tankönyvek, tanulmányi segédletek, és taneszközök kiválasztásának elvei
2.2 A tankönyvellátás rendje
3. A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat.) meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás
szabályai
5. Annak meghatározása, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése
mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát
6. Az érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei
6.1 Kötelező érettségi tárgyak tematikai felosztása
6.2 Választható tárgyak
7.A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei,
követelményei, formái
7.1 Magatartás értékelésének elvei
7.2 A szorgalom minősítése
7.3 Az egyes modulok értékelésének rendje
8. A továbblépés feltételei képzés esetén
9. Az írásbeli beszámoltatás rendje
9.1. Az írásbeli számonkérés formái
9.2 Az írásbeli számonkérés értékelése
10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
11. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
12. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek

IV. Szakmai program
1. Szakiskolát végzettek középiskolája
2. A mentor feladatai
3. A szakmai képzés elvei, céljai
4. A beszámíthatóság feltételei más intézményből átjelentkezők esetén
5. Saját intézményen belüli átjelentkezés esetén
6. A szakképzés személyi és tárgyi feltételei
7. A kompetencialapú szakképzés
8. Szintvizsga
9. Szakmai képesítő vizsga
10. Oktatott szakképesítéseink óratervei
11. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával
kapcsolatos egyéb intézkedések

124
129
130
137
168

181
182
183
184
185
185
186
186
188
190
190
191
191
191
192
192
192
193
195
196
197
197
198
198
199
200
200
200
201
201
202
202
202

Legitimációs záradék

204

Tartalomjegyzék

205

200

